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| DABARTIES
į BILDESIUOS |

Jung. Valstybių indus
trijos ir pramonės įstaigo
se prasidėjo balsavimai, 
kuriais darbininkai pasi
renka uniją, kuri darbi
ninkus atstovautų pasita
rimuose su darbdaviais. 
Balsavimai eina ir tose į- 
staigose, kur dar nėra u- 
nijos ir darbininkai nerei
kalauja. Tokių balsavimų 
pravedimu daugiausia rū
pinasi darbdaviai, kad iš
vengti streiko ir nepagei
daujamos unijos.

Pagal Wagnerio darbo 
santykių įstatymą, darbi
ninkai turi teisę pasirink
ti uniją. Darbdaviai neturi 
teisės trukdyti darbinin
kams organizuotis į uni
jas, kuri juos atstovautų.

k.

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

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
I
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Lietuvos “Darbininkas” 
išleido ankietą, prašyda
mas, kad skaitytojai atsa
kytų apie ką jie norėtų, 
kad laikraštis rašytų. Visi 
reikalavę ideol o g i n i ų 
straipsnių, iš užsienių dar
bininku gyvenimo žinių, 
ir prašė trumpinti valdi
ninkų kalbas, pradedant 
prez. Smetona ir baigiant 
durininku. L. ‘Darbininko’ 
redakcija atsako, kad kal
bų jokiu būdu sutrumpin
ti negali, nes ne redakci
jos valia. Lietuvos valdžia 
dekretu išleistu įstatymu 
įsako redakcijoms dėti tas 
kalbas ištisai. Tokią tai 
laisvę turi spauda 
voje. Turi dėti ne 
nori, bet ką įsako.

Sovietų Rusijoj 
patraukta teisman 
menų, tarp jų labai daug 
svetimšalių — vokiečių, 
latvių, austrų, italų ir bel
gų. Italų spauda praneša, 
kad šiomis dienomis so
vietų Rusijoj susektas są
mokslas nužudyti Staliną. 
Sąmokslą ruošė keli aukš
ti raudonosios armijos ka
rininkai.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

400 DARBININKŲ AP
LANKĖ ŠV. TĖVĄ 

POPIEŽIŲ

Lietuvos atstovas Pietų Amerikai p. ministeris Aukštuolis įteikia Lietuvos 
Valstybės Prezidento apdovanotiems už pasižymėjimą kovose dėl Lietuvos nepri-; 
klausomybės lietuviams šauliams Vytauto Didžiojo ordenus Antanui Kirviui, Ka
roliui Cūnui, Petrui Raubai ir kitiems. Lietuvos Pasiuntinybės Pietų Amerikai 
sekretorius Blavesčiūnas įteikia garbės diplomus. Šių dovanų įteikimas Buenos 
Aires lietuvių kolonijose padarė labai gražų įspūdį.

MATĖ SUNAIKINTUS 
ISPANIJOS MIESTUS

Už Skerdynes Ispanijoj Kaltina Hitlerį

Lietu- 
tą, ką

vėl esą
200 as-

Lyons, Prancūzija — Šv. 
Jono Katedrą, kurios pa
matą padėjo virš 700 metų 
atgal, neseniai užbaigė 
statyti. Dabar ši katedra 
yra puikiausia toje apy
linkėje.
KARTU SU JAGODA SU
IMTAS ALKSNIS SOVIE

TŲ RUSIJOJ

Londonas, Anglija —
Kada Ispanijos sukilėlių 
gen. Molą išleido įspėji
mą Bilbao miesto gyven
tojams, Baskų provincijoj, 
kad jeigu jie geruoju ne
pasiduos, tai bus sunaikin
ti, Ispanijos raudonųjų 
valdžia ir jos kariuomenės 
vadovybė visą kaltę už tai 
meta Vokietijos diktato
riui Hitleriui ir Italijos 
diktatoriui Mussolini, kad 
jie būk įsakę vykdyti sker
dynes Baskų provincijoj.

Ispanijos sukilėliai, užė
mę Durango, kuris yra tik 
16 mvlių nuo Bilbao. žy
giuoja pirmyn. Jie tikisi 
Bilbao užimti į tris die
nas.

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ DURANGO

San Sebastian, Ispanija 
— Sukilėliai užėmė svar
bų miestą Baskų provinci
joj, būten, Durango. Taip
gi paėmė miestą Elbar. 
Raudonųjų kariuomenė 
bėgdama paliko daug karo 
medžiagos.

“Paris Midi” rašo, kad' 
šiomis dienomis Maskvoje 
kartu su Jagoda ir dar ki- į 
tais žymiais sovietu čekis
tais suimtas ir aviacijos 
viršininkas Alksnis, kuris 
iš jo pareigų taip pat at
leistas. 36 aukštieji GPUj 
komisarai esą areštuoti ir 
perduoti griežtai priežiū
rai. Jagoda buvo GPU 
viršininkas. Jis kaltina-; 
mas, kad būdamas GPU 
viršininku, keldavęs orgi
jas, eikvodavęs valdžios 
pinigus ir susikrovęs ne
mažą turtą kurį laikąs už
sieny. Jo dideli kapitalai 
esą sudėti Philadelphijos, 
Pa. banke.

Alksnis ir kiti esą kal
tinami dalyvavę sąmoksle,! 
kurio tikslas buvo nužu
dyti Staliną.

“Daily Mail” rašo, kad 
sovietų generolas lietuvis 
Vytautas Putna mirė Mas
kvoje Lubiankos kalėjime, 
kur jis buvo įkalintas kar
tu su kitais žymiais sovie
tų viršininkais. Greičiau
sia, kad Putna buvo nu
kankintas.

MADRIDE UŽMUŠTA
540 ŽMONIŲ

Madrid, Ispanija —Rau
donųjų valdžia praneša, 
kad per 15 dienų bombar
davimo sukilėliai užmušė 
540 žmonių ir sužeidė 970 
žmonių. Daugiausia užmu
šė pereitą antradienį.

KUNIGAS KALBĖJO 
PROTESTANTŲ MINIS 

TERIAMS

Londonas, Anglija, Bai.
28 d., — Honiton, Axmins- 
ter ir Lyme Regis apskri
čių protestantų ministe- 
riai į savo susirinkimą už
kvietė katalikų kunigą 
Patriką Tobiną jiems kal
bėti. Kunigas buvo labai 
maloniai sutiktas. Jis kal
bėjo apie Katalikų Bažny
čią. Po prakalbos ministe- 
riai išreiškė kunigui padė
ką, sakydami, kad jiems 
kalba labai patiko ir daug 
dalykų sužinoję.
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Vatikanas, Bai. 28 d., — 
Vatikano Valstybės darbi
ninkų būrys, viso 400, ap
lankė Popiežių. Šv. Tėvas 
ragino juos gyventi pagal 
krikščioniškus principus, 
paskui suteikė jiems ir jų 
šeimoms apaštališką pa
laiminimą.

i Londonas, Anglija, Bai. 
28 d., — Kun. F. Donohue, 
S. J. ką tik sugrįžo aplan
kęs Gibraltar, Algeciras 
ir Malaga. Jis papasakojo.'; 
koks neapsakomai didelis 
yra skirtumas Ispanijo je į 
po radikalų valdžia ir 
Gen. Franco. Kurį tik da
lis patenka po Franco val
džia, nors ir baisiai radi
kalų sunaikinta, veikiai 
viskas atstatoma ir gyve
nimas susidaro ramus ir 
normalus. “Laukai išdir
bami, traukiniai ir auto-i 
busai eina nustatytu lai
ku. Po Franco užėmimo 
Malagos miesto, keturiose 
bažnyčiose buvo galima 

i laikyti šv. mišias. Kitos
• bažnyčios buvo komunistų ’ 
visai sunaikintos. Kas 
liūdniausia, kad radikalai 
bažnyčiose pirmiausia su 
velnišku įsiutimu, išdras-

KRISTUS PIRMAS STO- Į VINCENTO DE PAULO 
JO UŽ DARBININKUS DRAUGIJOS RAPORTASJO UŽ DARBININKUS

Quebec, Kanada, Bai. 28, 
1937 — Šv. Vincento De•f

Londonas, Anglija, Bai. 
28 d., — Kun. J. Hogan, 
kalbėdamas apie darbinin- Paulo, labdaringos draugi- 
kų reikalus, pasakė: “Nie- jos, buvo išduotas abelnas 
kas neužginčys, kad Kris- raportas. Į 12 mėnesių lai
tus buvo pirmas reikalau- ko ta draugija sušelpė 
ti darbininkams teisingo 19,371 šeimą arba 72,000 
atlyginimo. Kas gi pirmas asmenų. Neturtėliams dr- 
pasakė, kad darbininkas 
yra vertas už savo darbą 
teisingo atlyginimo? Ar 
darbininkų vadas? Ar li
nijos organizatorius? Ne, j 
tai buvo Kristus, kuris I pirmas pasakė, kad darbi- Į 
ninkas vertas savo darbo.

ja išdalino §400,000.00.
------- -<-*»•----

POTVYNIŲ PAVOJUS 
PRAĖJO

NORI PRAVESTI BILIŲ 
TEKSTILĖS DARBININ

KŲ NAUDAI

Šiaurrytinėje Jung. Va!
stybių dalyje_ baisūs pot- ko storius ir sudaužo sta- 
vyniai pridarė daug nuos- ĮU]as Kada radikalai buvo 
tolių ir 6 žmonės neteko jgvyti iš Malagos, didžiau- 
gyvybės. Ohio upei išsilie- £į būriai žmonių grūdosi 
jus Wheeling industriji- į bažnyčias. Ispanijos 

j niame distrikte, West Vir- įmonės yra pilnai įsitiki- 
ginia, 3000 žmonių liko be nę, kad nors civilis karas 

i namų. Bet potvynių pavo- :r dgaį trauksis, Franco 
’i jus jau praėjo. Vanduo galutinai laimės. Franco 

pradeda atslūgti, palikda- vra iafc>aį populiarus ir di- 
’ mas nuteriotus didelius

plotus žemės.

VVashington, D. C. — 
William P. Connerv, Jr. 
Atstovų Buto Darbo komi
teto pirmininkas pareiškė 
kad jis yra paruošęs biliu, 
kuris nustato tekstilės 
darbininkų minimum al
gas $18.00 šiaurinėse ir 
Pietinėse valstybėse. Tek
stilės industrijos darbinin
kų yra 1,250,000. Pagal tą Geležinkelio Hamburgas-

džiai žmonių gerbiamas”.
i ___________
300 STREIKIERIŲ SĖDĖ 

TOJŲ TURĖJO IŠEITIDVIEJŲ AUKŠTŲ 
TRAUKINYS

Detroit, Misch. — Par- 
ke-Davis chemikalų fabri
ko 2,100 darbininkų su

dirbtu linija vaikšto 2 aukštui streikavo. 300 jų pasiliko 
fabrikoje ir streikavo sė
dėdami. Policija puolė sė
dinčius streikierius ir 
juos išvarė iš fabriko.

Berlynas, Vokietija —

gautų Liubekas - Trazemundasbiliu darbininkai 
mažiausia $18.00,
35 vai. į savaitę. Kongres- traukinys, einąs apie 75 
monas Connery sako, kad mylias į valandą greičiu, 
tokiam biliui pritaria pre- Garvežys varomas elektra, 
zidento Roosevelto admi
nistracija.

LENKIJA PRIEŠ SOVIE-

TAMULIONIS PO OPE
RACIJOS SVEIKSTA

TŲ RUSIJĄ IR PRANCr- Nashua, N. H. — Perei
ZIJĄ į tą šeštadienį, bai. 24 d. p

Varšuva, Lenkija — šio
mis dienomis Lenkija ir 
Rumunija pasirašė sutar
tį, kad kilus karui neleisti 
Rusijos kariuomenei vykti 
gelbėti Prancūzijai ir Če
koslovakijai, kurios suda
riusios glaudžius santy
kius su Rusija.

DAR 18.000 SOVIETŲ
KARIU ATVYKO f 

ISPANIJĄ

“Beri. Tagebl.” rašo, kad 
pastaruoju laiku j Barce- 
loną atvyko dar 18.000 So
vietų karių.

Akron, Ohio, Bai. 29 d. 
T _ - — Firestone Tire and Ru
lonas Tarnu įoms buvęs, bfrer kompanija praneša, 
Šv. Kazimiero pam vargo- kad su darbjnįnkais susi- mninkas pasidavę ‘appen- uik- jr streikas bai 
dicitis operacijai, kuri 
gydytojų pareiškimu pa
vyko ir dabar p. Jonas Ta- 
mulionis sveiksta.

Taipgi pp. Skirkevičių 
sūnelis, 10 metų amžiaus, 
staiga susirgo pereitą pen
ktadienį nuvežtas ligoni
nėn. Padaryta operacija ir 
rado “appendicitis” trūku
sią. Vaikelis sunkiai ser
ga, bet yra viltis, kad iš- 
sveiks. Abu ligoniai yra 
Dr. Umpos priežiūroje.

P. Jonui Tamulioniui ir 
pp. Skirkevičių sūnui lin
kime išsveikti. Rap.
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POTVYNIAI IR VIESU- 
LOS NUTERIOJO AT- 

LANTIKO PAKRAŠČIUS

Londonas, Anglija, Bai. 
28 d., — Laikraščio “The 
Observer” redaktorius, ap
lankęs Ispaniją rašo: “Ra-

New York —- Atlantiko dikalai negali laimėti. Bol- 
pakraščiuose ir Ohio slė- ševikų viltis įsteigti ko- 
nyj siautė baisus viešu- munizmą vakarų Europoje 
las. Pennsylvania, Mary- pranyko; Jie negali laimė. 
land, Carolina ir Virginia nes du trečdaliai, o gal 
valstybėse pradžioje šios Įrvs ketvirtos dalys Ispa- 
savaitės labai lyjo ir siau- niios žmonių yra aiškiai 

, tė baisios audros. Mary- prįeš juos. Largo Caballe- 
Jand valstybėje išsiliejo ro sudaryta Valencijojc 
Potomac. James ir York valdžia nevaldo nei Kata- 
upės ir užliejo didelius, joniečių nei Baskiečių. Vi- 
1 irštai apgyventus plotus cį, kurie dabar aplanke 
žemes. Tūkstančiai gvven- Ispaniją pripažįsta, kač 
tojų turėjo kraustytis į du trečdaliai Ispanijos pc

i saugesnes vietas. Audros nacionalistų valdžia yrs 
ir lietus palietė devynias 
valstybes.

SPAUDOS PARODA 
GREITAI UŽSIBAIGS

pavyzdingai tvar koma 
Padėtis yra normali. Lau- 

i kų darbai eina paprasti 
tempu; maisto visiems už 

■ Lėktinai. Generolas Fran 
co turi užtektinai karei 
viu. Virš 26 ir 27 metiVatikanas, Bai. 28 d., —

Tarptautinė Spaudos paro-, amžiaus vyrų dar jis ne 
zJ \ T 4- Ir«-» v\ I-r -1-1 1 T ▼ .. • .da Vatikane, kurioje buvo priima į Rara," nes pilna 
išstatyta ir lietuvių kata- pasitikk kad jaunieji su 
liku spauda, užsidarys ge- traškins radikalų pasike 
gūžės 31 d., Popiežiaus gi- ginimus” 
mimo sukaktuvėse.__________

I
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VOKIETIJOS NACIAI I- 
KALINO TRIS KUNIGUS

■ 1 — I

Berlynas, Vokietija, Bai.
28 d., — Nacių valdžia nu-;
teisė tris katalikų kunigus 2g d* 1L - ’
ilgiems metams į kalėj:- Ęnrjkuį Gabana Anglijo 
mą Valdžia juos kaltino, valdžįa uždraudė vieša 
kad jie norėję sudaryti j^pjėti apie Ispaniją. Kur 
katalikų - komunistų ben- Qabana per daugelį meti 
drą frontą prieš nacių vai- dov

džią.

UŽDRAUDĖ KATALIKU 
KUNIGUI KALBĖTI'

Londonas, Anglija, Ba
Ispanijos kur

Milvvaukee, Wis. — J. E. 
Kardinolas Pacelli, Šv. 
Sosto Sekretorius, savo 
laiške rašo, kad Šv. Tėvas. 
Popiežius Pijus XI pareiš
kė, kad jis atgavo sveika
tą tik per maldas, kurias 

į siuntė Aukščiausiajam mi
lijonai žmonių.

i

UŽSIBAIGĖ FIRESTONE 
STREIKAS

tas. Darbininkai streikavo 
Į du mėnesiu. Viso 9,000 
darbininkų streikavo. Dar
bininkus atstovavo Uni
ted Rubber Workers of A- 
merica unija. Firestone 
dirbtuvėse dirbo 9000 dar
bininkų.

POTVYNIAI PALIETĖ 
PITTSBURGH’A IR APY 

LINKĘ

darbavosi Ispanijoje Bar 
celonos mieste ir per pa 

i skutiniuosius 9 metus va 
saros metu atvažiuodav 

i atostogų praleisti Angliję 
ie. Praeitą vasarą, jam be 
būnant Londone, Ispanijc 
ie iškilo civilis karas i 
kunigas įvairiose vietos 
aiškino žmonėms apie Is 
nanijos dalykus. Jo kalbc 
labai nepatikdavo komi 

I nistams, kurie ir išgav 
i valdžios įsakymą daugia 

' neleisti jam kalbėti. Ts 
aiški kairiųjų baimė, ka 
žmonės nesužinotu tikro: 
tiesos apie Ispaniją.

DĖL RIAUŠIŲ UŽDARI 
MOKYKLAS LENKIJOJ 

VVashington, D. C. — J. į
V. Legislatura 229 bai-' 
sais prieš 112 priėmė bi- 
lių, kuriuo panaikinama į- 
statymas, kuris reikalau ja 
viešai skelbti algas korpo
racijų viršininkų, gaunan
čių daugiau kaip $15,000 į 
metus.

Korporacijų viršininkų 
algos taip aukštos, kad 
net patys viršininkai neno
ri, kad darbininkai žinotų.

KONGRESAS PATAI
KAUJA TURTUOLIAMS

Varšuva, Lenkija — 
Komercijos ir agrikulti 
ros akademijose kilo sti 
dentų riaušės prieš žydu 
Dėl riaušių švietimo min 
sterija turėjo uždaryti ai 
akademijas. Studentai i 
daužė daug krautuvių lai 
gų. Pažymėtina, kad vak; 
rinėje ir centralinėje Lei 
kijos dalyje riaušės pri< 
žydus dažnai pasikartoja

Darbininkų Radio Program 
1:30 Valandą po Pietų

Pittshurgh, Pa. — Alle- 
gheny ir Monongahela u- 
pės išsiliejo ir užliejo dide
lius plotus žemės.

šeštadienį, gegužės pirmą dieną, 1:30 vai. po pi 
tų įvyks Darbininkų Radio programa iš stotie 
WCOP, Boston. Programą išpildys radio dainininkė 
iš Norwood ir radio armonistas Pranas Šimkus 
Worcester.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 k 
locycles ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų.
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(vietinės žinios]I ......... ..... ..-------
BOSTONO LIETUVIU KOLONIJOS MASINIS 

SUSIRINKIMAS
Pirmadienį, gegužės 3 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 

Petro parapijos salėje ant 5-tos gat. įvyks So. Bosto
no kolonijos masinis susirinkimas Lietuvių Dienos 
reikalu į kurį yra kviečiami visi veikėjai, veikėjos, 
draugijų atstovai, profesijonalai, biznieriai ir tie, ku
rie prijaučiu lietuvybei, mokslui ir apšvietai. Visus 
nuoširdžiai kviečia

Fed. 3-čio Skyriaus Valdyba

&

'A

%

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS IR REFRIGIATORIUS

garsiakalbiai STANLEY’S RADIO SHOP
Inz. Stasys Beleskas, Sav. 459 yj Broadvvay, So. Boston, Mass.

NORVVOOD’O SKYRIUS: 1044 Washington St., Norwood, Mass. Tel. Norvvood 1498-W
gz zžbsz.

TEL.

IŠ FEDERACIJOS SKY
RIAUS VEIKIMO

ALRK Federacijos III 
Skyriaus susirinkimas į- 
vyko bal. 20 d. š. m. Iš
klausyta delegatų į Aps
kričio seimelį raportai.

Skaitytas pranešimas iši 
Centro, kuriame praneša- i 
ma. kad yra sumanymas 
išversti Popiežiaus Pijaus 
XI encikliką apie komu
nizmą ir jo pavojus lietu-

DR. J, LANDŽIUS
SEYMOUR 

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadvvay•7

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

E
Tel. S. B. 2805-R

LIETUVIS

OPTOM ETRISTAS
Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

| koše akyse
= šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. 2AŠAKARNIS, O. D. Į
i 447 Broadway, South Boston i s A
gjiHitinimtKiiuiuiiimiiii’iiuuuiiKiMHi................  E

iiiittiif*)

akiuiua 
akis atitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinu

f Tel. Šo. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
= Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

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

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

i
i

I
š...

X

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GAIVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, 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, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

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.

deracijos Skyriaus nariais, 
kad visus išvardintus pa
rengimus uoliai remtft.

Rap.

LIETUVIŲ LEGIONIE
RIŲ VEIKLA

Į

i

vių kalbon ir išleisti ats
kirą brošiūrėlę. Nutarta šį i 
sumanymą užgirti ir sky
riui užsakyti 100 egz.

Kadangi kiekvienas A. I 
L.R.K. Federacijos sky
rius kartu yra ir Vilniui 
Vaduoti Sąjungos Skyrius 
ir iki šiol So. Bostono Fe
deracijos Skyrius gaudavo 
Vilniui Vaduoti pasus ir 
ženklelius per Lietuvos 
konsulatą, nutarta liku- 

I sius pasus ir ženklelius 
i grąžinti Konsulatui ir jų 
užsisakyti iš Federacijos 
Centro.

4

Skaitytas laiškas iš Cen- 
i tro, sekretoriaus p. L. Ši- 
; mučio, kuris tarp kito ra
išo: “Dėl leidžiamų paskalų 
i apie nepasiuntimą surink- 
I tų aukų ten, kam jos esti 
I skiriamos, reikia štai ką 
jpasakyti: jokių aukų cen
tras sau nepasilaiko ir net, 
už persiuntimą nė cento; 
neatsiskaito. Federacijos i 
centrą sudaro ne vienas' 

j sekretorius, bet devyni vv- ! 
Irai, kurie iždą ir kontro-! 
liuoja. Iždininku yra gar
bingas mūsų visuomenės 
veikėjas kun. Albavičius, 
per kurio rankas eina vi
sos į centrą prisiunčiamos; 
aukos. Jokie išmokėjimai ' 
nedaromi be centro pirmi-į 
ninko, sekretoriaus ir iž
dininko parašų”.

Toliau buvo svarstytas 
kaikurių • katalikiškų dr- i 

! jų veikimas šį sezoną. Pra
nešta, kad yra jau numa
tyta suruošti sekančius | 

i parengimus:
Gegužės 2, Tėvų Mari

jonų Kolegijos auklėtinių 
teatras.

Gegužės 9, Motinos Die-j 
į na, bendri, Vyčių rengia- 
; mi pusryčiai ir vakare te- 
j atras.

Gegužės 14, Whist, pa- 
! rengimas parapijos nau-' 
i dai.

Gegužės 16, Studentų va
karas ir Moterų Sąjungos 
apskričio suvažiavimas.

Gegužės 23, Gegužinė 
i procesija.

Gegužės 27, 8 vai. vak. 
Sekmadieninės mokyklos 
teatras suaugusiems Sese
lių naudai.

Gegužės 28 d., 4 vai. po 
pietų, Sekmadieninės mo
kyklos teatras vaikams 
Seselių naudai.

Birželio 6, LDS Apskri
čio išvažiavimas.

Birželio 13, Parapijos iš-i 
važiavimas.

Birželio 20, (rezervuota). 
Birž. 27 d., (rezervuota). 
Liepos 5, Lietuvių Diena 

MariaApolyje.
Liepos 6, J. E. Vyskupo 

Reinio atsilankymas. Var
gonininkų seimas.

Rūgs. 13, Sportininkų iš 
Lietuvos priėmimas.

Nutarta raginti visas or
ganizacijas, kurios yra Fe-

Lietuviai, pasaulinio ka-j 
ro veteranai, susiorganiza
vę į Stepono Dariaus Pos
tą No. 317, Amerikos Le-į 
gijoną, smarkiai veikia.; 
Jie turėjo savo šokius Lie-j 
tuvių salėje, So. Bostone; 
bal. 2, 1937, kur susirinko 
kupina salė svečių. Legio
nieriai maloniai svečius 
priėmė ir visi gražiai pra
leido vakarą.

Savaitė vėliau, bal. 9, 
1937, toje pat vietoje Le
gionieriai turėjo viešą sa-į 

i vo naujų narių įpareigavi-; 
mą. Buvo prisaikdinta 2C 
nauji nariai. Apeigų vadas 
buvo Richard Cunning- 
ham. Suffolk apskričio

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass. >
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
Bouth Boston, Mass

i

komanderis. čia irgi susi
rinko apie 600 publikos. 
Po ceremonijų Legionie
riai ir svečiai gražioje 
nuotaikoje vakarą pralei
do.

Patriotų Diena, bal. 19, 
1937, ryte mūsų lietuviai H.) ~ klebonas. Kun. Dr 
legionieriai dalyvavo Bos- Bružas pareiškė, kad Na- 
tone parade po kuriuos shua’iečių dabar didžiau- 
juos pakvietė į svečius 
North End Postas. Vaka
re dalis Stepono Dariaus 
Posto No. 317 narių daly
vavo bankiete Cambridge 
Lietuvių Piliečių Klubo 
surengtame.

Bal. 23, 1937, Legionie
riai buvo suruošę šokius 
Lietuvių salėje, Cambrid
ge, kur atsilankė pora; 
šimtų svečių.

Gegužės 16, 1937, Le 
gionieriai paraduos iš Co 
pley Sąuare, 
Fenway Park, 
viso apskričio 
rių tradicinės 
už žuvusius draugus. J. E. 
Kardinolui O’Connell lei
dus, bus atnašautos mili- 
farės Šv. Mišios. Į šias a- 
peigas yra kviečiami visi 
lietuviai. Paradas prasidės 
10 vai. ryte ir mišios ly
giai 11 vai. ryte.

Savaitė vėliau, gegužės 
23, 1937, mūsų Legionie
riai yra užkviesti dalyvau
ti parade ir iškilmėse Re-; 
vere, Mass.

Pirmas Legionierių išva
žiavimas šiais metais į- 
vyks Romuvos parke. 
Montello, Mass., birželio 
20, 1937. Ten erdvioje vie
toje Legięnieriai tikisi 
priimti visus savo geradie- 
jus ir suruošti tokią prog
ramą, kuria visi galės pa
sigerėti.

Legionieriai jau turi su
organizavę beną iš 42 mu
zikantų. Jų rūpestis yra! 
tiems savo muzikantams; 
įtaisyti uniformas, kad jie 
galėtų paradose ir kitose! 
iškilmėse dalyvauti su sa
vo benu. J. J. R.

LANKĖSI

Bus ir kitokių pramogų.
Taigi Nashua’iečiai ren

giasi iškilmingai priimti 
J. E. Vyskupą Reinį ir vi
sus LDS. Seimo dalyvius. ■ 
Kleb. kun. Bružas ir LDS.- 
65 kp. tikisi, kad šiame 
Seime bus atstovaujamos 
visos LDS. kuopos.

2

i

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS• 

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

366 VV. Broadway
So. Boston, Mass.

v •

i

i

I
I

Bostone Į 
kur įvyks 
Legionie- 
pamaldos

“NAŠLAITIS”
“ŠYKŠTUOLIS”
Suvaidins Marijanapolio Kolegijos Studentai

Gegužes-May 2 d.,1937
ŠV. PETRO PAR. SALĖJE ANT 5-TOS GAT.

SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50c. ir 75c.

Ketvirtadienį, balandžio 
29 d. “Darbininko” redak
cijoj lankėsi kun. Dr. A. 
Bružas, Šv. Kazimiero lie
tuvių par. (Nashua, N.

DR. VALIACKO ŽMONAI 
PADARĖ OPERACIJĄ

sias rūpestis ir darbas, tai 
prisirengimas LDS. Sei
mui kuris įvyks birželio 
28—29 dd.

Parapijos choras, muzi
kui p. Virkauskui vado
vaujant, smarkiai ruošia
si Šeiminiam koncertui.

Lynn, Mass. — Šiomis 
dienomis Dr. Ed. Valiacko 
žmonai p. Jedvygai (Vit
kauskaitei) padarė ap- 
pendicitis operaciją. Ponia 
Valeckienė ir Daktaras 
Valiackas yra L. Vyčių 17 
kp. nariai. Linkime poniai 
Valeckienei greitai 
kti.

Lankėsi

{VAIRŪS SKELBIMAI
IŠSIRENDAV0 JA 6 kamb. na

tas. Visi moderniški Įrengimai, 
štimu apšildomas. Atsišaukite: 
385 W. 4th St. So. Boston. Klau
skite ant 3-čių lubų.

(23-27-39)

REIK ALINGA moteriškė ar 
mergina prie namų ruošos ir pri
žiūrėti viena kūdiki. Nereikia I
drabužių skalbti. Moka $18 Į mė
nesi, valgis ir kambarys. Atsi
šaukite Mr. Jacob J. Moroz, 110 
Park St. Dorchester, Mass.

(2-5)

Gerb. ir Gerbiamieji:—
Šiuomi nuoširdžiai kviečiame visus bostoniečius 

atvykti gegužės 2 d. į šv. Petro par. pobažnytinę salę 
ir pamatyti Marijanapolio kolegijos studentų du gra
žius perstatymus — “Našlaitis” drama ir “šykštuo- 

| lis” juokingą komediją. Savo atsilankymu Tamstos 
I gražiai laiką praleisite ir tuomi paremsite Marianapo
lio Kolegiją, kuri auklėja mums būsinčius vadus. Tai
gi, visi į parengimą.

Visus nuoširdžiai kviečia
RENGĖJAI

»

BALDUS
i PERKRAUS-
| TOME

Visur
PIGIAI

I GREITAI
.SAUGIAI

i LIETUVIŲ RAKANDŲ
KRAUTUVĖ

LITHUAKIAU FVRSITURE CO.
326-328 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

išsvei
A.E.L4l

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Jot. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAJIS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm 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
Šiomis dienomis Bostone 

lankėsi Alphonsas Stepo
naitis ir S. Petrauskaitė iš 
Waterbury. Jiedu savaitės 
pabaigą praleido pas p. 
Joną Steponaitį, gyv. 
Hemenway St.

Alena Sadauskaitė, 
nininkė iš Scranton, 
kuri seniau dainavo su Ro- k 
xy’s Gang ir vėliausiai da- i 
lyvauja ‘The Great Waltz’,l 
turės du koncertu: pirmą _ 
Worcesteryje, gegužės 2,j|F 
Lietuvių Ūkesu Klubo sa
lėje, Vernon Street, 7:30 
vai. vakare ir kitą So. Bos
tone, Lietuvių salėje E St.. 
geg. 16, 1937, 7:30 vai. v.

JJR

103

dai- 
Pa..

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vaeum Process, 
Eleetric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady,327.M,.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
===========>

GRABORIAI

LIETUVA PAKVIESTA
1 TARPTAUTINES 

SKLANDYMO RUNGTY
NES

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES
W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590 
Ames St., Brockton, Mass. 

Tel. Brockton 390
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 

Tel. Columbia 2537

254

113

i Lietuvos aero klubas iš 
| Vokietijos gavo kvietimą j 
dalyvauti tarptautinėse! 
sklandymo rungtynėse. 
Kalbamos rungtynėse ruo
šiamos Tiuringijoje —Wa- 
sserkuppe sklandymo mo
kykloje. Rungtynių nuga
lėtojams yra paskirta 
daug premijų. Tarptauti- | 

į nės sklandymo, rungtynės 
Wasserkuppe prasidės lie
pos mėn. 4 dien. ir truks 
apie 2 savaites. Tsb.

■

I 
I 

I 
Į

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

DTRECT FROM
FACTORY

OTHER DESIGMSSOiT^E

MEMORIAL GRANITE CO.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subvvay

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

I JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimas Dieną ir Nakti

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Bes.

564 East Broadway
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

—------~ -v* *«v**M> n 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass. !

■■  • ■ ~ .... .

P. J. AKUNEVICH IR SUNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

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

!
!

Cambridge Bottling Co. Ine. ’ • 
i!
i
iIšdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 

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

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

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Putinas, Juozapas F. Smilgys.

!
!

I
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
BOLŠEVIKŲ ATSAKY

MAS Į ENCIKLIKĄ
KILNOJAMI LIETUVIAI 

KUNIGAI

Apie paskutiniąją Popie
žiaus encikliką prieš ko-Į 
munizmą Sovietų spauda 
visiškai nutylėjo. Tik bez- 
božninkų vadas Jaroslav- 
skis, kaip rašo “Kipa”, 
liaudies komisariato par
tijos celės posėdy pasa
kęs :
— Vatikanas vėl parodė 

nukreiptą prieš mus paiką 
puolimą. Nieko naujo. Po
piežius su savo bendrais 
negali sutikti su Sovietų 
egzistavimu. Gale tume 
Vatikanui atsakyti senu 
bolševikti priimtu būdu. 
Tik kam mums stengtis i- 
tikinti Popiežių ir jo paly- gėliškį; 
dovus. Ne! Mums svarbu 
kataliku masės. kurias 
mes turime padaryt lais
vamaniais. Mes atsakysi
me tuo būdu, kad visoms 
mūsų dispozicijoj esamo
mis priemonėmis pasis
tengsime sunaikinti kata
likus.. Naujoji konstituci
ja nėra laisvės raštas reli
ginei propagandai. Naujo
ji Stalino konstitucija vra 
geriausia garantija tokiai 
ateizmo formai, kokią 
skelbia valstybė ir partija. 
Mes ir toliau kovosime, 
kad galėtume laimėti ka
talikų mases”.

Paskutiniuoju laiku Vil
niaus arkivyskupo įsaky
mu daug Vilniaus krašto 
lietuvių kunigų perkeliami 
Į kitas vietas. Taip: Dūkš
to klebonas kun. Butkevi
čius perkeliamas į Marcin
konis, o Marcinkonių ilga
metis klebonas kun. Rū
kas keliamas į Kaltinėnus: 
Kaltinėnų klebonas kun. 
Vaišutis keliamas Adutiš
kin, Adutiškio 
kun. Vaičiūnas 
tan, Daugėliškio 
kun. A. Mikaila
Į Kamajus, o Kamajų kle
bonas kun. Budra— i Dau- 

kun. N. Pakalka 
skiriamas Pelesos klebo
nu, o Pelesos klebonas 
kun. Tutinas keliamas ki- 
tur.

Be to, Vilniaus arkivys
kupas atleido iš pareigų 
ilgameti Vilniaus katedros' 
vikarą lietuvi kun. Pr. 
Bieliauską ir iškėlė iš ka
pitulos namų vikariato.

P-lė A. Koraitytė

Pirkite Vasarinius Drabužius
Kailinius Padėkite Apsaugon!

PROF. PAKŠTAS — GE
OGRAFIJOS D-JOS PIR

MININKAS

LDS. N. A. APSKRIČIO 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

klebonas
— Dūkš- 
klebonas 
keliamas

LIETUVOJE STEIGIA
MOS TRYS NAUJOS 

GIMNAZIJOS

Ministerių kabinetas nu
tarė leisti švietimo minis- 
teriui nuo š. m. rugsėjo 
mėn. 1 dienos įsteigti tris 
naujas valstybines gimna
zijas: Kauna, Kaišiadory
se ir Skuode. Iki šiol Kai-

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 I. J. Fox Dresių Skyrių, kur patarnau
ja panelė A. Koraitytė. Atėję Į krautuvę visuomet klauski
te p-lės Koraitytės, kuri Tamstoms maloniai patarnaus.

Reikia žinoti, kad I. J. Fox Dreshi 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.

Atėjus pavasariui ir artėjant vasaros karštam orui, nelai
kykite kailinių namie, bet duokite juos Į I. J. Fox Co. apsau
gos vaultus padėti, kur nei vagys pavogs, nei kandys suga
dins. Viskas pilniausiai apsaugota. Mokestis labai mažas. Kai
linius ant pareikalavimo galite išimti už 10 minučių.

Atėję į krautuvę reikalaukite p. B. Koraičio, kuris yra šios 
firmos atstovas, kuris nuoširdžiai lietuvėms patarnaus.

I411 washington street 
BOSTON, MASS.

įvyks birželio 20 d. š. m., 
2 vai. p. p., Palangoje, Šv. 
Pranciškaus parapijos Va- 
sarnamyj prie Forest 
Lake, Methuen, Mass.

Šį suvažiavimą nuošir
džiai priėmė LDS. 70-tą 
kuona. Lawrence, Mass. ir 
Kleb. kun. Pr.

Kviečiamos
i jos Anglijos 
kuopos iš anksto rengtis į 
šį suvažiavimą gražioje 
Palangoje.
LDS. N. A. Apskr. Vald.— 

Kun. S. Kneižis,
Dvasios Vadas

Jonas Kumpa,
Pirmininkas

Tarnas Versiackas,
Sekretorius.

V 4

M. Juras, 
visos Nau- 

Apskričio

l ■I 
į 

50.000 ŽMONIŲ SERGA toks “tikėjimas” krikščio- pėsi į Lenkijos vidaus rei- vos malūnininkų sąjungos 
DŽIOVA LIETUVOJE nišką tautą gali privesti kalų ministeriją, tačiau ji suvažiavimas, kuriame da- 

------------- ne prie vienybės, bet prie Balstogės vaivados spren- lyvavo per 200 žmonių.
Gydytojų apskaičiavi- rimčiausių pralaimėjimų, dimą patvirtino. Lietuvoje yra 2.031 ma

mų, džiova kasmet miršta būtent, prie moralinio pra-j Uždarius skaityklas, lūnas, į kuriuos įdėta 70 
laimėjimo. j “Ryto” valdyba buvo pri- mil. kapitalo. Iš malūni-

Toliau tas pats laikraš-, versta atsakyti skaityklų ninkystės verslo gyvena 
tis pažymi, kad kanclerio vedėjams tarnybas. Bedar- 5.000 žmonių.
Hitlerio susitaikėnimas su biai vedėjai, kurie tarnau-
Ludendorffu turi ne tik darni mokėjo draudimo i- gota rūpintis, kad būtų ša- 

staigai (Ubezpieczenia linama nesveika konku- 
Spoleczna) draudimo mo- rencija, kad būtų vienodos 
kestį, kreiDėsi į tą įstaigą kainos, nustatyti vienodą 
jiems priklausomos pašai- mokestį tarnauto j a m s, 
pos. Tačiau visi gavo nei
giamus atsakymus, ku
riuose nurodoma, kad 
skaityklų vedėjai darbo 
neteko dėl savo kaltės.

Buvę skaityklų vedėjai, 
negaudami niekur jokio 
darbo, pasiliko gyventi 
vietose. Daugeliui iš jų 
buvo uždėtos piniginės 
baudos (daugiausia Vil
niaus - Trakų apskr.) už 
neva jų rodomą priešingu
mą Lenkijos valstybei. 

Kovojantis bedievis”. į Nubaustieji buvę vedėjai
Taip ugdoma netoleranci- bylas perdavė į apygardos 

teismą ir visas laimėjo.
1936 m. lapkričio 25 d.

_ i” raštinėje ir pas 
kai kuriuos valdybos na- ROMOS PASKUTINĖS rius buvo padarytos kra-

.________ tos. Du valdybos nariai LIETUVIU SKAITYKLOS ;buv0 apsilankę pas Vil- 
_ ............. niaus vaivadą. “Ryto” val

dyba neseniai nusiuntė 
Vilniaus krašto lietuvių Lenkijos prezidentui me- Į 

spauda aprašo kovo 21 d. morialą, 
įvykusį Vilniaus 
draugijos metinį susirin
kimą. Apie draugijos vei
klą ir darbo sąlygas pra
nešimą padarė draugijos DU 
pirmininkas kun. K. Čibi
ras.

1936 m. kovo 20 d. “Ry- —

5.000 žmonių. Manoma, 
kad džiova apsikrėtusių 
yra iki 50.000 žmonių. Kai 
kuriose vietose mirtingu
mas nuo dž: -vos siekia a- 
pie 207' •

Šiuo me 
ra 7 džiovi 
jos, kuriose

Į 400 ligonių
750 lovų.

politinę, bet ir doktrinali-' 
nę reikšmę, ypač šiuo me-' 
tu, kada Vokietijos kata-' 
likai kovoja dėl krikščio-1

J--------------------------------------------“ —  IA" |

I

Kaunas — Naujoji Lie- šiadoryse ir Skuode veikiai
tuvos geografinės draugi- progimnazijos, tat dabar
jos valdyba pasiskirstė pa- jos bus tik praplečiamos! 
reigomis: prof. K. Pakštas įr papildomos ir tuo būdu 
— pirm., prof. S. Kolupai-į įau 
ia ir dr. P. Slavėnas — vi- 
c-epirm., dr. V. Viliamas ir 
V. Literskis — sekr. dr.
Č. Pakuckas —
dr. K. Bieliukas
Draugijos žymiausias tik
slas — mūsų kraštotyra, 
dėl to valdyba rengia tų 
darbu programą. Dabar d- 
ją sudaro mūsų krašto ge
ografai, geologai, hidrolo
gai ir gretimu mokslų ats
tovai. Be kitų darbų šie
met numatoma rengti 
daug paskaitų ir praneši
mų, rengtis tarptauti- 
niems kongresams, rinkti 
medžiagą Lietuvos atlasui 
ir k.

knyg. ir
— ižd.

Į

gimnazijos. Kaune 
steigiama penktoji gimna
zija vietoje dabartinės ru
sų gimnazijos. Tsb.

i
I

N. A. Vyčiu Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks gegužės 2 d., Šv. Pet
ro parapijos svetainėje, 
492 E. Seventh St., So. 
Boston, Mass., 1:00 vai. 
po pietų.

Vincas Kereišis, 
Apskričio Pirm.

v •

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

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 K. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona .Tankienė, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot, Rast. — Bronė Cnnienė,

29 Gould St., IV. Roxbnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-1V.

Fln. Rašt. — Marijona Markonlntė,
4115 VVashington St., Roslindale, Mass. 

Te). Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona StaniuRutė,

105 West 6th SU So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzgfrdienė,

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

443 E 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija mvo susirinkimus laiko kas 

antra utarnlnkų mėneela

Centro valdyba iparei-

Lietuvoje y- 
kų sanatori- 
gydosi apie 
ir maždaug niško jaunuomenės auklė

jimo.

Ispanijos sienų kontro- PREMIJOS VAIKAMS UŽ 
lei Lietuva turi sumokėti NETOLF.RANTIN- 
60,000 litų. i GUMĄ

“OSSERVATORE ROMĄ SSSR komunistinio jau- 
NO” APIE LUDENDOR- nimo sąjunga išleido nuos- 

FFO TIKĖJIMĄ tatą, pagal kurį pasižymė- 
------------ ' ję antireliginėj kovoj pro-

Vatikano Miestas — O- Pa.Sandistai galės nešioti 
ficialus Vatikano organas 
‘Osservatore Romano’ pa
skelbė straipsnį, kuriame 
rašo apie naują Ludendor- . 
ffo tikėjimą. Laikraštis tą ->os dvasla net vaikuose, 
tikėjimą vadina teosofijos, 
šiaurės mitologijos ir va
dinamosios rasės etikos 
mišiniu, kurį prieš dešim
tį metų pradėjo prakti
kuoti abu Ludendorffai. 
ižeisdami krikščioniško
sios moralės vertybes. 
Laikraštis pabrėžia, kad

•prisegtą prie kaklaraiščio Į 
Lenino paveikslą su para
šu “

meisteriams, sutvarkyti 
darbo valandų skaičių ir 
taip toliau.

SAVIŽUDYBIŲ MANIJA
Statistikos duomenimis, 

pereitais metais Lietuvoje 
nusižudė 209 asmens, už
mušta automobilių katas
trofose, kertant medžius, 
keršto ir apiplėšimo tikslu 
apie 120 žmonių. Šiemet 
per pirmuosius tris mėne
sius nusižudžiusių skai
čius jau viršijo 40 asme- 
nų.

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LDS. CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS
Šiuomi pranešu, kad 

LDS Connecticut apskri
čio pusmetinis ir priešsei- 
minis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 16 d., 
1937 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijoj, Congress 
Avė., Waterburv, Conn., 1 
vai. po nietu. Kuopos tuo
jau sušaukite susirinki
mus ir išrinkite atstovus į 
suvažiavimą. Taipgi pra
šome pagaminti Įnešimų 
organizacijos gerovei. Ka
dangi suvažiavimas bus 
^riešseiminis, tai svarbu, 
kad kuodaugiausiai atsto
vų suvažiuotų. Būtų ma
lonu ši kartą, namatyti su
važiavime ir Bridvenortie- 
čius. Artinasi mūsų aps
kričiu trilypė gegužinė. 
Kaip tik bus laikas ir anie 
tai pasvarstyti, kad toji 
gegužinė būtu sėkminga.

B. Miciūnienė,
LDS. Conn. Apskričio 

Raštininkė.

v •
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ŠV JONO EV BL. P AŠ ALPINI 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St.. So. Boston, Mass.

▼ ice-Pirm. Albinas Neviera.
16 IVinfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

Fln. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikls,
I 109 Bowen St., So. Boston, Mass. 
Maršalka Jonas Zalkls,

7 VVtnfield St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tne 

čių nedėldienĮ kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boston, Maęs.

7:30 vai. vakare, pobnžnytlnėj avė 
rainėj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
' pse protokolų raštininkų

KATALIKU PASAULIS

VILNIAUS KRAŠTE UŽDĄ- ~I

Dėl informacijų kreipkitės į:

DIDELĖ 
EKSKURSIJA

kuriame plačiai
Ryto” nušvietė Vilniaus krašto 

lietuviu švietimo reikalus.
Tsb. ;

__________
NAUJI LIETUVIŠKI 

LAIVAI

Providence — Trys vie
nuoliai Trapistai, kurie 
amžino tylėjimo įžadus 
buvo padarę, prakalbėjo. 
Jiems vienuolyno viršinin
kai davė leidimą kalbėti 
teisme laike bylos, kurią 
kontraktorius vedė prieš 
vienuolyną dėl 15,000 do
lerių atlyginimo už susi- 
žeidimą. Vienuolynas lai- skaityklų, 
mėjo bylą.

Baltimore — Kun. Pov. Trakų apskr. — 16, Šven- , •_______
Schulte, O. M. I., pavadin- čionių apskr. — 3; Lydos g'Įjjp^RYTA LIETUVOS

malūnininkų sąjun

. Klaipėdoje jau ankščiautas savo žinioje turėjo . . , ,
lietuvių gyvenamuose kai- ie uvos — a.-1
muose 74 skaityklas. Nuo Ujos Uoydo ia,vas Bar‘ 

iaiUn ibi 6 m Uava 91 frost perkrikštytas var-to laiko iki š. m. kovo 21
d. buvo uždaryta net 60 

Uždarytosios 
skaityklos veikė: Vilniaus

du “Utena”. Kopenhagoje 
neseniai nupirktas laivas 
bus pavadintas vardu ‘Ma
rijampolė’.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

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

A. S. TREČIOKAS
314 V/alnut St.. Newark. N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St.. Worc*$ter Mass.

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

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

LITHUANtAN 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 Ali Nations Benk Building 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

I LIETUVA• u
Rengia ir prižiūri

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Nev "Yorko

GEGUŽĖS 16 d., 1937

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

ir Klaipėdą

rius” patiko orlaivio ne- skrityj — 1; Suvalkų aps- 
laimę. Tai bus antra nelai- krityj — 2 ir Gardino aps- 
mė per paskutiniuosius 20 kntyj — 18 skaityklų, 
metų. Kun. Schulte pradė
jo orlaiviu lekioti dar D. 
Karo metu Vokiečių orlai- 
vyne. Nelaimė atsitiko 
Arktiko dykumose. Trys 
važiavusieV. nesusižeidė.

Princetor —Laike pas- žinios draugijos centrui.

, , ., ,, ’ . 1 Balandžio m. 5 d. Kaune
Lzdanus skai y as, bu- įvyko steigiamasis Lietu- 

vo suimtas jose rastos 
knygos. Iki šio laiko iš vi-j 
sų apskričių (išskyrus 
Vilniaus - Trakų) storas-1 
tijų visos knygos sugrą-.

kaitos apie Tomistišką fi- Tas rodo, kad skaityklose Į Paveikslus rodo nuo 2 vai. 
losofiją, kun. Robertas J. nelegalių knygų nebuvo. Vak. 6:30. Tel. 1297
Slavin, O. P., Katalikų U- Per tą laiką neįsteigta nė Sekm., Pirm., Antr. ir Tre- 
niversiteto profesorius, vienos naujos skaityklos, čiadieny, Geg. 2, 3, 4 ir 5 
pareiškė, kad ‘tvirčiausias Be to, Balstogės vaivada bus rodoma___
atsakymas komunizmui, specialiu raštu uždraudė “CLOIS-----
tai sugrįžimas prie sveikos 
filosofijos, kuri nurodo 
tikrą žmogaus prigimti ir no apskrityse, kaip esan- į Vaidina Albert 
jam priklausančią vietą čiuose prie administraci- Terhun’s 
Dievo Kūryboje. jos linijos. Draugijos vai- i Teave”, _

HAMBURG-AMERICAN LINE I* 
R NORTH GERMAN LLOYD NORTH 

lŽovS

GUILD THEATRE 
NORWOOD

CLOISTERED”
“Ryto” draugijos bet kokį Nufilmuota leidžiant Šv. 
veikimą Suvalkų ir Gardi- Tėvui Popiežius Piui XI. 

Payson 
i The mighty 

jos linijos. Draugijos vai- i Teave”, gražus veikalas a- 
Stod. A. J. J. dyba dėl šio reikalo krei-| pie šunį.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad IS 129,000,000 A- 

merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi
durine užkietėjusios 40,000,000 žmonių. Gi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, IS ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių tnri širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turt vidurių nesmagumus. 60 nnoš. 
žmonių turi apendiko Įdegimus (aklažar- 
nės). KODRL? Atsakymas. Todčl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TURAL - I.AX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligų. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATURAL - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidnrins, bet taipgi ir kraujų ir 

p. visų kūno sistemų. Sergantieji ir įveiki, tnojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Onler (Chekių neprijimu), o aš jnms pasiųsiu NATU
RAL - LAX - HERB TEA ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL - I«AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 

j Siųskite užsakymų tnojaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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DARBININKAS SKAUDI ŽINIA
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday escept Holidays sueh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.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
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

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

SUBBSCKIPTION KATES:
Domestic yearly .......................... 84.06
Foreign yearly .......................... 85.00
Domestic once per week yearly 82.00
Foreign once per week yearly 82.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. 84.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams 82.50
Viena kart savaitėje metams 82.00
Užsieny metams .......................... 85.00

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Enciklika Dėl Persekiojimo 
Katalikų Vokietijoje

Pereitą žiemą Šv. Tėvas smarkiai susirgo ir buvo 
beveik jau bemirštąs. Tačiau užmiršdamas savo skau
smus. jis giliai atjautė sunkią katalikų padėtį perse
kiojimo šalyse, ypač Meksikoj, Ispanijoj ir Vokieti
joj. Kiek sustiprėjęs, jis tuoj parašė keletą enciklikų 
rūpimais jam reikalais, kurių žymiausioji nukreipta 
prieš komunizmą. Bet ties komunizmu Šv. Tėvas ne
apsistojo. Jis smerkia ir kitas Bažnyčiai neprietelin
gas sroves. Pastaroji jo enciklika nukreipta prieš Vo
kietijos nacius, kurie fanatiškai išbujojusi nacijona- 
lizmą nori pastatyti virš Dievo įstatymų ir'juomi 
stengiasi visiškai išstumti krikščioniškąjį tikėjimą, 
jo vietoj atstatydami senovės teutonu stabmeldystę. 
Tą enclikliką Popiežius pagamino labai rūpestingai. 
“Kiekvienas šio laiško žodis, — sako Šv. Tėvas, — y- 
ra pasvertas ant tiesos ir meilės svarstyklių. Mes ne
norime imtis atsakomybės netinkamu šiam laikui nu
tylėjimu ar stoka reikalingo pamokinimo, bet kartu 
vengsime ir bereikalingo griežtumo prieš tuos, kurių 
širdys užkietėjo, nes ir jie yra pavesti tėviškai Mūsų 
atsakomybei ir ganytojiškai meilei, nors jie dabar ir 
vaikšto tamsybės klaidose. Nors daugelis jų prisitai
ko prie esamųjų aplinkybių ir apleistojo Tėvo na
mams ir pačiam Tėvui meta į akis vien neištikimy
bės, nedėkingumo ir užgauliojimo žodžius: nors jie 
laikinai užmiršta ką apleido ir paniekino, tačiau ateis 
laikas, kada su baime ir drebėjimu pasijus esą toli 
nuo Dievo, kurs “palinksmina jų jaunystę”, ir kaipo 
sūnūs paklydėliai norės į Jį sugrįžti ir vėl būti Bažny
čios globoj, kurios motiniška ranka parodys jiems ke
lią į Dangiškąjį Tėvą. Tai valandai paskubinti yra da
romos nuolatinės Mūsų maldos”.

Enciklika yra tiek ilga ir naši tokiais svarbiais, 
šiems laikams pritaikintais pamokinimais, kad nėra 
galimybės vienu kartu ja ištisai išdėstyti. Čia paduo
dama tik trumpa jos apžvalga ir nurodoma, kuriomis 
temomis Popiežius kalba. Paskiriems joje paliestiems 
klausimams nagrinėti bus rašomi ištisi straipsniai.

Pradžioje Šv. Tėvas pasisako, kad jam seniai ži
noma liūdna katalikų padėtis Vokietijoje. Tačiau jis 
vis dar tylėjo ir laukė, ar padėtis kiek nepasitaisys. 
Bet pastaraisiais laikais dalykai tiek pablogėjo, kad 
ilgiau tylėti jau nebegalima. 1933 m. buvo padarytas 
oficialus su Vokietija konkordatas. Tačiau tuoj pasi
rodė, kad Vokietijos vyriausybė nemano jo laikytis. 
Prasidėjo visokie varžymai katalikų veiklos, uždari
nėjimas mokyklų, pagrobimas į savo rankas katalikų 
jaunimo, tramdymas procesijų ir bažnytinių apeigų. 
Pasipylė šmeižtai ant kunigijos, kišimasis į Bažny
čios reikalus, pagaliau, atviras išniekinimas Dievo ir 
tikėjimo ypatingai pasireiškiąs mokyklose ir auklėji
mo įstaigose. Tiems dalykams nesiliaujant ir vis di
dėjant, Šv. Tėvas jaučia, kad jau išmušė valanda tar
ti Vyriausiojo Ganytojo žodį.

Enciklika pasmerkia netikslų aiškinimą Dievo E- 
svbės, priverstinai valdžios brukamą Vokietijos žmo
nėms. Pasmerkia panteistus, t. y. tuos, kurie gamtą 
Dievu vadina; fatalistus, kurie Dievo Esybę suvieno- 
dvja su aklu likimu; paneigia tautinį absoliutizmą, 
kurs valstybę pastato aukščiau Dievo ir tikėjimo, pa
galiau, pasmerkia tuos kvailai išdidžius tautos vadus, 
kurie save stato šalia Kristaus ar dar aukščiau. Nu
šviečia tikrąją Dievo Esybę ir Dievišką Kristaus As
menį. Kas tiki į Tėvą, tas turi tikėti ir į Sūnų ir Šv. 
Dvasią ir, pagaliau į Bažnyčią, Kristaus įstaigą. Nu
rodo reikalingumą pripažinti Šv. Tėvo kaipo Bažny
čios Galvos pirmininkystę. Plačiai išdėsto jaunimo 
auklėjimo reikalingumą sulig tikėjimo ir dorovės nuo- 
statais. Kreipiasi į patį jaunimą. “Dainuokite, sako, 
jūs jaunuoliai, tautos dainas ir gerbkite savo bočių 
didvyristę bei heroizmą, bet neužmirškite tikrojo tė
vynės Tėvo — Dievo, ir gerbkite tikėjimo ir sąžinės 
laisvę. Žinokite, kad kilniausias heroizmas, tai nuga
lėti save ir sutramdyti žemuosius kūno geidulius”. 
Kreipiasi taip pat į tėvus, kad stengtųsi vaikus auklė
ti sulig tikėjimo dėsniais ir nesiduotų verčiami paves
ti vaikus bedieviškai vadovybei. Pagaliau paskatina 
ir sustiprina dvasiškijos pasiryžimą, pasišventimą ir 
ištvermę kovoje už Bažnyčios teises. Pareiškia, kad 
Bažnyčios priešai peranksti džiūgauja dėl tariamo lai
mėjimo. Ateis laikas, kada ir katalikai užgiedos “Te 
Deum”. K.

Taika ir karas, tai dvi priešingybės; bet taika, 
kuri nepagrįsta visuomenės širdyse artimo meilės 
dvasia — pavojingiausia karo kibirkštis.

Krikščionys ir
Neopagonizmas

Pirmųjų amžių krikščio-^ 
nys, jų nedaug, gyvenoj 
apsupti pagoniškojo pa-; 
šaulio. Su tuo pasauliu jie 
turėjo nuolatiniai susidur
ti; pagonių pasauly jie 
turėjo gyventi, veikti ir j 
judėti, o jie visi pasiliko,' 
tarytum, kokios salos jū
roje, nepaliesti pagonizmo 
bangos. Ir ne tik, kad jie 
nesugedo, bet sugedusius 
pagonis pataisė ir atvedė 
juos į naują gyvenimą. Jų 
gyvenimas ir elgesys duo
da mums didžiai naudingą j 
pamoką. Juk ir mes gyve
name šiandieną panašiose 
aplinkybėse, juk ir mes e- 
same apsupti nėopagonių. 
Kas bus nugalėtojais, pri
klausys nuo mūsų.

Kristus savo sekėjams į 
sakydavo: “Jūs esate že
mės druska”, arba vėl: 
“Jūs esate pasaulio švie
sa”, ir vėl; “Jūs esate 
žmoni jos raugas”. Ir tuos i 
Dieviškojo Mokytojo žo- 

. džius labai gerai suprato 
apaštalai ir sąžiningai' 

į juos pildė.
Pirmiausia, mes matome 

jų platų ir tikrą brolybės 
supratimą. Broliais jie lai-' 

i kė ne tik krikščionis, bet I 
visus žmones. Šv. Povilas 
rašydamas Galatams sa-' 
kė: “Todėl kol turime lai
ko, darykime gera visiems 
žmonėms”. Ir jie gyveni-i 
me nė vieno neišskyrė iš; 
krikščioniškos meilės. Jie į 

, savo priešus ir persekioto-; 
jus mylėjo ir už juos mel
dėsi. Ir ta jų plati broliš
ka meilė išgelbėjo žmoni
ją nuo pražūties ir atvedė 
prie Kristaus.

Jų gyvenimas buvo sulig 
ių tikėjimo. Šv. Petras 
jiems rašė: “Aš maldauju, 
jus, susilaikykite kai atei
viai ir keleiviai nuo kū

DIRRTNINKIS

1. Lietuvos pažangos vaizdai. Telšių - Kretingos geležinkelis, 
prieš keletą metų pastatytas, jungia Didž. Lietuvą su Klaipė
dos kraštu ir uostu. Šis geležinkelis gražiai pastatytas, ką rodo 
čia matomi jo tiltai (viršui didelis pylimas ties Salantais).
2. Lietuvos pažangos liudytojas — Surviliškio tiltas per Nevė
žį (Kėdainių apskrity). Tiltas yra savotiškos konstrukcijos ir 
gražios gamtos aplinkumoje sud aro puikų vaizdą.

niškų geidulių, kurie ko
voja prieš sielą. Tebūna 
jūsų pasielgimas tarp pa
gonių geras, kad ir ten, 
kame jie neteisiai jus ap
kalbinėja, lyg piktadarius, 
pažintų jus iš jūsų gerų 
darbų ir garbintų Dievą 
aplankymo dienoje”. Jie 
taip gyveno. Jie tikrai bu
vo kai Kristus norėjo; 
‘žmonijos raugas’, jie per
mainė pasaulio veidą; jie 

i buvo “žemės druska”, pa
tys išsilaikė nesugedę ir 
pagonims davė naują gy
venimo skonį; jie buvo 
“pasaulio 'šviesa”, sėdin

Ką Bendrą Turi Katalikybe ir Komunizmas? 
--------- i 
valdžioje; graftas bei kyšiai laisvai plinta; 
ir moterų dauguma, kaip ir vyrų dauguma, 
balsuoja, ir balsuoja, pačios nežinodamos už 
ką balsuoja.

O visuotinas mokinimas padarė galimu 
visiems mūsų moderniems vyrams ir mote
rims, kad galėtų skaityti literatūros klasikus 
ir istoriją, taip pat išmokslino gabius krimi- i 
nalistus taip gerai, kad nė policijos pajėgos,. 
nė teismo įtaka, negali jų pagauti ir negali; 
jų palaikyti, kuomet sugauna. Mūsų išlaidos, į 
skiriamos kriminalistų teismams, yra di
džiausios, ir mes turime mokėti. Ir išsimoks-į 
linęs kriminalistas sunaudoja savo mokslą, 
kad iš kriminališkos piktadarybės turėtų 
sau tikrąjį mokslą ir dailųjį meną.

DVI REVOLIUCI JOS LIEKASI
Iš tų revoliucijų, kurios 50 metų atgal ža

dėjo utopijas, visos dingo ar jau diskredi
tuotos, arba nebetikima į jas, o pasiliko tik 
dvi. šiandien tik į dvi revoliucijas rimtas 
protautojas tekreipia dėmesį. Jis gali pasi
skirti tarp pasaulio revoliucijos, kuri yra 
komunizmas, ir pasaulio revoliucijos, kuri 
vra katalikvbė.v

Aiškiausiai matomas skirtumas tarp tų 
dviejų yra tas, kad komunizmas yra daug 
labiau konservatyvė revoliucija.

Protestantizmas, žinoma, daugiau nebė
ra pasaulio revoliucija. Tikrumoje, jis nieka
da neturėjo pasaulio, kaip savo dirvą. Pro
testantizmas buvo pavienių tautų sukilimas, 
iš kurio kilo vokiečių liuteranizmas, Angli
jos bažnyčia, škotų santarybininkai, šveica
rų kalvinistai, prancūzų huguenotai — kur 
pirmiau visa buvo katalikiška arba Visuoti
na Bažnyčia. Judaizmas nėra revoliucija, 
bet yra prispaustos tautinės grupės kova, 
kad išlikti tyru ir vieningai išlaikyti tauti
nes tradicijas ir ypatybes.

Tačiau, komunizmas ir katalikybė yra 
pasaulio kultūros — mažiausia, pagal jų rei
kalavimų. Jos yra kultūros, religijos, gyve
nimo sistemos, kurios reikalauja valdyti ar 
artimai daryti įtaką žmonėms, ir veikti ta
me visame, kas liečia auklėiima. valdžia.

Parašė: Rev. Dante! A. Lord, S.J.
Vertė: Kun. A. T. (Samata) •

I

Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 
premijuotas vertimas

Penkios dešimt metų tam atgal, kiekvie
nas, kurs norėjo revoliucijos, galėjo nusi
pirkti iš keletos desetkų kurstytojų agitato
rių siūlomus būdus revoliucijai sukelti. Nes 
tada keli desetkai tokių kurstytojų siūlijo 
pirkimui pasaulines revoliucijas. Ir kiekvie
na revoliucija buvo užtikrinta padaryti per
versmą pasaulyje.

Mokslinė revoliucija buvo skelbta su pil
nu prižadėjimu bei užtikrinimu, kad kuomet 
“mokslininkai” turės visa savo rankose, tuo
met mes čia, žemėje, turėsime rojų su visais 
smagumais ir patogumais, ir ragausime tą 
visą, ką tik mūsų širdis trokšta ir norės, kadĮ 
gyvenimas būtų saldus ir patenkinantis vi
sus. O sufragistės užtikrino, kuomet kaip 
skubiai moterys įgys teisę balsuoti, mes būsi
me laimingi, turėdami tinkamą valdžią, ge
riausius valdininkus, ir rožės žydės balsavi
mo vietose. Visuotini mokytojai tikrino, kuo- r 
met kiekvienas išmoks skaitai, rašyti, ir ži-j 
nos muzikos istoriją, tai tuomet bus ramy
bė žemėje, inteligentiškumas aukštose vieto
se, ir apsauga visiems.

REVOLIUCIJOS KEIČIASI
Metams einant, minimų trijų revoliucijų 

esmė, su keliomis kitomis revoliucijomis, 
pasikeitė. Mes visgi sutinkame, kad sakomi 
mokslininkai nuveikė stebėtinų dalykų: ma
tuodami erdvę, patirdami paslapčių iš visa-| 
tos, pažabodami gamtos jėgas, nugalėdami 
ligas. Tačiau, ta pati mokslinė revoliucija, 
kuri davė tų palaimų, karą irgi padarė taip 
baisų, kad tankai ir bombos ir nuodingi ga- 
zai ir ugnies skleidimai — jei tik jie būtų pa
leisti, grūmoja sunaikinti mūsų civilizaciją. 
Ir tų mokslininkų išradimai iš darbo išmetė 
darbininkų milijonus.

Moteris sufragietė nuėjo visuotino sufra- 
gizmo keliais. O neteisybė dar tebėra bendra

čius tamsybėse atvedė į 
tikros Šviesos kelią.

Mūsų, Kristaus sekėjų,' 
pasiuntinybė yra toki pat 
kai ir pirmųjų krikščio
nių. Tik klausimas kaip! 
mes ją atliekame. Jei nėo- 
pągonizmas mus nugalės, i 
tai bus amžina mūsų kai- 

i tė, kad nemokame krikš- 
i čioniškai gyventi. Tiesa.
Kristaus įsakymai, kar- 

į tais yra nelengvi įgyven-
■ dyti, bet reikia visada at
minti. kad Jis yra su mu-

: mis per visas dienas, o su
■ Jo pagalba visa yra gali-
' ma. T.

BALTIJOS UŽSIENIU 
REIKALŲ MINISTERIŲ 

KONFERENCIJA BA-
LANDŽIO 29 D.

Sulaukęs iš Amerikos 
i laikraščius, “Darbininką” 
Nr. 21 ir “Draugą” Nr. 62, 
radau skaudžią žinią su 
atvaizdais apie mirtį a. a. 
Kun. Jono Kuro, Scranto- 
no Lietuvių Šv. Juozapo 
par. klebono. Jo asmenyje 
Amerikos lietuvių išeivija 
neteko energingo darbi
ninko ir vado, o labdarin
gosios įstaigos ir mokslei
vija gero tėvo ir širdingo 
rėmėjo. Man pačiam teko 
patirti jo gerą širdį ir 
duosnią ranką, kuomet bu
vau moksleivis, ypač Se
minarijos laikais, dažnai 
gaudavau nuo jo paguodos 
laiškų, žinoma, netuščių, 
su doleriais.

Taigi balandžio 8 dieną 
Bijutiškio par. bažnyčioje 
atlaikyta egzekvijos su 
mišiomis už jo vėlę. O bro
liui Pranui Kurui ir bro
lienei, netekus brolio kuni
go Jono, nuliūdimo valan
doje reiškiu užuojautą.

Praeitą vasarą, lanky
damas ir važinėdamas A- 

i merikoje, spalių mėnesį 
turėjau progos ir laimės 
aplankyti savo geradari 
a. a. Kun. J. Kurą. Tada 
buvo linksmas ir tvirtas ir 
atrodė, kad jis dar ilgai 
galės gyventi ir darbuotis 
savo brolių išeivijos labui.

Eilinė Baltijos valstybių 
—Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos — užsienių reikalų 
konferencija prasidėjo ba
landžio 29 ir tęsiasi 30 ir 
gegužės 1 d. Kaune. Kon
ferencijos data buvo pa
greitinta ryšium su jo di
dybės Anglijos Karaliaus 
vainikavimo iškilmėmis, į 
kurias vyks Lietuvos ir 
Latvijos užsienių reikalų 
ministeriai. Tsb.

Jis man sakė, kad dar ma
nąs 1938 m. važiuoti ap
lankyti Lietuvą, bet Auk
ščiausiojo buvo kitokį pla
nai. Lai jam būna lengva 
Amerikos žemelė ilsėtis po 
sunkių darbų. O mes visi 
už geradarį ir mūsų tau
tos žadintoją neužmirški
me pasimelsti.

Kun. Jonas Zabulionis.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

moterystę, poilsį, meną, muziką,į pramonę, 
teatrą, ir visa.

Net ir fašizmas, kurs pasirodo esąs tre
čioji revoliucija, tikrai yra intensyvio naci- 
jonalizmo naujoji forma ir senųjų neapy- 
kantų ir kenkimų palaikymas. Italai, kurie 
pirmiau buvo nuoširdūs ir pagarsėję meniš
kos tautos ypatybėmis, fašizmas jų veidus 
nukreipia prieš pasaulį. Fašizmas Vokietijo
je tautiškai sriovines ypatybes iškėlė i viršū
nes, atmetant kone visus kitus gaivalus, ir 
arijanizmas tapo tos rasės kultas ir kraujas 
ir tauta.

PANAŠUMAS IR SKIRTUMAS
Atsitinkant netikėtuose dalykuose, kata

likybė ir komunizmas eina žinksnis į žinksnį, 
iš vien. Tačiau, esmėje labai skiriasi ir ne
bendrauja.

Panašumo ir skirtingumo punktus galima 
lengvai pastebėti ir patėmyti.

Ginčai tarp tų dviejų revoliucijų kila ne 
dėl savasties klausimo. Žmogus gatvėje, pa
klaustas paaiškinti, kas yra komunistas, be 
abejonės, pasakytų, kad komunistą vadintų 
tą, kurs tiki, kad centralinė srovė turėtų lai
kyti ir valdyti visą savastį, taip kad tuomi 
ant visada prašalinus asmeninės savasties 
pavojų ir pagundą. >

Jei tokis būtų galutinas paaiškinimas, ta
da katalikas galėtų atsakyti: “Tuomet vie
ninteliai praktikuojanti komunistai pasauly
je tebuvo katalikai”. Kuomet Rusija skubiai 
eina atgal į prityrimus, į dirbtuves, į kapita
lo metodus ir principus, praktiškų komunis
tų didelės grupės, tame supratime, kur tik 
egzistuoja Katalikų Bažnyčia, yra Bažny
čios prašmatniausi nariai. Pirmieji krikš
čionys pratinosi savasties laisvu komunaliu 
arba bendru valdymu; jų visos gėrybės buvo 
pavestos į bendrą fondą ir vartojamos visų 
ir skiriamos visiems, šiandien, kiekviena re
liginė vienuolija pratinasi neva krikščioniš
kojo komunizmo, būtent : Nei vienas iš narių 
neturi savasties; neturto įžadu visi atsisako 
nuo teisės turėti asmeninę savastį; jie suvie
nija visas savo gėrybes, kurios jiems pri
klauso, ne kiekvienam atskirai, bet visai 
grupei, arba bendrijai ar vienuolijai.

( Rus d a nona n A
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Penktadienis, Balandžio 30, 193?

Dvasios Nykštukai

kad tik neaugtų, o ir greit miršta biauria li
ga; vagis tai daro ir tam
pa užrakintas kalėjime.

“Kelkis ir gyvenk’” šie 
žodžiai turėtų paskatinti 

s šiais pa-

Viena keistenybė Japonų Ii džiaugtis tikrąja laisve, 
sodininkystės yra augini- Mat, jie yra supančioti kū
mas žemo ūgio medžių no geidulių retežiais. Jie 
(dwarf trees). Kaikurie iš vergiškai tarnauja savo i- 
šių medžių jau tarpsta, geidžiams, kaip antai: 
šimtą metų, o jų aukštis garbės troškimui, turto 
vos tesiekia dvejų ar trijų garbinimui, žemesniems! 
pėdų. Mat, daržininkas, prigimties palinkimams 
vietoje rūpintis išauginti pataikavimui. “Laisvės” 
didelį medį, daro visa me- ieškodami, tie “dvasios 
džio augimui nustelbti bei nykštukai” mano pasiek- 
sustabdyti. žodžiu, jo tik- šią savo tikslą pasiduo- 
slas yra auginti “nykštu- dant žemesniems palinki- 
kus” arba mažus medelius, mams. O kaip jie skau- 
o ne milžinus. Taigi, nuo džiai apsirinka! Girtuok- 
pat pradžios tie medeliai lis tai daro ir tampa gy- 
yra visaip kerpami ir var- vuliu; paleistuvė tai daro 
žomi,
visuomet pasiliktų “nykš
tukais”.

Keistas mums, ištikrųjų, 
išrodo toks auginimo bū
das. Juk čia suvaržytos y- visus kataliku 
ra gamtos jėgos, taip, kad krykimo laikais atkreipti 
tie medžiai gyvena nena- visą dėmėsi Į tąjį pilnesnį 
turališku gyvenimu ir sa
vo keistumu patraukia vi
sų akis.

Tačiau, gyvenimas mums 
aiškiai rodo, kad yra kata
likų, kurie taip pat daro 
su savo gyvenimu. Vadi
nasi, neleidžia jie sau pa
tiems dvasiškai augti, iš
sivystyti, tobulintis; bet 
aklai neigia sau dvasinio 
maisto; varžo kilnius sa-Į 
vyje jausmus daryti gera, 
vengti pikta; atkakliai už
tveria savo širdį, kad tik 
neįleistų Dievo malonės: 
žodžiu, tokie yra vien tik 
“dvasios nykštukai”, bei 
žemo ūgio katalikai. Gai
la, nes jie galėtų augti į 
Kristaus ūgį. Jie galėtų 
tapti stipriais Kristuje ir ! 
džiaugtis apščiu, pilnu 
Kristaus gyvenimu.

Šiomis dienomis daug y- ^paties misija ir mokslas.

gyvenimą, laisvės gyveni
mą, antgamtini gyvenimą,! 
paties Kristaus gyvenimą, 
kurio šaltinis ir pamatas 
yra Šventoji Dvasia. “Jei 
Dvasia to, kurs prikėlė iš 
numirusiu Jėzų Kristų gy
vena jumyse”, sako šv. Po
vilas, “tai prikėlusis iš nu
mirusių Jėzų Kristų atgai
vins ir jūsų marius kūnus! 
dėl gyvenančios jumyse! 
Dvasios”. Rom. 8, 11. O 
pats Viešpats yra mums 
pasakęs: “Aš atėjau, kad 
turėtumei gyvenimo ir ap
sčiai turėtumei”. Jo. 10, 
10. “Aš atsikėlimas ir gy
vybė. Kurs tiki i mane, 
nors ir būtų miręs, bus 
gyvas, ir kiekvienas, kurs 
gyvas ir i mane tiki ne
mirs per amžius”. Jo. 11, 

i 25. Iš to matome, kad kaip 
! tik ir toki buvo mūsų Vie-

ra kalbama ir rašoma apie atnešti pilnesnį gvvenima
pražūtingą bolševizmo mo- nupuolusiai žmonijai. Jojo 

mes esame 
šv. Krikšte 
Vien Kris
las užgimi- 
stebūklingą 

Tas antgamtiškas 
gyvenimas turi išsivystyti 
dvejopu būdu: pirma, turi-

kslą. Visur katalikus įspe- gį nuopelnais
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me jį maitinti. Kaip kūnas 
nusilptų be maisto, taip ir 
siela skurstų be to mais
to, kurs yra Dievo Kūnas 
ir Kraujas, kuriais pena- 
me šv. Komunijoje; o ant
ra, reikalinga mankštinti, 
ištobulinti tą mūsų sielą 
Kristaus dorybėse, nes ai
šku, kad gyvybė nusilptų 
be nuolatinio mankštini- į 
mo. Jei surištume ranką 
prie kūno, raumenys greit 
sustingtų. Taip ir susting
sta siela “dvasios nykštu
kų”, kurie, pasken d ę 
menkniekiuose nemato rei
kalo melstis kasdien, pra
tintis įsigyti pasiaukojim.' 
dvasią, artimo meilę, sa
vęs išsižadėjimą, susival- 
dymą ir kantrą ji ištesėji
mą gerame. Tam ir sutvė
rė mus Viešpats Dievas, 
kad taptumėm kasdien pa
našesniais i Kristų. Taigi, 
ištikimiesiems Dievo tar
nams svarbu labiau nusi
valyti, vis labiau naikinti 
savyje viską, kas priešina
si šventumui. Kristaus do-į 
lybės turi juose išaugti ir 
žydėti. Tam ir Kristus mi
rė; tam ir Įsteigė šv. Sa
kramentus; tam ir davė 
mums gerą Motiną, Šv. 
Bažnyčią; tam ir Pats pa
silieka Šv. Sakramente 
mūsų bažnyčiose.

Šitas antgamtinis gyve
nimas, turi mirtį, blogiau- 

| šią už visas mirtis: bū- 
! tent, sunkiąją nuodėmę. 
Siela tampa lavonu, nes 
Dievas turi pasitraukti iš 

i sielos nuodėmėmis subiau- 
rintos. Šis antgamtinis gy- 

i venimas, pagaliau, yra 
• džiaugsmo gyve n i m a s. 
Šventieji ji turėjo. Laisvi 
Dievo vaikai! Garbingas 
pergalėtojų būrys links
mai žygiuoja gyvenimo 
keliais. Skaisčios sielos, 
dvasios milžinai jie leido 
Dievui dirbti malonės ste
buklus jų sielose ir pasi
žymėjo savo didvyriškais 
darbais ir šventais užsi
mojimais. Jie rodo mums 
kelią, į laimę, kuri bus 
mūsų, ne tik šiame gyve
nime, bet ir anapus grabo.

P. Aukštikalnis, S.J.
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jama gintis nuo gręsančio 
jiems pavojaus. Tačiau, 
galima sakyti, kad bolše
vizmas plečiasi, ne dėl to, 
kad katalikai tampa bol
ševikais, bet dėl to, kad 
katalikai tampa blogais 
katalikais, arba “dvasios 
nykštukais”’ Komuniz
mas, kaip ir kiti klaidingi 
mokslai su laiku išnyktų, : 
jei jis nebūtų palaikomas 
blogų katalikų, nerangių 
katalikų, tinginių ir never
tų katalikų. Nors ir tiesa, j 
kad pasaulis pūna neap
kenčiamais neteisingu
mais, tačiau, vis būtų dau
giau vilties, jei katalikai 
neleistų visiems gaivalams! 
pakirsti jiems jėgas. Jiems 
gi, giliai Įsitikinus, kad 
jų garbingas paskyrimas 
yra vis augti dvasioje ir 
gyventi dalinai jųjų Dievo sekmadienį, 
gyvenimą, jie sugebėtų iš-; d. Altoriaus ir Rožančiaus 
gelbėti sunkiai serganti dr-jos narės paaukavo ar-! 
pasaulį iš pražūties. į ti 100 dolerių įvairiems

Nesenai buvo išleista mūsų bažnyčios reika- tadienį. Ateinantis susirin- 
knyga, pavadinta: “Kelkis lams. Artinantis gegužės! kimas bus paskutinis prieš 
ir gyvenk”! (Wake up and 
live!). Ten vaizdžiai išaiš
kinta, kurių priemonių 
reikia imtis, kad geriau
siai išlavinus žmogaus ga
bumus; kaip išmiklinti 
protą; kaip, pagaliau, eiti 
pasisekimo keliu gyveni
me. Žinoma, toj knygoj 
kalbama vien tik apie na- 
turališkąjį gyevnimą. Nie
ko ten nerasi apie*aukš
tesnį žmogaus gyvenimą—į 
antgamtinį, kuris padaro 
žmogų milžinu ir iššaukia1 
iš jo kilniausius aukos ir j 
savęs pergalėjimo jaus
mus ir pasiryžimus, kurs 
suteikia žmogui tikrąją 
laisvę, kurios vis trokrfa 
žmogaus širdis. Gyvenime 
“dvasios nykštukai” nega-

gimę iš Dievo 
Sakramentu, 
taus mirtimi 
mas gavo tą 
galią.

Altoriaus ir Rožančiaus 
Dr-ja Veikia

Susirinkime laikytame 
balandžio 25

i

Augaitienė, Ona Pečiulie
nė, Ona Remeikienė, Mag
dalena Palovienė ir Vero
nika Masundukienė. Daly
vavusios susirinkime pa
reiškė norą atlikti šv. ke
lionę į Washingtoną, kuri 
Įvyks pirmą birželio šeš-

gegužės 
mėn. buvo paaukota 20 
dolerių gėlėms papuošti 
Marijos altorių, mėnesy 
pašvęstam Jos ypatingai 
garbei. Kun. Mendelis įne-i 
šė, kad reikalinga nupirkti 
pora naujų kapu ir tam 
tikslui liko paskirta 75 do
leriai. Buvo svarstoma da
lyvavimas gegužinėj pro
cesijoj, ir vėl buvo nutar
ta, kad tik tos moterys 
galės dalyvauti, kurios tą 
dieną bus baltai pąsipuo-; 
šusios. Taipgi priimtas pa-! 
siūlymas globoti našlaitį Į 
kortavimų vakarą, gegu-i

kimas bus paskutinis prieš 
pradėsiant vasarinę tvar
ką ir įvyks paskutinį ge
gužės mėn. sekmadienį.

Day - Radzevičiūtė
šeštadienį, balandžio 24 

d. visiems gerai žinoma 
parapijos veikėja ir choro 
giesmininkė, p-lė Ona Ra
dzevičiūtė ištekėjo už jau
nuolio Charles Day, Kun. 
dr-as Mendelis priėmė jų 
ištikimybės įžadus. Jauno
sios sesutė Marijona ir p 
Valentinas Matelis buvo

Telefonas: Plaza 1350.
žės 14 d. Visos narės pasi- inilAO CDCDIIAI1PVAC 
žadėjo atnešti dovanų, o JUHAo DntčLIAUuRAd 1 V • , _• — — V • m •  • 1 1 • •v •sekančios apsiėmė pašei
mininkauti tą vakarą: Ve
ronika Čeplinskienė, Ona

Graborius ir Balsamuotojas 
♦23 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.

L. D. S. XXI Seimas
v

ŠIUOMI SKELBIAME LDS. ORGANIZACIJOS 
DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ

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, 
yra

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA AUŠROS VARTĮĮ PARAP.
KRIKŠTAI Aušros Vartų parapijos 

Romualdas ir Alena (Ro- jaunimas rengia muzika- 
zinaitė) Bulaukai neseniai iišką vakarą — “Minstrel 
susilaukė dukrelės, kuri Show”, gegužės 3-čią, Me- 
balandžio 18 d. tapo ap
krikštyta vardu Joana. 
Krikšto tėvais buvo: Juo
zas Bulauka ir Ona Razi- 
naitė. Krikštino kun. Aug. 
Petraitis.pilnai užsimokėję mokesnius. 

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

kurie

chanics salėje, 7:30 va
landą vakare.

Programa bus įvairi. 
Choras susidės iš šimto 
balsų. “Minstrel Shovv” 
direktorium yra vargoni
ninkas Justinas Balsis. 
Juokdariai bus sekantieji: 
Birutė Lukas, Magdalena 
Rugeniutė, Albinas Vierai- 

i lis, Juozas Matačinskas, 
Danielius Burda, Kazys 
Katinas. Solistės: Magda
lena Lapinskaitė ir Julė 
Mitrikaitč. Žymus Naujos 
Anglijos šokėjas Dannv 
Duggar bus netik progra
mos vedėjas, bet ir pašoks 
su Barbora Bacon. Bus 
daug kitu šokikų ir solis
čių, kurie yra gerai žino
mi visiems. Po Minstrelio 
įvyks šokiai. Gros Al Gua- 
y’s orchestras.

Sekantieji rūpinasi ‘min- 
st relių’: Generalis vedė
jas: Bernardas J. Borisas, 
skelbimų rinkimo komisi
ja: Kun. J. Bakanas, An
tanas Trumpaitis. Adelė 
Pigagaitė Albinas Smols- 

i kis, Cecilia Karpavičiūtė, 
Stasė Grišaitė, Elena Ned- 
zveckaitė, Petronėlė Mar- 
cinkiūte. Mare Bagdytė. 
Viktoria Čiraitė, Ona Či- 
raitė, Ona Skerniskytė, 
Elena Katinaitė, Floren
cija Totilaitė, Emilia Lu- 

1 košiūnaitė, Jieva Lukšytė, 
Scenos ir kostiumų ko

misija: Marijona Pigagai- 
tė, Ona Valentukevičiutė, 
Tafilė Simonytė, Juozas 
Matačinskas, Juozas Va- 
raška.

i Programos ir muzikos 
komisija: Vincas Vierai- 
tis, Juozas Leikus; Julė 

silaukė sūnelio, kuris ba- Mitrikaitė, Jicva Nedzvec- 
landžio 25 d. tapo pakrik
štytas vardu — Jonas-A-
dolfas. Krikštino kun. J. Kašėtaite, Juozas Leikus. 
Bakanas.

Harold Hillard
Harold ir Victoria (Zu- 

ronskaitė) Hillard nese
niai susilaukė sūnelio, ku
ris tapo pakrikštytas ba
landžio 25 d., vardu Ha
rold. Krikštino kun. 
denis. Krikšto tėvai 
Gerald Joąurs ir 
Pesito.

Skro- 
buvo i 
Anelė i

jos nau- talikas, matydamas tuos 
vaikelius einant pirmą 
kartą prie Dievo Stalo, 
nubraukia ašarą-kitą, at
siminęs kaip laiminga bu-i 
vo jo pirmos šv. komuni
jos diena. Vienuolyka. tie-j 

i sa. tik mažas būrelis. Būtų! 
galima dvigubai tiek vai- 

, jei lietuviai 
tėvai neatiduotų savo vai
kučių svetimtauč i a m s. 
Kaip jie save neteisintu, 
tokiu savo pasielgimu, jie| 
liudija savo apsileidimą iri 
ištautėjimą. Sveikiname 
ištikimuosius mūsų tauty
bės palaikytojus, kurių 
vaikeliai savo lietuviško, 
bažnyčioj 
muniją sekmadienį.

I

jų sutarties liudininkais, yra didelė metinė šventė 
Jaunoji porelė gyvena 826 mūsų parapijoj. Tą dieną 
Hollins St. Ištikimai darb- net ir apsileidęs, išklidęs, 
ščiai parapijiečiai linkime savo pareigų nepildąs Ka-' 
šviesios ateities 
jame gyvenime.

Moterų Sąjungos Vakaras
Vietinė Moterų Sąjun

gos kuopa, vadovybėje sa
vo rūpestingos pirminin
kės ponios Pranciškos 
Mockevičienės ir kitų vai- 
dybos narių rengia gražų 
kortavimo vakarą parapi
jos naudai, penktadienį, 
bal. 30 d. Žada turėti pui
kių dovanu ir atsilanku- 
siems užtikrina linksmą 
įdomų vakarą. Lošikams 
bilietas 35 centai.

Moterų Choro Koncertas 
ir Teatras

Metinė artistės Marijo
nos Čižauskienės ir jos. 
Moterų Choro pramoga, Į- 
vykusi pereitą sekmadie
nį bal. 25 d., nė vieno ne
apvylė. Žadėjo jos daug 
dainų ir juokų tiems, ku
rie atsilankys, ir ištikrųjų 
visus palinksmino ir pri
juokino iki sočiai. Choro 
narės visos buvo taip ge-l 
rai išlavintos, kad būtų 
Įžeidimas kurią nors ypa
tingai išvardinti arba pa
minėti. Dalyviai tik stebė-l 
josi ir gėrėjosi mūsų se
nesnios kartos moterų ga
bumais. Ponia Čižauskienė 
kaipo dirigentė ne tik ką 
supranta savo amatą, bet 
permato žmonių skoni. Ji į 
žino ką publika mėgsta ir 
kaip tik tai ji jai teikia.! 
Svetainė buvo kimšti pri
kimšta svečiais, nors va
karo programa prasidėjo 
7 vai. vakare. Visa progra
ma buvo išpildyta kuopui- 
kiausiai. Choro moterys,! 
įvertindamos ponios Či
žauskienės pasišventimą ir 
jos sunkų darbą, po pir
mos programos dalies įtei
kė jai puikų raudonų ro
žių bukietą. Garbė mūsų 
darbščioms parapijos mo
terims ir mergaitėms! Iš-

■

•i |

priims šv. «Ko-
I 
I

Mirusių Motinu Diena
Mirusios Motinos bus y- 

patingu būdu atmintos 
mūsų parapijoj šeštadie
nį, prieš Motinos Dieną, 
gegužės 8 d. Tą rytą 8 vai. 
bus atgiedotos egzekvijos 

į ir atnašautos gedulingos 
! mišios su asista už visų! 
mirusias mamytes. Ar ne- 

Į bus tik šis pirmas kartas, 
kad mirusios motinėlės 
bus atmintos ypatingomis 

'pamaldomis? Tikrai yra 
šventa ir išganinga mintis 

■ neužmiršti ypač gimdyto- 
i jų, kurios tiek meilės ir 
pasiaukavimo parodo mū
sų dėliai čia ant žemės. 
Tcdėliai būtu pagirtina vi
siems dalyvauti šiose ypa
tingose pamaldose tą ryta.

v •

Ona Flint
Herbert ir Malvyna (Pla- 

tukaitė) Flint neseniai su
silaukė dukrelės, kuri tapo 
pakrikštyta vardu Ona. 
Krikšto tėvais buvo Mar
tinas Bannicau ir Julė Ja- 
kučionaitė. Krikštino kun. 
Aug. Petraitis.

■ X.

I

VYČIU ŠOKIAI IR 
VAKARIENĖ

Gegužės 6 d., Įvyks “E- 
den Gardens”, Franklin g- 
vės Vyčiu 26 ku. šokiai ir 
vakarienė nuo 9 vai. iki 2 
vai.

Rengimo komitete vra 
Jonas Alavošius, Juze Po- 
vilaitvtė, B. Aukštikalnai- 
tė. Viktorija Augustinavi- 

Į čiutė, po. Jonas Bačinskai. 
j Adelė Streimikiutė ir M. 
Į Jurkūnas.

Šie šokiai ir vakarienė’ 
rengiami paminėjimui Lie
tuvos Vyčių 25 metų gy- 

i vavimo sukaktuves.

JON AS MAČION1S
Jonas ir Ona (Kalantai

tė) Mačioniai neseniai su-

kaitė. Jonas Katinas.
Spaudos komisija: Juzė

pildyti tokį vakarą, kaip 
kad jos išpildė sekmadie
nį, reikalavo daug valan
dų nenuilstančio darbo. 
Atsilankusieji buvo pilnai 
patenkinti. Buvo paten
kintos ir pačios choro na
rės, nes jos matė, kad jų 
pastangos yra mūsų žmo
nių įvertinamos; jos gir
dėjo nesuskaitomus triuk
šmingus susirinkusiųjų 
rankų plojimus. 1 
vuoja mūsų senesnios kar
tos moterėlės, lai gyvuoja 
jų vedėja ponia Marijona 
Čižauskienė, kuriai su
kanka šįmet 35 metai dar
buotės meno srityje.

, Pirmoji šv. Komunija,
Pirmą gegužės sekma

dienį, per mišias 8:30 vai. 
ryte, 11 iš mūsų vaikučių 
priims pirmą kartą Jėzų į 
savo nekaltas širdis. Tai

Novėna 7 Kart Kas 
Pirmadienis

Stebuklingo Medalikėlio 
Novena auga tikrai stebu
klingu būdu. Pereitą rude
nį šios novenos pamaldos 
buvo laikomos tik du kart 
Į dieną kas pirmadienis. O 
nuo pirma gegužės mėn. 
pirmadienio jos bus laiko
mos net 7 kartus, ryte šv. 
mišių metu 8:10; per pie- 

!tus 12:10 ir 1:10; po pietų 
4:30, 5:30 ir 6:30; vakare 
8 vai. Kas savaitę kuni
gai gauna 15 laiškų ir dau
giau nuo žmonių, kurie 
apturėjo prašomas malo
nes. Žvalgas.

KUN JONO BRUŽIKO, SJ 
J ADRESAI: 

Lai gy-| _______
Nuo fcai 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! 
IT. Bružikas tarpininkau- 
Ija. visų kat. laikraščių už
sisakymui arba atsinauji
nimui, dėl to prašoma 
kreiptis prie jo.

t

Įžangos tikietai bus tik- 
buvo Kleofas Zurlys ir tai 50 centų. Vietiniai lie- 
Malvyna Ambrozevičiūtė. tuviai ir iš apylinkių pra

šomi gausiai atsilankyti i 
šitą nepaprastai graži; 
Minstrel Show.

' Todėl Aušros Vartų pa
rapijos jaunimas širdin
gai kviečia visus atsilan
kyti.

Krikšto tėvais

Birutė Lobikaitė
Kazys ir Jedvyga (Stan- 

kauskaitė) Lobikai nese
niai susilaukė dukrelės, 
kuri balandžio 25 d. tapo 
pakrikštyta vardu Birutė 
— Eleonora. Krikštino 
kun. J. Bakanas. Krikšto 
tėvais buvo Juozas Star
kus ir Elena Zaleskaitė.

Juzė Kašėtaitė,
Spaudos Komisijos narė

MatačinskaitėOna
Juozo ir Anelės (Micka- 

loniutė) neseniai susilau
kė dukrelės, kuri balan
džio 25 d., tapo nakrikšty- 
ta vardu Ona - Irena. Kri
kštino kun. J. Bakanas. 
Krikšto tėvais buvo Kris- 
tooas Klinkaitis ir p. Ma
rijona Rainis.

Aušros Vartų par. mins- 
tre shovv įvyks gegužės 3 
d., Mechanies Hali. Main 
St., 7:30 vai. vakare.

Koresp. M. Y.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Kas mėgsta groti lietu

viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam.ir 2- 
ram klarnetui ar trumpe- 
tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

i

i

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

f akis.
397 Main St. Tel. 6-1944 

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

Te!. 2-J1381 Domestic and
Delivery Tmported Branda

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtine, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbnll St.

Worcester, Mass.
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Romuvos Parke, Montello, Mass. Rengia “Darbininkas” ir Brocktoniečiai
Hffira

|KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSEI=

PAGERBS KLEBONĄ
vietą. ' 
kiekviena 
gija žada 
corpore”.

KUN. A. BALTUTĮ
Chicago, III. — Gegužės 

36 d., Gim. Pan. Švenč. pa- 
rapijonai rengia iškilmin
gą pagerbtuvių bankietą 
savo mylimam klebonui 
kun. Aleksandrui Baltu
čiui varduvių ir 10 metų 
parapijos klebonavimo su
kaktuvių proga.

Šios pagerbtuvės suįdo
mino visus Marųuette Par
ko lietuvius. Tarp parapi- 
jonų jaučiama ruošimasis 
dalyvauti retų sukaktuvių 
bankiete. Šeimininkės vis
ką daro, planuoja, kad va
karienė pavyktų, kad ji 
ištikrųjų atsakytų toms 
sukaktuvėms.- Be to, ren
giama graži muzikalė ir 
vokale programa. Parapi
jos mokyklos vaikučiai ir 
parapijos didžiulis choras, 
vadovaujant varg. B. Ja
nušauskui, stropiai moki
nasi, kad tik kuogražiau- 
siai pagerbti savo dvasios 
vadą.

Tikietų platinimas visoj 
kolonijoj sparčiai eina. Vi
si. ypatingai biznieriai,

Taipgi girdėt, kad ♦♦♦ 
parapijos drau- 

dalyvauti “in

Ieva Lukošiūtė

LOWELL, MASS.

SEE THE NEW

♦♦♦ 
A

MILŽINIŠKA GEGUŽINĖ
ĮVYKS GEGUŽES 30 D. 

ROMUVOS PARKE, 
MONTELLO, MASS.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta : 

32 VVA1.NVT AVĖ. 
Tel. Norvv<M»<l 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

1000 ^Vashinji'tOD St 
NORWOOI>. MASS 
TEL. Norvvood 1503
Montello Office:

10 Intervale St 
TEL Brockton 2fMi5

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš Federal Housing gau
name morgi?ius. Kaina nebran
gi — darbas garantuotas. 
354 Orms St., Providence, R. I. į 

Tel. Dexter 0156

ir

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

A. KASPAR
Auto Paint-ing & Duco 
Spraying Repairing 

TEL. 2469-M
66 Victoria St., 

W. Sommerville, Mass.

PARAPIJOS MOKYKLOS
VAKARĖLIS

Sekmadienio vakare, ba
landžio 18-ta dieną, para
pijos mokyklos vaikeliai 
turėjo oirmą savo vaidini
mo vakarėli. Žmonių atsi
lankė gan skaitlingas bū
relis. Programas susidėjo 
iš sekančiu vaidinimu:

“Naktiniukai” vaidino— 
Virg. Slaičiūnaitė, Pauli
na Žapnickaitė, Klara Gri
gaitė, Mildred Šunskaitė, 
Julė Blažioniutė. Paulina 
Jankevičiūtė, Genovaitė *♦* 
Stamilioniutė. Valerija 
Prakapaitė, Rita O’Neil, 
Ona Saulenaitė. Stanisla
va Švenčioniūtė, Eleonora 
Saltakaitė. 
milaitė. Elena Vilkišiutė.

“Mes Lietuvaitės” 
Valerija Biekšiūtė. Julė 
Didikaitė, Rutvila Grigai
tė. Rutvila Joniutė, Elena 
Jusevičiutė, Ona Kaspara
vičiūtė. Ona Mužikauskai- 
tt. Joanna Rudžiūtė.

Muzikalini monolo g ą 
“Kain tik Močiutė” gabiai 
suvaidino Julijona Didi- 
kaitė.

Šoki “Virginia Reel” 
"ražiai našoko. Lilijana 
Baumilaitė, Julė Blažio- 
riutė. Eleanora Saltakiutė, 
Paulina Jankevičiūtė. Ele
na Baumilaitė. Marijona 
Grendaitė. Mikalina Le- 
hednikiutė. Joanna Jusevi
čiutė. Elena Dubinskaitė, 
Pranė Jurevičiūtė. Birute 
Zunkaitė. Anelė Šimonvte.

“Jono Orkestrą” suvaidi
no berniukai. Žmonės už
tektinai nrisijuoke iš ber
niuku dainų ir maršavimų. 
Sekantieji vaidino: Albi
nas Andriuškevičius. Kazi
mieras 
Juozas 
Pranas Dzedulionis. 
nas Kavaliauskas. Rikar
das Milius. Povilas O’Neil, 
Jonas Rusas. Leonardas 
Šaukimas. Albinas Stani- 
■ionis. Povilas Stanilionis, 
Pranas- Stanevičius. Ed
vardas Valentinas, Juozas 
Varanauskas. Jurgis Va
ranauskas.

Akrostika ‘Mūsų Tėvelis’ 
suvaidino: Virginia Slai
čiūnaitė, Paulina Janke
vičiūtė, Valerija Praka- 
naitė. Julė Blažionytė, Mil- 
dred Šumskvtė, Ona Sau
lenaitė, Paulina Žapnickai
tė, Eleonora Salatkaitė, 
Stanislava švenčiony t ė, 
Rita O’Neil, Lilijana Bau- 
milaitė.

“Tap” šokį pašoko Elena &ve. balandžio 25 d. 
Baumilaitė.

“Našlaičių darželis” su
vaidino visos mokyklos 
mergaitės.

Komedija “Sučiupo” ne
maža juokų sukėlė žmonė- 
se. Berniukai ir mergaitės 
tikrai artistiškai atliko!

U. S. rublic*WOTks Adimnistration Award$ 
World’s Largest Single Refrigerator Contract 
When the Govemment buys refrigerators for 
its low-rent housing projects, low operating 
cost is essential. Bids are based on initial 
price PLŪS cost of electricity for ten 
years. On that basis, the Westinghouse Re
frigerator won against all competing bidders. 
Because of the Westinghouse efficiency, 
Westinghouse could submit a lower over-all 
bid, even though four others ąuoted slightly 
lower initial prices for refrigerators.

leckas.
Sporto direktorium iš- 

1 rinktas muzikas vargoni
ninkas Kazimieras Vaške- 

! vičius.’
Šeimininkės direktorės—

« k - i „ Eva Babulienė, AnelėRengėjai -“Darbininkas” Svirskienė, Ona Stankienė. 
ir Brocktomeciai . Spaudos Komisija — K. 

Vaškevičius, J. Kumpa, A. 
Peldžius, L. Kumpa.

Valgių direktorium — 
Adomas Česnauskas.

Gėrimų direktorium — 
Rišardas Jarmalavičius.

Išlaimėjimų direktorium
— Benis Tamulevičius. -

Nutarta turėti 10c. įžan
gos su dovanomis. Prie į- 
žangos direktoriais išrink
ti — Kazimieras Vaičiū
nas, Juozas Daugelevičius.

Į darbo komitetą įėjo šie 
nariai:

Kazimieras Grigas, An
tanas Norkus, Adomas- 
Petkus. Juozas Balevičius,

I

Sekmadienį, balandžio
25 d. š. m. 3:30 vai. po pie- 

♦♦♦ tų, laikinoje Šv. Roko par. 
♦♦♦t svetainėje, 10 Arthur St.,
Y i Montello, Mass, įvyko
Y i brocktoniečių susirinki- 

mas, kuriame dalyvavo irX “Darbininko” atstovai. X Susirinkusieji po gilaus 
♦♦♦ apsvarstymo gegužės 30 d.
T svarbą, priėjo išvados, kad
❖ i 
y t 
❖ 
❖

“V — ““  ----------------- " ."  X Viliuj «VXX«X.^ U V X«1

telius iš brocktono ir visos Justina Kašėtienė, Marijo- 
♦♦♦ Naujosios Anglijos. Taipgi na Jaskelevičienė, Rozali- 
♦♦♦ kviesti sportininkus, jau- ja Eitavičiutė, Rožė Bale- 

miYlO T'OrfiDUI C 11* 14 1 A 1 4 4 4 TnY»w»n
Y visus, kam tik yra bran 
*♦* gus lietuviškas parengi

mas.
Išrinkta skaitlinga dar .

Pirmininkas — Leonar-;
Y das Kumpa. Vice - pirmi- jaį juo|-a teisė kooptuoti, X n^n^as ~_ Motiejus Svirs- )<vįestis reikalingų darbi- X kas, Iždininkas Kun., njnku> programos eksper-

Juozapas Petrauskas, Sek-jtų į talką.
♦♦♦ rotorius Kazimieras Pi- Reikia tikėtis, kad ši ko- 

misija bus labai padidinta 
nariais - darbininkais.

Susirinkimas baigėsi pa
kilusia susirinkusių jų nuo
taika. Į darbą stoja visi 
su didžiausiu nuoširdumu 
ir pasišventimu. Taipgi 

i kviečia kitų kolonijų LDS. 
narius ir jų prietelius, 
taipgi jaunimą paremti 
juos gegužės 30 d.

Valio gegužės 30 d.!
| Sekantis darbo komisi- 
i jos susirinkimas įvyks ge- 
j gūžės 2 d.. 3:30 vai. po pie
tų, 10 Arthur St., Montel- 

I Jo, Mass. Rap
I
I
i

Susirinkusieji po gilaus

ir gerai išdiskusavę jos

reikalingas tą dieną milži
niškas bendras susivažia
vimas, bendra GEGUŽI
NE. Todėl šis susirinkimas 
ir nutarė rengti milžiniš
ką GEGUŽINĘ. Nutarta 
į ją kviesti visus LDS or- Julius Baronas, Petras Ju- 

X ganizaciios narius ir prie- ronis, Jonas Jaskelevičius,

❖
❖❖❖❖

Lilijana Bau-

šoko
❖❖❖❖❖

UlinęON MAQQ Tamašauskienė, p. V. Gel- J° nariais. nUUodM, nlAdOi tavienė. no. S. Mažeikai. Pn tn

Westinghoiise refrigerator

Ldson Electric Co.
487 W. Westminister St. Providence, R. I

t Tel. GĄspee 4518
•i

Andriuškevičius, 
Andriuškevičius, 

Pra-

savo paskirtas roles. Se
kantieji vaidino: Vytautas 
Paulauskas, Rutvila Jo- 
niutė. Pranas Dzedulionis, 
Joanna Rudžiūtė, Juozas 
Kasinskas, Julė Didikaitė, 
Juozas Varanauskas, 
rutė Zunkaitė, 
driuškevičius, 
Valentinas.

Pertraukos 
parapijos s.->.muo

muzikas Hvpolitas Valen
tinas grojo armonika ir 
suika solo.

Pabaigoje visi mokyklos 
mokiniai sudainavo dvi 
daini: “Piemenėlis” ir “At
važiavo Sveteliai”.

Programą gabiai ir įdo
miai vedė jaunas mokyk
los mokinys Vytautas 
Paulauskas. Begalo sklan
džiai vartojo lietuvių kal
bą.

Kreditas už surengimo 
šio vakarėlio eina Šv. Ka
zimiero Seselių Kongrega
cijos narėms Seselei M. 
Gregori jai ir Seselei M. 
Lilijanai.

Lauksime daugiau tokių 
vakarėlių. Tai mūsų kolo
nijos pažiba. Birutė.

f

Bi-
Kaz. An-
Edvardas

I

metu musų 
jaunas gabus

_________ I
Gegužės 1 d. š. m., įvyks 

Šv. Juozapo Draugijos ir 
A.L.R.K. Moterų Sąjun
gos 45 kuopos bendri šo
kiai. Kviečiame visus atsi
lankyti ir linksmai vakarą 
praleisti. Įžanga tiktai 
35c.

Balandžio 26 d. š. m. ta
po palaidotas Šv. Mykolo 
(airių) parapijos kapuose 
Mykolas Malinauskas, ku
ris mirė po ilgos ligos. A. 
a. Malinauskas buvo Šv. 
Juozapo Draugijos narys. 
Jis paliko nuliūdime žmo
ną Teklę, dukreles Ievą 
Reynard, Marijoną, Anelę 
ir Aleną, ir sūnų Juozą.—

Gary, Ind. pas kleboną
S. Draugelį, 1390 W. 15th

— ge-

♦>

ii o
♦♦♦ bo komisija:
❖
A

tavienė, pp. S. Mažeikai, 
pp. A. Andriuškevičiai ir 
kiti.

Bal. 23 d., parapijos sve
tainėje įvyko Apaštalystės 
Maldos draugijos “bunco”. 
Įvairias dovanas laimėjo 
virš 20 žmonių. “Bunco 
party” buvo vadovybėje p. 
Julės Savičiutės, kuriai 
pagelbėjo Ona Grendaitė, 
Paulina Remeikaitė, Anta
nina Arlauskaitė, V. Bau- 
šaitė, Elz. Davidonytė, Elz. 
Jankauskaitė ir Rita Mi
liauskaitė.

šeštadienį, gegužės 8 d. 
Šv. Marijos par. salėje, 
Haverhill St. įvyks Šv. Ce
cilijos choro šokiai. Pelnas 

Balandžio 25 d. įvyko L? skiriamas naujų vargonų 
Vyčių 127 Kęstučio kuo
pos mėnesinis susirinki
mas. Nutarta eiti prie 
Šventos Komunijos 
corpore’’ Motinos Dienoj. 
Taip pat nutarta rengti 
šokius gegužės 15 d. Pro
cesija įvyks geg. 16 d. A- 
teinantis susirinkimas ati
dėtas į geg. 23 d.

“in

s.
LAWRENCE, MASS.

fondan. šokių rengimo ko
misijos pirmininkas pra
neša. kad bus įvairių lie
tuviškų ir amerikoniškų 
šokių. Gros Petro Miški
nio orkestras. Komisija 
susideda iš šių asmenų: 
Jonas Micka, pirmininkas; 
Juozas Blaževičius, Alber
tas Jodka, Alphonsas Ka
šėta, Alena Zenevičiutė, 
Laura Slantytė ir Birute 
Baubaitė.

rėmėjus ir bendrai vičienė, Apalionija Jarma- 
lavičienė, Petronė Pileckie
nė, p. Skaivienė, Marijono 
Tamulevičienė. Juzė Ta- 
mulevičienė, Eva Kašėtie- 
nė.

Šiai visai darbo komisi-

gūžės 4 d.
Minersville, Pa. pas kle

boną K. Klevinską, 320 
Spruce St., gegužės 6 d. — 
18 d.

Gilberton, Pa. pas klebo
ną Alauską, gegužės 23 d. 
— 30 d.

Balandžio 10 d. įvyko Bai . 28 d., Sodalicijos 
bankietas, kurio pelnas pamaldose pamokslą pasa- 
paskirtas p. Veronikai kė svečias misijonierius, 
Bulovienei, kuri jau šešti kun. Kazimieras J. Juozai- 
metai kaip sunkiai serga, bis, O.S.A. Z.
ir pereitais meteis jai nu- unDU/nnn U10C 
piauta koja. Taigi atjaus- NUnnUUUj Iri A 001
ir pereitais meteis jai nu-

ti prie, choro ir būti uo--- -
Po to prasidėjo vaidini

mas komedijos. Vaidino O. 
Karnilaitė, muz. A. šlape
lis, V. Balutis, P. Nevins- 
kas ir J. Strašunskas. 
Koncerto programą išpildė 
Šv. Cecilijos choras, miš
rus ir merginų ir mažasis 
parapijos choras. Chorai 
sudainavo gražias lietu
viškas dainas gerai. Taip
gi dainavo solistės p. V. j 
Adomaitytė ir p. O. Kar
nilaitė; duetas — dainavo 
p. E. Navikienė ir O. Paz- 
niokaitė. Kaip solistės, 
taip ir duetas gražiai su
dainavo.

Muz. A. Šlapelis parodė 
publikai ir keletą savo mo
kinių, būtent: J. Kaziuly- v_ 
tė, E. Kavaliauskas, F. ^esj ,. _. 
Kavaliauskaitė, B. Dalely- 
tė ir J. Vasiliunaitė skam- . v. . .
bino pianu. Pirmieji ketu- parapijiečius ir apylinkių 
ri pirmą kartą pasirodė 
scenoje ir visi atliko savo 
dalį labai gerai. J. Vaši- me Parengime, 
hunaitė jau keletą kartų1 ren£ia™as parapijos jau- 
yra skambinus, bet ši "°J° choro ir visų mokyk- 
kartą išpildė sunkų skam: 108 jaunuolių, kurių visa 
binimui muzikos kūrinį S™?® įsideda is 43-jų 
gana gerai. veikėjų.

Programos vedėju buvo Minėtas vakaras rengia- 
muzikas A. šlapelis. Cho- mas Motinos dienos proga, 
rui pianu akompanavo p. Todėl brangios motinėlės 
J. Vilkišiutė.

Publikos buvo nemažai, savo vaikelių, kurie širdin- 
bet galėjo būti daugiau, gai darbuojasi rengdami 
Čia yra žmonių, kurie su- tą. gražų vakarą. Gausiu 
sirinkimuose kalba, kad atsilankymu priduosite 
reikia remti jaunimą, bet vaikeliams daugiau nergi- 
kada jaunimas ką suren- jos darbuotis. Užbaigus 
gia, tai jie į tuose jauni- veikalą, bus graži komedi- 
mo parengimuose nepasi- ja, judamuose paveiksluo- 
rodo. Yaip neturėtų būti. se. Minėto vakaro vedėjas

• V

VVESTFIELD, MASS.
Koncertinis juokų vaka- 

as įvyks 9-tą dieną gegu- 
Šv. Kazimiero par. 

svetainėje. 
Širdingai kviečiame visus

i lietuvius daly
vauti šiame labai gražia- 

kuris yra

ir tėveliai nepamirškite

dami jos sunkią padėtį, 
bankiete dalyvavo apie du 
šimtai žmonių. Poniai Bu- Jurgio lietuvių parapijos išlaikysime. Paremkime jų J. Januškevičius, 
lovienei įteikta stambi pi- šv. Cecilijos choro vaka- darbą, 
niginė dovana. i _1, 1___ 2. 7. 1______

Kad šis bankietas pa- zis pasakė įžanginę kalbą, lietuviškoje dvasioje.
vyktų sunkiai dirbo, p. L.Ragino jaunimą priklausy-

Balandžio 18 d. įvyko Šv. Jaunimo vien žodžiais ne- yra vietos vargonininkas 
, kuns e- 

, tai jie ir pasiliks nergingai darbuojasi, mo- 
ras. Kleb. kun. S. P. Knei- su mumis ir bus stiprus kydamas jaunuolius būti 

į garais scenos vaidintojais. 
Krūmelis. Jurgis Petras.
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Į ASMENIŠKAI LYDIMOS

NEWYORK-KLAIPĖDA
PER. ČOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

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

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

mišiose. Laike pirmų šv. 
mišių giedos Sodalicijos 
choras; laike antrų —į 
Choras; ląike trečių gie
dos didysis choras.

Pp. Kablaičiai ir Kirei- 
liai praneša, kad Alekas 
Kablaitis ir Marijona 
Prasauskaitė susitarė pri
imti Moterystės Sakra-' 
mentą Šv. Petro lietuvių' 
parapijos bažnyčioje. Ke- 
blaitis paeina iš Šv. Anta
no lietuvių par., o Prasau
skaitė iš Šv. Petro lietuvių 
parapijos. P-lė Marijona 
Prasauskaitė per keletą 
metų buvo choristė. Vestu
vių bankietas įvyks pp. 
Kireilių namuose.

ŠV. PETRO PARAPIJA » < ♦ »r » į T 3 y

Pereitą sekmadienį jau
nimo vakarėlis pavyko. 
Tai buvo vienas iš pui
kiausių parapijos parengi
mų. Pirmiausiai buvo ban
kietas. Prie stalų patarna
vo Marijos draugijos na
rės. Kalbėtojų buvo keli. 
Mindaugas Širvydas, jau
nimo draugijos pirminin-į 
kas, pradėdamas progra- j 
mą, pasakė gražią įžangi
nę kalbą ir perstatė prog-! 
ramos vedėju kun. B. Gel- 
ler. Kun. Geller kalbėda
mas apie jaunimą, įrodinė
jo jaunimui, kad jis turi 
dirbti vieningai su parapi
jos klebonu ir jo, kaipo j 
vado, turi klausyti. Po to, 
programos vedėjas persta
tė sekančius kalbėtojus: 
Malinską, H. MalinskienęJ 
J. Petrauskaitę, J. Alkevi- 
čių, kun. Skiffington, kun. 
Mayotte, kun. Jacąues, 
kun. Sullsivan, ir teisėjus! 
Maher ir Watts. Pabaigo
je perstatė vietinį kleboną j 
kun. V. Masevičių. Sodali- 
lijos choras sudainavo ke
letą gražių dainų.

Svetainė buvo gražiai j)a paminėjo dešimties me- 
papuošta. Visi svečiai įy įsikūrimo sukaktį Šv.j 
džiaugėsi, kad jiems malo- Antano parapijoje, balan-: 
nu būti su lietuviais. Tarp 17 j ? Lietuvių svetai- 
kitų svečių buvo ir atsto- nėje.
vai Lietuvių klubo, iš bow- Minėdamos sukaktį, su-i 
ierių, iš Šv. Jurgio parapi- reng5 gardžią vakarienę,! 
jos Sodalicijos ir iš Šy. pasikviesdamos ir 54 kuo- 
Vardo draugijos. Nors ir py Matėsi iš visų trijų pa-j 
kitos jaunimo draugijos' rapijų svečių. 54 kuopos 
buvo kviestos, bet jos ats- vjsos sąjuneietės dalyva- 
tovų savo neprisiuntė. vo “įn COrpore”, i

Garbe jaunimui už taip šusios gražiomis gyvomis 
rūpestingai surengtą va- gėlėmis.
karėlį, nes tokiuose vaka- Susėdus vakarieniauti, 
rėliuose turi progą ^sueiti Į)vasios Vadas Kun. I. F. 

ir išgirsti goreįšius atkalbėjo maldą. 
Pavakarieniavus, vakaro 
vedėja p. Stepulionienė

v > • y.

i
i

• v •

Ponia Jodienė praneša, 
kad jos dukrelė Ona yra 
jau pasižadėjusi ištekėti 
už Jono Nevardausko. 
Jungtuvės įvyks Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažny
čioje. Vestuvių bankietas 
įvyks pas p. Jankauskus.

I
I

kitų svečių buvo ir atsto
vai Lietuvių klubo, iš bow-

žymių asmenų 
jų kalbų.

DAINŲ ŠVENTE ■ PARADAS ■ OLIMPIJADA

Liepos-July S d., 1937
Marianapoly, Thompson, Conn.
Dalyvaus J. E, Vyskupas M. Reinys,

KURIS CELEBRUOS IŠKILMINGAS ŠV. MIŠIAS — NAUJOSIOS ANGLIJOS SUVIENYTI CHO 
RAI IŠPILDYS DAINŲ ŠVENTĖS PROGRAMĄ— SPORTININKAI VYKDYS OLIMPUADOS 
PROGRAMĄ — JAUNIMAS PRIE GEROS ORKESTROS LINSMINSIS.

Ruoškitės Visi Į Tas Iškilmes.

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

Laivo nemainant

Iš Šve- 
Kal- 
Ma-

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Gothenburgo geležinkeliu per

diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš 
maro. 1934 m. statytu garlaiviu 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRĖ 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su

Iškilmingai Paminėjo 
Dešimties Metų Sukaktį 
Moterų Sąjungos 64 kuc-

tų įsikūrimo sukaktį Šv.

MT. CARMEL. PA. damas šioje gražioj Penn- 
sylvanijos kalnuotoj apy
linkėj, kun. Puidokas už-

Kun. V. Puidokas Pirmą suko Mt. Carmel’in kun.
Kart Mt. Carmel’y

Kun. V. Puidokas, Šv. 
Kazimiero liet, parap. kle
bonas, Westfield, Mass./ 
pirmą kartą lankėsi Mt.

A. Petraičio draugystėje. *i

pasipuo-

i
i

i

ladelphia diecezijos kum- mas man pasakojo, kad teikiamos nemokamai, taipgi parduoda- 
gų tarpe matėsi kun. J. A. per tris dienas kompani-

1 ruošėsi prie 
Apylinkės pieni

ninkai ir ūkininkai buvo 
kiršinami praneši m a i s, 
kad jeigu streikas tęsis il
giau jų biznis apie 510,000 
vertės bus visiškai sunai- 

■ kintas. Kada oienininkai-į -..........v i xApeigoms užsibaigus bu- atvažiavo į miestelį, jie 
vo suteiktas palaiminimas buvo surikiuojami į kom- 
su Švč. Sakramentu. ; panijos parką ir tenai ap-

Puikiai tvarkai vadova- ginkluoti. Ta dieną' matėsi 
vo kleb. kun. St. Dobinis. į daug svetimų veidų — ne 

R- iš tos apylinkės. Sakoms, 
kad tai streiklaužiai, kom
panijos partraukti.

į Matai ką kompanijos da
ro, neleisdamos darbinin
kams dėtis į unijas. 

Galutinai aš tau paduo
du iškarpą iš pareiškimo, 
kurį kompanija padarė. Ji 
pareiškė, ] 
žas susirėmimas tarp ūki- Ford yra vienas iš geriau- 
ninkų ir ištikimu darbiniu- siu karų, 
kų, kurie priešinosi sveti
miems agitatoriams”.

Kaip gražiai 
tokį kruviną dalyką.

Karalius iš Shenandoah, jos vadai 
gi iš Scranton diecezijos riaušių, 
buvo Pralotas Miliauskas, 
dabartinis Šv. Juozapo 
lietuvių parap. klebonas 
Scranton’e. Kun. dr. J. J. 
Petrovits, Kulpmont, Pa., 
sakė pamokslą.

mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 
IlROTTNING HOLAI ..
EUNGSHOLAI .............
I>ROT1’N1NG HOLAI ..
OROTTNLNG HOLAI

S\VEI»ISH
Boston. Mass.

.. Gegužės 15. 

. . . Birželio 5.
Birželio 9.
Liepos H t

AMERICAN LINE
154 Boylston Street,

Lankėsi Išeivijos 
Apšvietos Pionierius 
Pastaruoju laiku lankėsi 

Carmel’y. Jis aplankė sa- kun. Antanas Miliukas iš 
jaunystės New York’o. Neilgai gerb.
;__  ū_. svečias svečiavosi, berods

Reikia pa- porą dienų. Garbingasis 
stemėti, kad klebono dak- Amerikos Lietuvių Kat. 
taro mokiniai nepamiršta Apšvietos Dr-jos “Moti- 
savo mokytojo nors jie to- nėlės” pionierius, lietuvos 
iiausiai nuo jo gyvena — išeivijoj tautinės dvasios 
tai savo atsilankymais, tai skiepyto jas ir ugdytojas, 
savo laiškais bei dovano- , gilus patriotas — rašyto- 

. mis jį visuomet ; _
Taigi šį kartą, besivažinė- i priimtas

vo mylimąjį
Į dienų mokytoją, kun. dr.
J. B. Končių. PHILADELPHIA, PA.

Gegužės 9 d. Motinos gražiai kalbėjo, apibudin- 
Diena_. Nors tai nėra baž-|(jama kuopos darbuotę ir 
nytinė šventė, bet tą die- dėkojo už taip skaitlingą 
ną verta kiekvienam parni-' atsilankymą. Visu pir-| 
nėti. Mes niekados negali- miausia buvo pakviestas 
me atsilyginti motinoms kalfoėti kun. I. F. Boreišis. 
už tai, ką jos yra suteiku-| jįS ]abai įspūdingai pa- 

l sveikino visus. Ragino vi
suomet gražiai vienybėje 
darbuotis. Jo žodžiai pasi-i 
liks mūsų atmintyse am
žinai.

Kalbėjo 54 kuopos pirm. 
O. Kratavičienė, M. Aukš- 
čiunienė. Pasveikino ir 
perskaitė tam vakarui pa-j 
rašytas eiles poetės O.į 
Pučetaitės, skirtas dėl 64 
kuopos sąjungiečių. Taipgi 
kalbėjo p. E. Pauražienė; į 
Šv. Jurgio Parapijos var
gonininkas B. Nekrašus, 
kuris pasveikinęs sąjun- 
gietes, kvietė visus sve
čius atsilankyti į pagerb-

sios mums.
Šios parapijos žmonės 

labai giliai įvertina tą die
ną. Kada klebonas papra
šė žmonių sumesti kelis 
centus gėlėms bažnyčiai 
papuošti, tai žmonės sudė
jo tiek, kiek ir Velykose ir 
Kalėdose.

Taigi šios parapijos baž
nyčios altoriai bus nepa
prastai gražiai papuošti. 
Bus pasakytas pamokslas 
Motinos garbei. Klebonas 
ragina, kad tą dieną visi 
priimtų šv. Komuniją ir 
jas aukotų motinoms. Visi 
tą dieną dalyvaukime šv.

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

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

o iš ten geležinkeliu į Klaipėdą 
“Ekskursiją užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga”

VAŽIUOKIT
PER 1

.A.A

Ekskursiją lydės plačiai žinomas lr nuodugniai kelionės rei
kalus ištyrus vadas p. P. BUKANAITIS.

T’niki proga kelianti vienu pasaulio didžiausieji] laivų. 
Gražūs kambariai, skanus maistas ir puikus Cunanl pa
tarnavimas Josios klasės keleiviams. Tik Šešios dienos 

vandeniu!
Plctc^nh) prirtt.ikinhną teikia jums arčiausias agentas, ai 

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST.

Boston, Mass.

CUNARD METAIS

tuvių vakarienę, kuri ren
giama sutikimui mūsų Į 
garsios dainininkės art. O. 
Katkauskaitės, balandžio 
30 d. Kalbėjo 54 kuopos, 
korespondentė J. H. Medi
ni enė. Ji kvietė visus atsi
lankyti į rengiamą vakarą 
gegužės 9 d., nes visas pel
nas skiriamas Vilniaus 
Vadavimo Sąjungai. Kal
bėjo J. Krasauskas, E. Mo
lienė, M. Stankienė. M. Ši- 

i monis, vietinis vargoninin
kas J. Blažis, graborius 
Bražis. 64 kuopos pirm. O. 
Šimonienė visiems dėkojo 
už tokį skaitlingą atsilan
kymą.

Visi kalbėtojai-os gra
žiai kalbėjo, pareiškė daug 
gražių linkėjimų 64 kuo
pai.

Po vakarienei buvo su
dainuotas Moterų Sąjun
gos himnas, vad. M. Stan- 
kienei. Mes 54 kuopos są
jungietės esame labai dė
kingos 64 kuopos sąjun-j 
gietėms už gražų priėmi
mą ir gardžią vakarienę. 
Linkime ilgiausių metų, ir 
kad 64 kuopa padidėtų 
šimteriopai šio vajaus me
tu. Tą vakarą prisirašė 
daug naujų narių į 64 kuo
pą. Valio 64 kuopa, gyvuo
kit ir dirbkit!

_ ____ giiuo yaunuLac --  iaojuu 
aplanko.: jas likosi begalo švelniai 

; savo bičiulio, 
kun. dr. J. B. Končiaus. Y- 
pač sesutėms — mokyto
joms," nemažiau ir mokyk
los vaikučiams, 
brangus svečias 
aplankyti, 
malonumu turint savo 
vienuolijos “to naujojo už
manymo” sumanytoją sa
vo tarpe. Brangus svečias 
laikė Mišias šv. sesučių 
jaukioje koplyčioje. Už tai 
sesutės yra labai dėkin
gos.

kuriuos 
teikėsi 

buvo dideliu 
turint

Iš Kalifornijos į Mt. 
Carmel’j

Pakely iš Kalifornijos 
dabartiniu laiku yra apsi
stojęs Mt. Carmel’y ponas 
Vincas Uždavinys , Vil
niaus Vadavimo Sąjungos 
atstovas. Gerb. svetys pa
siliks čionai iki apvažinės 
lietuvių kolonijas kietų 
anglių kasyklų rajone. Gi 
29-tą dieną išvyksta į 
Montreal, Canada, Wa- 
shington, D. C., Maryland 
ir kitas vietas grįžtant į 
New York’ą. Ponas Užda
vinys apleis Ameriką 26- 
tą d. gegužės laivu “Queen 
Mary’’. Rap.

I SHAMOKIN, PA.

Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje įvy
ko 40 valandų atlaidai. 
Altoriai buvo gražiai pa
puošti gėlėmis. Buvo daug 
svečių kunigų. Žmonės 
naudojosi Dievo malonė
mis. F. K.

LAIŠKAS

į

I

54 kuopos sąjungietės 
eis “in corpore” prie šv. 
Komunijos gegužės 9 d., t. 
y. Motinos Dienoj. Po mi
šių įvyks bendri pusryčiai, 
kuriuos apsiėmė pagamin
ti M- Vaičiūnaitę, M. Ste- 
ponauskienė, M. Stankie- 
nė, A. Kaminskienė ir K. 
Barkauskienė.

Kuopos korespondentė
J. H. M.

Sutvirtinimo Sakramentas 
Suteiktas 168 Vaikučiams

Trečiadieny, bal. 21 d. 7 
vai. vak. šv. Mykolo lie
tuvių parap. įvyko Sutvir
tinimo Sakramento sutei
kimo iškilmės. Jo Eksce
lencija vyskupas Jurgis 
Leech atliko apeigas, pa
tarnaujant daugeliui vieti
nių ir apylinkių kunigų ne 
tik iš Harrisburg diecezi
jos, bet ir iš Philadelphia 
ir Scranton diecezijų. Phi-

pardavę daugiausia karų, 
kaip kitos firmos. Šių me
tų Fordai yra labai page
rinti — įvesta daug naujų 
pagerinimų visomis pusė
mis — kaip išvaizdoj taip 
ir stiprume.

Nauji Fordai tikrai ver
ti savo pinigų, nes tą tvir
tina tie, kurie karais va
žinėja per daugelį metų. 
Pereitais metais Fordas 
tikrai nustebino parduotų 

x karų skaitliumi. Tas reiš-
kad įvyko “ma- kia, kad pirkėjai žino, kad

Kibart Motor Sales, Ine., 
nevien parduoda naujus 

ji apraše karus, bet jie taipgi ir 
—e-------- juos taiso. Jų senų karų

Toliau ir vėl ką parasy-: taisymo įstaiga yra įreng
siu, A. A. A. ta su vėliausios mados i-I •-

rankiais ir jie turi pirmos 
klesos mechanikus. Jų 
darbas pilnai garantuotas. 
Taigi

i

Stud. Ant. J. Jurgelaičiui 
Hershey, Pa. 

Bal. 16. 1937 m.
Gerasis Drauge,

Žinodamas, kad rašai 
“Darbininkui” žinutes, pa
bandyk ir nuo manęs šitą 
įdėti į to laikraščio skiltis.

Aš važiavau per šį mies
tą pereitą savaitę ir pate
kau į riaušęs. Aš susipa- Market St. Campello, Mas- 
žinau su vienu jaunu dar- sachusetts po vardu Ki - 
bininku, kuris man šį tą bart Motor Sales, Ine., ku- 
papasakojo. Jis pirmiau rie išimtinai parduoda 
dirbęs toje pat šokolado Ford karus, 
dirbtuvėje, kur tos riau- Aplankykite showrooms 
šės įvyko, bet dabar susi-; ir pamatykite naujus 19371 
žeidęs koją gydosi. Ford Karus. Pamatę Tam-

Kaip jau esi skaitęs? stos įsitikinsite, kad šių' 
2000 vyrų apsiginklavę pa- metų Ford yra vieni gra- 
galiais ir kitokiais įran- žiausių karų Amerikoje, 
kiais užpuolė 400 “sėdin- Jie yra labai ekonomiški, 
čių streikierių” šitame saugūs operuoti ir gražaus 
Hershey miestelyje. Tas stiliaus, 
tiesa. Mačiau kaip ta gau- Ford karai 1937 metų 
ja ėjo šūkaudama dirbtu- yra skaitomi vieni geriau- 
vės linkui. Iš dirbtuvės šių karų Amerikoje. Jie y- 

ra platūs — ruimingi. Ka
da su jais važiuoji, tai ne
jauti, nes jie nekrato, kad 
važiuotumei ir per dideles 
duomes ar kelmus.

Ford ilgai tveria, nes tu
ri geriausio stiliaus inži- 
nus, kurie turi didelę pa
jėgą traukti.

Šiais metais Ford yra

“Šykštuolis” ir “Našlaitis” 
Marianapolio Kolegijos Studentėj vaidinimas 

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

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose: 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietų. 
So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai. vak.

vės linkui.
jau buvo pradėję eiti kai-Į 
kurie streikieriai, nes jau 
jie buvo nutarę iš dirbtu
vės išeiti. Streiklaužiai 
tuojaus pradėjo juos muš
ti pagaliais ir kapoti bo
tagais. Kiti įbėgo į vidų ir 
tenai po du ir tris apsupę 
kiekvieną streikierį be pa- ‘ 
sigailėjimo apmušė. Poli
cija įsimaišė skirti, bet 
jiems nepavyko numalšin-* 
ti riaušininkų. Visi strei-1 
kieriai buvo sumušti, kiti 
net kruvinai. Laikraščiai 
paskelbė, kad 23 streikie
riai buvo į ligonines nu
vežti.

Mano jaunasis pažįsta-.

FORD AUTHORIZED
SALES & SERVICE 

Campello, Mass.
Autorizuoti Campello 

Ford Dyleriai
Ši įstaiga randasi, 120

kurie norite pirkti 
naujus karus ir senus tai
syti, tai visuomet kreipki
tės pas Kibart Motor Sa
les, Ine., o jie jus paten
kins. (Apgr.)

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

Iš WIND (560 kyloc.)
Margutis pakeitė laiką 

radio programų iš VVIND. 
Vietoj 7 v. v., dabar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šeš
tadienio vakarais lygiai 
dešimtą valandą (Chica
gos laiku). Ten, kur nėra 
daylight savings time — 
9 v. v.

Pirmadieniais, oenkta- 
dieniais ir sekmadieniais 
programų iš WIND nebus 
per vasarą.

Iš WHFC (1420 kyloc.)
Sekmadieniais iš WHFC 

Margučios radio progra
mai būna 1 vai. po piet 
(CST). Ten, kur nebus 
daylight saving time. gir
dėsite valandą ankščiau.

Kitais vakarais — 9 vai.

O



Penktadienis, Balandžio 30, 1937

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.
Balandžio 19 d. įvyko 

Federacijos 22 skyriaus 
susirinkimas. Dalyvavo 
daug atstovu. Komp. A. 
A leksis perskaitė laišką 
iš Centro, kuriame prane
ša, kad šių metų Federa
cijos Kongrese dalyvaus 
J. E. vyskupas M. Reinys 
iš Lietuvos. Taipgi Fede
racijos Sekretorijatas pra
neša ir apie kitus svarbius 
reikalus, būtent, apie išlei
dimą Popiežiaus Pijaus 
XI encikliką. Mūsų sky
rius pritaria išleidimui ir 
užsisakė 250 egzempliorių 
platinimui.

Federacijos 22 skyriui 
gegužės mėnesyj sueina 
metai nuo jo atgaivinimo 
šioje kolonijoje. Nutarta 
tą įvykį paminėti gegužės

I

Vadu yra kun. B. Gauron- 
skas, kuris aktyviai daly
vauja jaunesniųjų ir suau
gusiųjų narių susirinki
muose.

Nutarta paskutinį sek
madienį gegužės mėnesyj 
turėti bendrus pusryčius 
po šv. mišių.

Kviečiame visus vyrus 
prisirašyti prie Šv. Vardo 
draugijos, nes pareigos la
bai lengvos, tik kartą į 
mėnesi atlikti išpažintį ir 
priimti šv. Komuniją.

Koresp.

C. BROOKLYN. N. Y.
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ 
Kas metai vis iškilmin

giau apvaikščiojami šios 
bažnyčios Globėjo šventė, i y 
Šiais motais žmonių atsi- ▼ 

___ lankė gana daug. Mišparus g 
20 d." Nutarta kviesti kai- laikė svečias kun. Kripas i 
bėti p. Juozą B. Laučkąjiš Hartford, Conn. Pamok-)| 
“Amerikos” redaktorių ar- slą sakė kun. J. Balkūnas. | 
ba p. K. Vilniškį, adminis- Didelis 
tratorių. Choras sudainuo-' mišparus, 
tų keletą dainelių, o po to' kaip ši bažnyčia sušilau 
būtų šokiai. Rengimo dar-'kė gražaus, savo i 
bas pavestas pirm. komo. ) Šv. Jurgio, paveikslo. 
A. Aleksiui, jam 
p. A. Liutkiūtė, 
tas, J. Jakštas, 
bauskas.

Tikimos kad 
gausiai dalyvaus tame pa- MIRĖ KOLEKTORIUS 
rengime, nes Federacija,! Balandžio 23 d., 8 vai 
kuri dirba gražu katalikv-j vakare, po sunkios ir pa- 
bes ir lietuvybės darbą, vojingos^ vidurių 
verta paramos.

choras giedojo 7'
Pirmi metai, | 

žnvčia sušilau- ' 
globėjo |
In ” ’

I

i 
I y

pagelbės Jau darbas eina altorių į 
p. Kups- atnaujinimo, tad tam tik- 
P. Jaku- slui reikalingos yra aukos, 

kurios dar vis plaukia.
lietuviai

! i operaci
jos į trbčią dieną mirė a.a 
Mykolas

įvyko Šv. Jurgio bažnyčios ko 
bolininkų vakarienė, šv. 
Juozapo par. svetainėje.

Balandžio 21 d. įvyko 4 
oreranizaciju 1 
LRKSA 11 ir 91 kp.. 
Vyčių 7 kp. ir Choro susi- brangią ir mylimą žmoną 
rinkimas bendro išvažiavi
mo reikalu. Išvažiavimas 
rengiamas birželio 6 d., 
Linden parke, Union City, 
Conn. Nutarta rinkti skel
bimus programai.

Balandžio 24 d.
LDS 5 kp. pasilinksmini- rėjo valgomu daiktų krau- 
mo vakaras. Dalyvavo (luvę, tad tekdavo dažnai 
daug žmonių.

Balandžio 21 d. įvyko 
Šv. Vardo draugijos se
nesniųjų skyriaus susirin
kimas. Šv. Vardo draugi
jos nariai kas mėnuo, na- 
kutinį mėnesio sekmadie-) bai dar buvo reikalingas 
nį “in corpore” bažnyčio-, savo šeimoj. Pasigęs para- 
je išklauso šv. mišių irl niionys savo 
priima šv. Komuniją. Šv.' sąžiningo 
Vardo draugijos Dvasios! vaikai gero tėvo, žmona—

Barosnevičius,
Balandžio 24 d.

J
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Brings New Completeness in 

ALL 5 BASIC SERVICES

CE-ABILITY

for Home Refrigeration

@EzniEnzszsii
9-Way Adjustable Interior!

Keeps food safer, fresher, longer!

darbininkas

PfiOTECnO\

AS LOW AS

įmokėti .$10.
Lxa

Pirm Pirksiant, Ateikite pas

11

ete

Save Money! Save Regret! See this Proof-Demonstration first!
You’ll be using your new refrigerator many years. Don’t risk getting one that 
xnay serve well in some ways, būt not in ALL ways. Demand COMPLETE 
ABILITY IN ALL 5 BASIC SERVICES! ... Come in. See how Frigidaire brings you 
coinpleteness never before known in ALL 5 BASIC SERVICES *.. and sggį 
gives you proof of all 5! If you want to avoid regret—want 
bermanent satisfaction in a refrigerator, see the Frigidaire F Rįęj D A I R E 5
Demonstration of Super-Duty now going on at our store. l=“riBB«jĮ[iuįiįr’T-'' 

look ro« -nnt hamim

'i

■.•■■'-•L ■■taf

wt™METERMISER

Ends “ Cube-Struggle9 ’ and “Ice-Famme9 9!

Velionis paėjo f 
parapijos. R 

■ ■ I

I

lektorius.
iš Pakruojo i------
Šiaulių apskr. sulaukęs)

LDS. 5 ko.,< vos 53 m. amžiaus. Paliko 
L. dideliame nuliūdime savo

Barborą, tris sūnus ir dvi 
dukteris; broli Aleksandrą 
ir jo šeimą Brooklvne. ir 
dvi seseris Oną ir Ceciliją 
Rukienes Conn. valstybėj.

i Lietuvoje liko brolis Do- 
įvvko minikas. A. a. velionis tu-

su žmonėmis susidurti. 
Prasiskynė sau, ypač savo 
šeimai, kelią savo gabu
mais, tik gaila, kad taip 
nelauktai jo gyvybės siū
lą nutraukė mirtis. Jis la-

garbingo ir 
kolektoriaus,

BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

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

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

fi BOSTONO APTEKINK ES BROCKEB’TS Ir OREMO ALAUS PaMavA-
/ Jas ir Dlrtrlbutorins CHARLES WAYSHVTLLE, pristato baliams, 
5 restoranams ir alndfms, šaukite: Ded. 3781.

INSTAHT CUBE-R
SM It «■ Actio"!

InstanHy , dozen .
from «£»?{ 1^20% mote »ce by 
rime. , waste.

5 - Year Protection Plan, backed by General 
Motors.

ONLY FRIGIDAIRE HAS THE

Cuts Current Cost to the Bone!
Simplest refrigerating mechan- 
ism ever built! Only 3 moving 
parts, including the motor... 
permanently oiled, sealed 
against moisture and dirt. 
Gives SUPER-DUTY at amazing saving. SEE 
THE PROOF with an actual electria meter tęst.

C. c.
731 Boylston St.

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

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

Boston, Mass

mylimo ir brangaus vyro. 
Ši nelaukta mirtis sujudi
no visą apylinkę, nes ve
lionis visą laiką vaikščio
jo, tik nesijautė gerai, tad venęs Amerikoj, kompozi

torius Mikas Petrauskas. 
Tai pirmas jo bus Brook- 
lyne pagerbimas.

Įsigykit tikietus iš anks- 
Kaina

pamirškite geg. 8 d. šešta
dienį.

Bus pagerbtas nesenai 
miręs Lietuvoje, ilgai gy-

pasidavė operacijai Šv. 
Jono ligoninėj iš kurios 
jau gyvas negrįžo. Velio
nis iškilmingai su 3-mis 
šv. Mišiomis palaidotas to, nes 10c. pigiau,
balandžio 27 d. Laidotuvė- prie duru bus 50c. Pelnas 
se dalyvavo artimas velio- parapijai.
nies giminaitis kun. Kri- Laukiama atsilankant 
pas. Velionis buvo pavyz- skaitlingos publikos, 
dingas katalikas, aprūpin
tas keletą kartų šv. sakra
mentais ir kunigui tei
kiant paskutinį patepimą 
užmerkė amžinai savo akis

METINIS ATMINIMAS
Balandžio 24 d. suėjo 

metai, kaip mirė Julijonas 
namiškių dideliame nuliu-Į^„, 
dime.

Teilsisi a. a. Mykolas 
amžinoje ramybėje.

PARENGIMAS į
o J v Va J • •’

i terų sąjungos ilgametinės 
' raštininkės vyras. A. Kaz
lauskienė ir sūnus parė
jusius iš bažnyčios svečius 
puikiai vaišino. Gražus, 

• iš Lietuvos atvežtas 
paprotys, kad visi ben
drai prieš valgant suklau
pę atkalba už velionio sie
lą maldą.

• V •

metų Jersey City sukak
tuves. Laukiama daug 
svečių kaip iš Jersey City, 
taip lygiai ir iš kitų kolo
nijų.
— Šv. Onos parapijos 

choras draug su muz. V. 
Justu dalyvavo New Jer
sey jungtinių chorų kon
certe Elizabeth balandžio 
25 d. Pirmą kartą estrado
je pasirodė, kaipo solistė. 
E. Andriuškevičiutė. Pasi
rodymas pilnai pavyko. 
Sveikiname naująją pajė
gą. Koncertas gerai pavy
ko. Visi buvo patenkinti 
ir laukiame daugiau pana
šių parengimų.
— Šv. Onos parapijos 

bažnyčioje gegužinės pa
maldos įvyks gegužės mė
nesyje sekmadieniais po 
Sumai, trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:30 P.M.CHORO 1

I
Gegužės 8 d., šeštadienį, 

šv. Jurgio parapijos cho
ras rengia savo metinį pa
rengimą: Koncertą - Teat
rą - Balių. Publika šį kar
tą pamatys: ‘Panelę iš 
Kaimo”, “Kukulio Nervai” 
ir juokingą monologą. Vi
sos yra linksmo pobūdžio, 
tai bus daug juoko, o juo
kas yra sveika. J. Brun- 
dzos vedamas choras pa
dainuos naujų dainų, ku
riu. dar daugelis nesat gir
dėję. Na, o jaunimas ištik-; proga norima pagerbti į Lietuvą pasiviešėti pas 
rųjų praleis linksmai lai-į Kleb. Kun. S. Stonį jo savo motiną, šis parengi- 
ką prie geros Nakties Pe- j vardadienyje ir paminėti mas įvyko nežinant pa- 
lėdų orkestros. Tad ne- jo vienerių klebonavimo čiai pirmininkei. Buvo

JERSEY CITY, N. J.

BROOKLYN, N. Y.
APREIŠKIMO PARAP.

Išleistuvės
Praėjusį sekmadienį, už

baigus misijas, Švento 
Pranciškaus Tretininkės— Šventos Onos parapi

ja, Grand Str. ir Manning turėjo vakarienėlę su pro- 
Ave., gegužės 9 d. Sekma- grama tikslu palinkėti 
dienį punktualiai 7:00 P. laimingos kelionės savo 
M. rengia parapijos meti- pirmininkei Teresei Palu- 
nę vakarienę. Ta pačia binskienei, kuri išvažiuoja 
proga norima

. Kun.

skelbiama, kad Tretinin
kės turės svarbų susirin
kimą, bet atėjus į tą taip 
vadinamą “susirinkimą”, 
rasta stalai papuošti ska
niais valgiais. Tai buvo ti
kras surprizas visų myli
mai pirmininkei Teresei 
Palubinskienei. Išleistuvių 
vakarienėje dalyvavo ir a- 
titinkamas kalbas pasakė 
kun. N. Pakalnis, kun. J.

gėjai nuoširdžiai visus 
kviečia ateiti, o savo atė
jimu paremsite ir parapi
ją. Įžanga labai maža.

Rengimo Komisija.

NEW BRITAIN, CONN.
Balandžio 25 d., Šv. An

driejaus parapijos svetai
nėje, įvyko vaidinimas. 

Kolegijos 
suvaidino dra

mą “Našlaitis” ir komedi- 
į ją “šykštuolis”. Vaidini
mas visiems patiko, o ypač 
tas, kad vaidintojai varto
jo taisyklingą lietuvių kal- 

I bą.
Prieš pradedant vaidinti, 

kun. Pauliukonis, MIC. 
sveikino visus atsilankiu
sius ir dėkojo už paramą 
Marianapolio Kolegijai.

Pasibaigus vaidinimui, 
vietinė MRK. 36 skyriaus 
nariai pavaišino progra- 

' mos dalyvius ir dėkojo 
! jiems už išpildymą progra- 
į mos.
Į
i
I 
i

Kartąvičius, kun. J. Bru- Į Marianapolio 
žikas, Jėzuitas, ir kun. Pa- studentai 
liekas, Redemptoristas. Be 
to, suteikta keletas dova
nų. Šitio parengimu rūpi
nosi Tretininkės: Ona Sta- 
gniunienė, Bendziuvienė, 
ir Ona Šarkaitė. Linkime 
mūsų darbščiajai Tretinin
kių vadui, 
binskienei 
kelionės, 
Lietuvoje 
tęsti gražų, kuklų ir nau
dingą darbą.

Teresei Palu- 
laimingiausios 
pasisvečiavus 

grįšti atgal ir

VYRŲ MISIJOS
Praėjusį sekmadienį, an

trą valandą po pietų buvo 
užbaigta moterų ir mer
gaičių misijos. Šios misi
jos tikrai buvo pasekmin
gos, ir dėl to užbaiga bu
vo nepaprastai įspūdinga. 
Pirmadienio vakare 7:30 
valandą prasidėjo vyru ir 
jaunikaičių misijos. Vie
nas dalykas truputį stebi
na, kad jaunikaičiai daug 
skaitlingiau lanko misijas, 
negu mergaitės. Tuom tar
pu gi manoma, kad para
pijoje yra daugiau mergi
nų. Mat, kaip žmonės kal
ba, kad Tėvas Bružikas y- 
ra vyru misionierius, gal 
tas ir tiesa. Bet bendrai 
imant, kaip vyrų, taip ir 
moterų misijos šį sykį yra 
pilnai pasisekusios.

LIETUVIAI LAIMĖJO 
RINKIMUS

Bai. 15 d. įvyko miesto 
tarybos rinkimai. J. Savo
ms (lietuvis) vėl išrinktas 
į Tarybą, kuris kandidata
vo Demokratų partijos ti- 
kietu iš ketvirto Ward’o.

Adv. Algirdas Povilaitis 
tapo išrinktas miesto gy
nėjas (prosecutor). Tai 
jauniausias prosecutorius 
miesto istorijoj.

Sveikiname abu jaunuo
liu laimėjusiu svarbias 
vietas miesto valdžioje ir 
linkime geriausių sėkmių.

KETURIU DEŠIMTU
VALANDŲ ATLAIDAI 
prasidės ši sekmadienį, 

įai yra gegužės antrg die
ną. Seserys Dominikietės 
deda visas pastangas, kad 
būtų kogražiausiai išpuoš
tas altorius ir užbaigoje 
iškilminga procesija. Teko 
nugirsti, kad šį kartą per 
atlaidus būsią daug sve
čių kunigų. Per atlaidus 
pamokslus sakys tas pats 
misionierius Tėvas Bruži
kas.

MIESTAS MODERNĖJA
Pereitą šeštadienį 11 vai. 

paskutinis gatvekaris iš
važiavo į Hartfordą. Vi
same mieste įvesta bus’ais 
transportacija.

MIRTIS
Balandžio 20 d. mirė 

Stasys Kuckaitis, 50 metų 
amžiaus, gyv. Hartfordo 
miesto prieglaudoje. Pa
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis iš šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos 
bažnyčios Šv. Marijos ka
puose. Paliko nuliudime 
dukterį ir seserį p. Bižie- 
nę.

Balandžio 23 d. mirė Ju
zė Vidukinienė po antru 
vyru — Svirklienė, 57 m. 
amžiaus, gyv. pas dukterį 
Hartforde. Paliko nuliūdi
me du sūnų, dukterį ir 
daug giminių. Palaidota 
iškilmingai iš Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos 
bažnyčios su trejomis šv. 
mišiomis, kurias atnašavo 

Lj dalyvavo Gyvojo prie šoninių altorių kun. 
Amžinojo Ražančiaus P- P- Karlonas ir kun. E.

NELAIMINGAS ATSI
TIKIMAS

Magdalena Brusokienė 
eidama į bažnyčią, pakliu
vo po automobiliu. Nelai
mingoji mirtinai buvo su
daužyta ir pusgyvė padė
ta ant šalygatvio. Jai davė 
Paskutinį Patepimą kun. 
N. Pakalnis. Po to nuvežta 
į ligoninę, mirė. Laidotu
vės įvyko trečiadienį, ba
landžio 28-tą dieną. Laido
tuvėse 
ir .
draugijos, nes ji buvo mi-| Gradeckas, o prie didžiojo 
nėtų draugijų narė. altoriaus kun. J. Ambo-

Spindulys. tas. Laike mišių giedojo 
ponia O. Sintautienė ir V. 

i Burdulis. Grojo vargonais 
' p. K. Žalnieraitis. Kun. J. 

Ambotas suteikė paskuti- 
va_ nį patarnavimą Šv. Pran-

I

Balandžio 30 d., 7:30 
landą vakare, 
mokyklos svetainėje, 339 
Capitol Avė. broliai Ma- 
tuzai rodys spalvuotus 
garsinius paveikslus iš

Lietuvių ciškaus kapuose, Torring-
tone.

Grįžo į New Britainą 
Pp. V. ir O. Sintautai,

Lietuvos. Rengia LRKSA Pagyvenę kiek laiko Hart- 
89 kp. Pelnas skiriamas ^°^e» šiomis dienomis 
parapijai. Broliai Matuzai ?rĮzo Į ^e_w
rodo savo nufilmuotus pa
veikslus iš Lietuvos jau 
keletą mėnesių lietuviij 
kolonijose, ir kur tik jie 
yra rodę, tai visi jais gė
rėjosi. Taigi ateikime ir 
mes pasigerėti. Paveikslai 
skiriasi nuo kitų jau rody
tų mūsų kolonijoje. Ren

tainą. Džiaugiamės pp. 
Sintautų sugrįžimu ir svei
kiname. Pp. Sintautai yra 
geri dainininkai. T. M.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.


