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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudas, neturi teises va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleri3
RBININKAS

UNIJA LAIMĖJO BAL
SAVIMUS

Detroit, Mich.—Packard 
automobilių darbininkų u- 
nija laimėjo balsavimus. 
Unija tuojau pradėjo ko- 
lektyves derybas su Pa
ckard kompanija.

SOVIETAI PASIUNTĖ IS
PANIJ9N PIRMĄ BAISIU 
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Iš Romos pranešama, 
kad atvykusieji iš Stam
bulo asmenys duoda naujų 
reveliacijų apie vežamus 
iš Rusijos į Ispaniją gin
klus: nuo kovo mėn. 20 d. 
iki bal. 7 d. Dardanelhj 
sąsiauriu praplaukė 9 lai
vai, gabenantieji amunici
ją į Barceloną ir Valenci- 
ją. Laivai plaukė iš Ode
sos, kur yra raudonosios 
armijos ginklavimo cent
ras. Apie tuos slaptus gin
klų transportus paaiškėjo 
tada, kai iš ispanų laivo 
“Mar Caribe” iššokęs vie
nas jūrininkas priplaukė* 
krantą ir turkų policijos 
areštuotas išpasakojo, ką 
jis matęs: Odesoj į “Mar, 
Caribe” buvo įkrauta 25 
automobiliai, 15 patrankų, 
1200 tonų amunicijos ir tt. 
Nakčia kranais buvo įkel
ta į laivą 6 didžiuliai re- 
vervuarai su dujomis. Iš 
laivo komendanto pasikal
bėjimo su rusais supratęs 
kad tuose rezervuaruose 
esančios naujos, ypatin
gai pavojingos nuodingo
sios dujos. Juokdamasi ru
sai pareiškę, kad vienos 
tokiu duju bombos užtek
sią išnuodyti keturis ma
rokiečių batalijonus.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS ARGENTINOJE
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Ispanijos Sukilėliai 
Visai Arti Bilbao

Minėjimas įvyko vasario 16 d. pas Lietuvos atstovą Pietų Amerikoje p. mi- 
nisterį Aukštuolį. Svečių tarpe Argentinos Konsulas Lietuvai p. Batsanti, Latvi- h_. 
jos atstovas Argentinai dr. P. Olinš, jo sekretorius p. Klipson, Estijos konsulas 
Argentinai Gutman, kun. J. Janulionis, Lietuvos pasiuntinybės sekretorius p 
Blavesčiūnas, konsulas Kučinskas su žmona ir lietuvių kolonijų atstovai.

11 JUDAMŲJŲ PAVEIK- 20,000 ŽMONIŲ NEVV 
SLŲ UNIJŲ PASKELBĖ YORKE PAMINĖJO GE

GUŽĖS PIRMĄSTREIKĄ

Hollyvvood, Cal. — The 
Screen Actors’ Guild, ku
riai vadovauja Robert 
Montgomery, suparaliža- 
vo 11 unijų streiką filmų 
industrijoj. Toji organiza
cija nutarė susilaikyti nuo 
streiko, kol nebus padary
tas pasitarimas su filmij

* išdirbę jais trečiadienį, ge- cija buvo pasiruošusi bile 
gūžės 5 d.

Taigi 
Guild’os 
darban 
eiles. Streikuoja apie 7009 
filmų industrijos darbi
ninkų.

i

ŠV. TĖVAS ATVYKO I c - L --
SAVO VASARNAMĮ GE- zjja — Gen Emilio Molą, 

ROJĘ SVEIKATOJE

St. Jean De Luz, Prancū-

sukilėlių vado kariuomenė 
sulaužė paskutinį Basku 
provincijos sostinės gynė- 

• jų frontą ir jau visai arti
Castel Gandolfo, Italija'

— Šv. Tėvas, Popiežius Pi-j
jus XI, šeštadienį, gegužės sostįnės gįibao. Iš Las A- 

žygiuoją

New Orleans, La., Gegu
žės 2 d. — J. E. arkivys
kupas Rummel skelbia, 
kad Jung. Valstybių tau- 1 d. atvyko į savo 
tinis Eucharistinis J 
gresas įvyks čia spalių 17 vasarą. Popiežius Pijus XI Vieškeliu kuris vedami Da- 
— 21 d., 1938 m. * ------- - ’ - f

Kongresui laiką užtvir- rioje sveikatoje, 
tino Clevelando vyskupas I --------------
J. Schrembs, tautinių Eu- NUMATOMAS KONKOR- įšvežti~ateivius

' charistinių kongresų glo- DATO 7

vasa.r~ I renas sukilėliai žygiuoją 
kon- r.amį praleisti pavasarį^ir pa)eį Nersion upę plačiu 

vieškeliu, kuris veda i pa- 
i jautėsi nuvargęs, bet stip-;tj Bilba0 centrą.

Anglijos ir Prancūzijos 
______ _____ i karo laivai yra pasiruošę 

t T_____________ ateivius is Bilbao,
NUTRAUKIMAS bet gen Franco, sukilėlių 

vadas prieš gyventojų iš
vežimą griežtai protestuo
ja. Jis sako, kad toks tų 
dviejų valstybių elgesys 
laužytų Europos valstybių 
susitarimą: “rankas šalin 
nuo Ispanijos”, kada suki
lėliai jau sutriuškino pas- 
kutinias Bilbao gynėjų li
nijas.

Vatikanas — Vokietijos 
Gegužės pirma diena vi- diktatorius Hitleris Gegu- 

same pasaulyj praėjo ra- žės Pirmą savo kalboje iš- 
miai. ėjo griežtai prieš katali-

------------- kus, kas sudarė labai blo- 
SUŽEISTA VOLDEMARO gą įspūdi į visą pasaulį, j

Brooklyn — “Brooklyn 
Tablet” savaitraščio veda
masis fondas Ispanijos pa- nėję,

gegužės pirmą dieną. Pa-, varSėlia.ms šelpti jau pa- spauda,

Nevv York — Gegužės 1 
d. čia apie 20,000 žmonių 
sudarė paradą paminėti

radas buvo tvarkingas ir 
rimtas, nors raudonieji ir 
bandė Įkaitinti minias ir 
jose sukelti revoliucijinę 
nuotaiką. Nepavyko. Poli-

1 raudonųjų išsišokimą už- 
Screen Actors’ gniaužti.
nariai laužiasi --------------

per pikietuotoju 5000 KAZOKŲ SOVIETU 
PARADE

I

j

SESUO Vatikane buvo suprasta, 
kad Hitleris tokiu savo iš-

Vienoje Vilniaus ligoni- ėjimu prieš katalikus skel- 
kaip rašo Rygos bia Konkordatą nutrauk- 

paguldyta buv. tu. RAUDONIEJI NUSKAN-
■ Popiežiaus nuncijus Vo- DįNq FRANKISTŲ KA- --j-- T T71

viso šūviu sunkiai sužeidęs jos Cesare Orsenigo tarėsi su
Berlyno diecezijos vysku
pu K. von Preysingu ko-

siekė $36,800. Iš beveik vi- min. pirm. prof. Voldema-

MASONAI SIŪLO POPIE
ŽIUI SUSITAIKINTI |

Prancūzų masonų žurna
las “Svmbolisme” atspaus
dino žinomo masono Al
berto Lantoin’o straipsni, 
su seniausio masonų vei-! 
kėjo Osvaldo Virto įvadu,! 
kuris yra atviras Romos- 
Popiežiaus laiškas, ir ku-Į 
riuo siūloma susitaikyti, i 
Tame laiške, be kitko, taip 
rašoma:

“Jūs esate Tikėjimas, o j 
mes — protas. Mes tar
naujame vienam ir tam 
pačiam tikslui — Sielai.

Sielai dabar gresia pa
vojus iš dviejų pusių — 
bolševizmo ir hitlerizmo, 
kurie grasina pasaulį 
paskandinti materializ

mo bedugnėje.
Nejaugi mes negalime su
sitarti žmoniškumo var
du?”

Toliau straipsnio auto
rius siūlo Popiežiui “su
stabdyti ugnį”: kad tegul, 
esą, katalikų kunigai liau
jasi savo pamoksluose pul
dinėję masonus, o maso- Ryte 11 valandą (Vasa- 
nai pasižada nutraukti an- ros Laiku) koplyčioje iš- 
tiklerikalinę propagandą,' 
kurią ligi šiol vedė kai ku
rie netaikingi masonų 
sluoksniai. Straipsnis taip 
baigiamas:

“Laikas suprasti, kad 
mes Jūsų sunaikinti nega-i 
lime, taip negalite ir Jūs 
mus nušluoti nuo žemės 
paviršiaus. Todėl būtinai 
reikia rasti būdas susitar
ti, ypač kad yra jėga, ku
ri gali sunaikinti ir Jus ir 
mus. Ta jėga, tai bolševiz
mas ir hitlerizmas. Var
gas Jums, jei atstumsite 
ištiestą mūsų ranką”.

AIRIJA PASISKELBĖ 
VISIŠKAI NEPRIKLAU- 

SOMA
I

su J. V. Amerikoje aukos ro sesuo, kurią revolverio kietijai J. E. arkivyskupą; 
buvo prisiųstos. T" ■ ........................
3,051 žmogus prisidėjo. sužadėtinis.

^VIcxico Citv NIcksikos * ----- - _
Kongresas priėmė rezo- RUSIJA ATIDARĖ NAU- kių priemonių imtis prieš pi jos raudonieji iš orlaivių 
liuciją, kuri sutinka su Is
panijos Raudonųjų noru 
pasiųsti į Meksiką 500 Is
panijos našlaičių.
kos valdžia Attinka tuos 
vaikus priimti ir valdiško
je priežiūroje juos auklė
ti. Ispanijos sukilėliai ne
leidžia laivo išplaukti, ku-Į 
ris veža tuos vaikus, nes Į 

kad bedieviško ii

RO LAIVĄ

Bilbao, Ispanija — Ispa-

Maskva, Rusija — Penki 
tūkstančiai kazokų, kurių 
komunistai kiek laiko at
gal neapkentė kaipo cariz
mo liekanos, dalyvavo ko- nenori,
munistų raudonajame pa- valdžia juos auklėtų.

Dublin, Airija — Airijos radę, gegužės pirmą dieną.' 
Laisvos Valstybės prez. 
De Valera paskelbė naują 
konstituciją, kurioje pa
skelbiama visa Airija ne
priklausoma demokratiška 
valstybė. Visoje valstybė
je airių kalba bus valsty
binė kalba. Ligšiol buvo 
anglų ir airių kalba varto- demonstracijoje sovietai 
jama visose valstybinėse pasirodė nepaprastai ka- 
Įstaigose. Be to, Airija lig- ringi. Išstatė visus nau- 
šiol laikė Anglijos karalių jausius karinius išradi- 
savo valdovu, bet pagal mus. Sovietų Apsigynimo 
naują konstituciją kara- Komisaras Vorošilovas at-

Amsterdam — Taio aš- 
Sovietu kruvinasis dikta- triai Katalikų Bažnyčia y- 
torius Stalinas labai buvo ra varžoma ' 
interesuotas kazokais, ku- kad negalima net rekolek- 
riuos gražino armijon ei jas atlikti neužsiregis-' 
1936 m. Kazokams komu- travus policijoj. Visi, ku- 
nistai kėlė dideles ovaci- rįe nori aplankyti vienuo-į 
jas. I iyrtus, turi pirma įsigyti j

Gegužės pirmos dienos policijos leidimą. Uždaro
mos parapijinės mokyklos, 
net ir tose vietose, kur jos 
stipriausiai gyvavo.

Vatikanas — šv. Apeigų
1 Kongregacija

• v

naciu spaudos kompaniją bombomis nuskandino su- 
prieš Kataliku Bažnyčią. kilėlių karo laivą Espana 

Maskva, Rusija, Gegužės Naciai pašėlusiai puola Baskų įlankoje. Spėjama, 
Meksi- “d. — Šiandien Rusijos katalikų jaunimą ir jo i- kartu su laivu nu-

’ valdžia atidarė naują ka- staigas. Naciai savo spau- skendo apie 100 jūrininkų, 
inalą (perkasą), Maskva- doje skelbia apie katalikų'Laivas Espana buvo 15,- 
Volga, kuris yra 128 kilo- jaunimą bjaurius melus. ^52 tonų įtalpos, 
metrų ilgio. Jie sugalvoja net “priešdo-

------------- rinius” nusikaltimus. Toki 
LIETUVA DAUGIAUSIA , nacių užsipuolimai yra la- 

PAGAMINO BEKONO bai skaudūs, nes katalikai 
VISAME PABALTIJYJE jų negali atremti. Katali-

— kams uždrausta atremti
statistikos na(au melus. į

-— Vokietijos katalikų vys-
m.” ligi 1937 m. pradžios Wai šiomis dienomis 
duomenis, kurie rodo, kiek šaukia suvažiavimą, l._ 
kuri Pabaltijo valstybėj rįame dar kartą bandys 
augina kiaulių ir kiek pa-i taikos su, vyriausy- 
gamino bekono. Praėju- be. 
siais metais Lietuvoje bu
vo 1,210.000 kiaulių, į už
sienius tais metais kiaulių 
ir kiaulienos išvežta 21.- 
808,4 to. tame skaičiuje

JĄ KANALĄ

VIEŠBUČIŲ DARBININ
KŲ STREIKAS PASIBAI

GĖ

Centralinis
Vokietijoje, biuras paskelbė nuo 1925

Providence, R. I., — Ge
gužės 2 d., — Viešbučių 
darbininkai ir savininkai 
susitaikė ir darbininkai 

ku- tuoJau orižo darban. Savi
ninkai pakėlė darbinin- 

, kas algas ir pagerino dar 
1 bo sąlygas. Be to, pripaži 
no Hotel and Restauranl 

ČEKAI KOLONIZUOJASI Employees Jokalą 307 kai
PANAMOJE

X •

po vienintėlj darbininki 
atstovą kolektyvą tarti: 

darbdaviais.su
Panamos Miestas — Če- 

bekono išvežta 10.267,5 to. koslovakijos vyriausybė 
■ su Panamos vy

riausybe 100.000 čekų ū- 
kininku apgyvendinti že
mės ūkiuose Panamoje.

• ..auj, „ teiSiarr\aĮ i Latvijoje praėjusiais me- susitarė
liaus vardas visai išbrauk- sišaukė Į visus gyventojus S11£Pe J Pra^yma prade u taįs buvo tik 674.374 kiau-

$150,000 GAISRAS 
LAVVRENCE

tas. lir kariuomenę 'būti pasi-*TSY- D°™mnko' Pasįjonis-
Airijos piliečiai rinks ruošusiais ginti Rusijos' ea^* }YaclJ®s bylą. Šv.

prezidentą tiesioginiu bal- rubežius, ir stropiai sekti .veYa?l . j , x
savimu. j “trockistų" judėjimą. | kaį.lsklausys dekreto ge-, kono išvežimas siekia
- ------------------------------- Oficialiai pranešus, kad SU“? 16 beatifi- 2.254,1 to. Kiaulių augini-

| laike parados areštuota’ kacU°s reikalu. Tėvas Do- mas ir bekono gaminimas 
11 “šnipu”, komisaras Vo-' ?lmlnkas ,.'5uy° kunigas, vįsuose Pabaltijo kraštuo-i 
rošilovas pareiškė, kad ^r,s Prle™e. anglikoną se nu0 1925 met beveik 
“sovietai be pasigailėjimo i ^ew?Tan » Bfznycią. Ve- 

° J i bau Newman as tapo Kar-
Norman Thomas, socia-į amo u* 

listų vadas, buvęs ministe-* New York — 
ris dabar lankosi Rusiio- Vyčiai šiomis

lės, o bekono išvežta į už
sienius 1.910 to; Estijoje

Pijus XI asmenis^ buvo 244.560 kiaulių, o be- Panamos vyriausybė suti-

TĖVŲ PAGERBIMO 
DIENA

MARIANAPOLYJE

ko kolonistams čekams 
skirti žemę nemokamai.

55 MILIJONAI VYRŲ 
PARUOŠTA KARUI

Sekmadienyj Gegužės 9 d sunaikins savo priešus”.
——————— M '

vienodu tempu kilo ir auk
ščiausią laipsnį pasiekė:

• t * ' Z 1
Washington, D. C. — A-

Lawrence, Mass., Gegu 
žės 2 d. — Boston & Main< 
geležinkelio kompanijos 

| namuose kilo gaisras. Be 
gesinant 4 žmones sužei 

■ de ir 8 kitus kad kiek bū 
tų užvertę, kada griuv 
namo siena. Gaisras pada 
rė $150,000 nuostolių.

kilmingos pamaldos: šv. 
Mišios ir pamokslas.

Dvyliktą valandą —Stu
dentų tėvams pietūs.

Trečią valandą — Iškil
minga Studentų Tėvų pa
gerbimui programa kole
gijos auditorijoje.

Visi Marianapolio Kole
gijos Studentų Tėvai yra 
nuoširdžiai kviečiami at
vykti į šias iškilmes ir bū
ti savo sūnų mylimais sve- v • •ciais.

Kun. Dr. J. Navickas, 
M. I. C. 

Kolegijos Rektorius.

__ ,____ ,__ ________ Columbo 
ris dabar lankosi Rusi jo- Į Vyčiai šiomis dienomis 
je. Jis matęs paradą, bet į pradėjo stiprią kovą prieš 
jis nebuvo sovietų valdžios 
svečias, bet kaip papras 
tas turistas.

PLYMOUTH UOLĄ NU
MALIAVOJO RAUDO

NAI

Plymouth, Mass. — šio
mis dienomis numaliavojo 
raudonai uolą ant kurios 
pirmieji pilgrimai 1620 m. 
išlipo ir dėkojo Aukščiau
siajam, kad laimingai pa
siekė laisvės kraštą.

i Lietuvoje 1931 m. (dau- merikos militarizmo auto-’ 
giausią buvo kiaulių — ritėtu apskaitliavimu, 48
l. 568.543) ir 1932 m. (dau-, pasaulio valstybės turi pa-
giausia išvežta bekono — 1™™;
25.131,6 to); Latvijoj 1935
m. (daugiausia buvo kiau
lių — 803.101), o didžiau
sias bekono išvežimas bu-

: vo 1927 metais (3.968 to);

DU ŽUVO ORLAIVIO 
KATASTROFOJE

komunistiškų judamųjų 
paveikslų rodymą. Ypatin
gai jie protestuoja prieš 
rodymą “Ispanija Lieps
nose”, kuriuos nutraukė 
Sovietų filmininkai ir ku- Estijoje daugiausia kiau- 
riuos skleidžia oficijali lių (354.360) buvo 1927 
Rusijos Sovietų filmu Am- m., o bekono išvežimas bu
kino bendrovė. Prieš Co- vo didžiausias 1932 m. 
lumbo Vyčius išėjo visa (3.935,7 to).
eilė komunistu draugijų.* Iš tų duomenų matyti. 
Šiuos paveikslus uždraudė kad mūsų kraštas visame 
skleisti savo valstybėje Pabaltijyje daugiausia au- 
Gub. Earle iš Pennsylvani- gina kiaulių ir daugiausia 
jos. < gamina bekono išvežimui

Stud. A. J. J. į užsienius.

puošusios karui 55 milijo
nus vyrų. Iš tu 55 milijo
nų vyrų, yra 6,513,824 re- 
guliarėse armijose. Jung. 
Valstybės turi 474,378 vy
rus reguliarėje armijoje.

Portage, Maine, Gegužė 
2 d. — Orlaivis, sugedę 
ore, krito į plonu ledu ai 
dengtą ežerą. Du iš trij 

' važiavusių žmonių užmi 
Išė.

LIETUVIŲ DIENOS CENTRALINIS 
KOLONIJŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienj, gegužės 23 d., š. m., 3:00 vai. po pfc 
tų Įvyks svarbus Lietuvių Dienos Centralinis Komisi 
jų ir kolonijų atstovų susirinkimas, Nekalto Praaidi 
jimo Panelės Švč. par. salėje, Windsor St., Cambridgi 
Mass. Prašome visų komisijos narių, ir kolonijų ats 
tcvų, kaip iš Mass., Conn., R. I. ir N. H. skaitlingi 
dalyvauti.

Jonas Kumpa, Liet. D. Cent. Seki



Antradienis, Gegužės 4 d., 1937 darbininkas 2

Birželio-June 6 (L, Kęstučio Dr-jos Parke, Dedham, Mass.

vietinės žinios!
m , .4

Apskričio šokių raportą 
išdavė p. Felicija Grende- 
lytė. Šokiai davė gryno 
pelno $81.68. xSuvažiavi- 

!mas 
padėką komisijai, 
jos pirmininkei p. Felicijai 
Grendelytei už taip gražų 
darbą.

Vyčiai plačiai svarstė 
sporto ir stipendijų klau
simus. P-lė F. Grendelytė 
iš So. Boston ir p. Zarec- 
kas iš Lavvrence išrinkti 
atstovais į L. Vyčių Jubi
liejinį seimą, kuris Įvyks 
Dayton, Ohio.

Sesijos užsibaigė 
7:20 vai. vakare.

Po to, So. Bostono 
lės, p-lės F. Šidlauskaitė, 
A. Mickevičiūtė, ponia Ba-

VYČIĮĮ SUVAŽIAVIMAS 
PRAĖJO PAKILUSIOJE 

NUOTAIKOJE išreįške nuoširdžią 
o ypač

DALYVAVO APIE 150 
JAUNUOLIŲ

Sekmadienį, gegužės 2 
d., L. Vyčių N. A. apskri
čio suvažiavimas Įvyko So. 
Bostone, Šv. Petro lietuvių 
parapijoj. Dalyvavo 119 
atstovų(ių) ir daug sve
čių ir viešnių. Vyčių kuo
pas atstovavo iš šių kolo
nijų: Worcester (abiejų 
parapijų), Norwood, A- 
thol, Lawrence, Providen
ce ir So. Boston.

Iš svečių ir Vyčių orga- -NilcKeviclute, ponia na-: 
nizacijos pirmųjų steigė- nienė, p. A. Norinkevičiū-1 
jų kalbėjo šie; kun. K. Ur- te_C> i
bonavičius, kun. P.
mauskis, ] 
pp. Antanas Mažeika, L. 
Vyčių Centro Pirm., p. S. 
Mažeikienė, p. K. Vilniš
kis ir p. J. B. Laučka iš 
Brooklyn, N. Y., p. M. 
Norkūnas, Vyčių organi
zacijos Įsteigėjas. Vėliau 
atvyko kun. J. Vaitekū
nas, L. Vyčių Centro Dva
sios Vadas ir kun. K. Vaš
kas iš Thompson.

apie

Vy-

kviečiąmi atvykti į bažny
tinę salę ant 5-tos gatvės 
9:00 vai. ryte, iš kur susi
rikiavę - susitvarkę mar
šuos “in corpore” Į bažny
čią išklausyti Šv. Mišių ir 
dalyvauti bendroje Šv. Ko
munijoje Pageidaujama, i 
kad visi kuopos nariai-ės 
iš vakaro geg. 8, prieitų 
išpąžintięs. Primeną ir ra
gina dalyvauti visus, ben
druose pusryčiuose, kurie

; Įvyks tuojaus po šv. Mi- 
i šių, bažnytinėje salėje. ,

Tą pačią, Geg.-May 9 d., Į 
7:30 vai. vakare, šv. Pet-į 
ro par. pobažnytinėje sa
lėje Įvyks Motinoms pa
gerbti programa, kuri su
sidės iš vaidinimo — “Būk

1 Jo Angelu Sargu”, dainų 
ir kitokių pamarginimų. 
Kviečia visus dalyvauti.

j . -
-------------------------------------- ■

ŽINUTĖS

Vir_ rūpino užkandžių. Pasi- 
’kun. Skrodenis; stiprinę, žaidė iki vėlumos.

I

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
I

Patikit Jūsų Pardavėją Pusiaukely
Patvirtinkit Jo Gerą Sprendimą

Užsisakydami

pickmck

REIKALINGA moteriškė ar 
mergina prie namu ruošos ir pri
žiūrėti vieną, kūdiki. Nereikia 
drabužių skalbti. Moka $18 Į mė
nesį, valgis ir kambarys. Atsi
šaukite Mr. Jacob J. Moroz, 110 
Park St. Dorchester, Mass.

(2-5)

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

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

12-tos dienų uždarytas. _
Taipgi nuimu ir X-Bay į

I

B...

Lietuvai Dantistas

DR. S. A. GALYARISKI
(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 8 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos uuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir uuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
8ubatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis 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., 

Camhridge, Mass.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. 4 Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

..........Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORSINC,, 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

ALEI

Geg. 5 d., 4 vai. p. pietų 
Šv. Petro bažn. berniu
kų - mergaičių išpažintis. 
7:30 vai. vak. suaugusių

1

Geg. 6 d., V. J. Į Dangų 
įžengimo šventė. Mišios 
šv. sekančiomis valando
mis:

5, 6, 7, 8 ir 9. Paskutinės 
bus Gyvojo Rožančiaus 
draugijos intencijai.

4 vai. p.p. Įvyks Marijos

Rap. išpažintis ir pamaldos.

LANKĖSI
šeštadienį, geg.

“Darbininko”
ir administracijoje lankė
si “Amerikos” redaktorius
p. J. B. Laučka, adminis
tratorius p. K. Vilniškis ir Vaikelių draugijos pamal-, 
Liet. Vyčiu Centro pirmi-, 7.30 mišparai, Gegu- 
ninkas p. A. J. Mažeika, mėnesio pamaldos.
Jie atvykę automobiliu. Geg. 8 d., mūsų diecezi- 
Kartu atvyko p. Mažeikio-; joj švenčiama Marijos' 
nė ir viena panelė, kurių hiena. Visi raginami iš-Į 
raporteriui neparodė, bet klausyti šv. mišias ir eiti 
- x prie sakramentų.

d.
redakcijoje

1

v •

PARODYK KRANĄ
Gaunamas 12 ancų tunikomis ir pilnom 

kvortom (32 ancų) namų reikalams.

3 evec' by HAFFENREFFER A CO. >NC. Boston. *Acss.. BREW'ERS S1NCE 137Ų,
i * . * •>. Z • » fc . r- «

jis vistiek sužinojo.
Sekmadienį, gegužės 2 d. 

svečiai dalyvavo L. Vyčių 
Naujos Anglijos apskri
čio suvažiavime, kuris Įvy
ko So. Bostone. Pasibai
gus suvažiavimui ir pasi
linksminę su So. Bostonie
čiais Vyčiais, Brooklynie- 
čiai grįžo į namus, o p. J. 
B. Laučka nuvyko dar į 
Marianąpolio Kolegiją pa
sitarti Studentų ir Profe
sionalų Seimo reikalais.

Rap.

KRIKŠTAS
Geg. 2 d., tapo oakrikš 

tytas sūnus Stanislovo — 
Bronisla vos (Lingaltės) į

MIRĖ
Bal. 28 d., miesto ligoni

nėje, mirė Antanas Kaz
lauskas, 53 metų amžiaus, 
gyv. 114 F. St., So. Boston, 

1 Mass. Paėjo iš Suvalkų 
krašto. Amerikoje pragy-' 
veno virš 30 metų. Paliko 
4 dukteris ir seserį. Palai-j 

! dotas tapo geg. 2 d., 1 vai. 
p. p., Naujos Kalvarijos 
kapuose. Šv. mišios už jo 
vėlę tapo paaukuotos geg. 
1 d., 8 vai. ryte.

yra choristai. Panelė MaJ 
rijona yra dirbusi keletą 
metų “Darb.” administra
cijoj ir buvo ilgai Šv. Pet
ro parapijos Choro rašti
ninkė ir Sodalicijos pirmi
ninkė.

Liudytojais 
Vincas Sabas 
Jakutytė.

BOSTONO POŽEMYJ
SUSIMUŠĖ GATVEKA- v/oode.

RIAI

GEGUŽĖS MĖNUO

Sekmadienio vakare, ge
gužės 2 d., Park Street 
Subway Įvyko katastrofa, 

užsir a š ė r)u gatvekariu susimušė 
ir Ameliia Tremont Street tunelyj ar- 

" : ti Park Street stoties. As
tuonias moteris ir tris vy
rus sužeidė. Gatvekariams 
susimušus kilo panika, o

•9

Įsigykite knygutę “GE-! YPa^. kada karai pradėjo* ----------------... kurįoje degti. _________

Geg. 2 d., mirė staiga. 
Panele 3me8^niį uždegimu miesto

APSIVEDĖ
__  ____ Geg. 2 d., po sumai apsi- 

Navickų, gyv. 9 Raven St., vedė Jonas Preskinis, gyv- 
Dorchester, vardais Ro- 648 E. 7th St., su Marijo- 
bertas - Juozapas. Kūmais na Sabaitė, gvv. 441 VV. 
, T--------- 4th St. Abu jaunavedžiaibuvo Juozapas Navickas 
ir Petronėlė Grigalaitė.

SERGA LDS. CENTRO 
IŽDININKĖ

Jau trys savaitės kaip 
lovoje guli p. Ona Siaurie-' 
nė, LDS. Centro iždininkė. 
P-nia O. Siaurienė yra 
nuoširdi LDS. organizaci
jos ir kitų katalikiškų dr- 
jų darbuotoja. Linkime 
p-niai Siaurięnei greitai 
pasveikti.

SVEČIAVOSI
I

P-nai Mažeikai iš Brook
lyn, New York, Vyčių 
Centro pirmininkas, p. Vil
niškis ir p. J. Laučka at
vykę praleisti “week end” 
buvo garbės svečia i s 
p-lės F. Karlonaitės na
muose.

Liet. Vyčių Alg. 17-tos 
kuopos valdyba So. Bos
ton, praneša, kad gegužės 
9 d., 9:30 vai. ryte, Šv. 
Petro par. bažnyčioje, Vy-’ 
čių intencijai bus laikomos 

Šv. Mišios. Visi nariai !

PADYKAVOME

A -|- A
Vincentas Trinka

Mirė balandžio 26 d. 6 
vai. ryte. A. ą. Vincen
to kūnas, bal. 28 d. 9:00 
yal. ryte buvo atlydėtas 
į Šv. Petro par. bažny
čią, kurioje įvyko gedu
lingos pamaldos. Po pa
maldų buvo iškilnąingai 
nulydėtas į Kalvarijos 
kapines.

A. a. Vincentas paliko 
dideliame nuliudime mo
terį Karaliną, dvi dukte
ris — 11 m. ir 9 metų. 
Lietuvoje motiną, 3 bro
lius ir 4 seseris.

šiuomi reiškiame nuo
širdžią padėką kun. Pr. 
Virmauskui už atlaiky- 
mą šv. Mišių, broliui 
Juozui Trinkai ir visai 
šeimynai, Amer. Legijo- 
ninkams ir kitiems, ku
rie dalyvavo laidotuvė
se. Nuliūdusi,

Moteris ir dukterys.

- 2

I

GŪŽĖS MĖNUO”,____’ u iyra kiekvienai gegužėsi 
dienai labai gražūs pasi
skaitymai apie k 
švenčiausią. Jos kaina bu-iį?™?“*, J IT’’ 
vo 50c., dabar parduoda
me po 25c. Užsakymus ir 
pinigus siųskite “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad-' 
way, So. Boston, Mass.

v —

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

Geg. 7 d., 7:30 vai. vaka
re, Mechanics Hali, 376 
Broadway So. Boston, 
Mass. Įvyks svarbus susi
rinkimas Amerikos ka-j 
riuomenėje tarnavusių vy-l 
rų žmonų susirinkimas,- 
kuriame bus renkama Mo
terų Auxiliary valdyba. Y- 
ra kviečiama Į šį susirin
kimą exkareivių žmonos, 
seserys ir dukterys.

Laikinoji Valdyba.'

sukas, 16 metų, sūnus 
Baltramiejaus ir Monikos 
Korsukų, 109 Bowen St. 

| Jis buvo gabus vaikas.
Mokėjo kalbėti lietuviškai, 
angliškai, lenkiškai ir ru- 

j siškąi. Jis paliko tėvus di
deliame nuliūdime. Palai
dotas su mišiomis iš Šv. 
Petro bažnyčios geg. 4 d.
9 vai. ryte, Šv. Marijos 
kapuose, Lawrence. Mass.I

I
!

gyv. Franklin St., Nor-
Jiedu susitarė ap- 

I sivesti birželio mėnesyj.
“Shower party” dalyva

vo apie 100 svečių ir vieš
nių pagerbti p. S. Trečio
kaitę ir ją apdovanojo 
gražiomis ir brangiomis 
dovanomis. Jos tėveliai 
padovanojo jai miegama
jam kambariui puikų ‘ma- 
hogany’ setą, o jaunojo p. 
Vinco Kudirkos tėvai pa
dovanojo gražų salionui 
setą. Visi linksmai pralei
do laiką.

P-lė Trečiokaitė dirba 
Henry Cole Elert Įstaigo
je, So. Bostone, o p. V. Ku
dirka dirba Swift’s Laun- 
dry, Norvvoode.

PBERLESS,

/g Leftered. tMivcred oad Erccted ia New Eaęlaad 
1BIG SAVING^ourIfactor°m 
«WSITE FOR 200 OTHER D E SKINS SEHTFREE 

1MEM0RUL GRANITE 80.J 
ISO MAMCOCK ST..

Quincy, Mass. MHv

GRABORIAI
į S. BARASEVIČIUS IR

SŪNUS
i SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
- BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

Oyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

I

if

PAGERBĘ P-LĘ TRE
ČIOKAITĘ

Balandžio 29 d. š. m. pp. 
M. ir V. Trečiokų namuo
se, 308 E. 9th St., p. S.' 
Trečiokaitės draugės su
rengė “Shower Party” 
P-lė S. Trečiokaitė pasiža
dėjo p. Vincui Kudirkai.!

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

POVILAS BUSHMANA8
48 Crescent Avenue. 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadvay, TeL 8OU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

JUBILIEJINĖ AVIACI
JOS DIENA KAUNE 
GEGUŽĖS 16 AR 17 D.

L. A. K. dešimtmečio pa
minėjimui ruošti komite
tas, pirmininkaujamas že
mės bando valdytojo K. 
Radušio, paskyrė specialę 
komisiją jubiliejinei avia
cijos dienai ruošti. Komi
tetas jau peržiūrėjo komi
sijos patiektą aviacijos 
dienos labai plačią ir įvai
rią programą, ir paskyrė 
jai gegužės 16 d., blogo o- 
ro atveju — gegužės 17 d., 
t. y. per Sekmines. Tas pat 
dienas L.A.K. veiklos de
šimtmetį minės ir provin
cijoje, vietose susitvėrė 
tam tikri minėjimo komi
tetai.

I

I

I
į 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 St 

TeL ŠOU Boston 3960 
Patarnavimas Dieną ir Vaktį

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

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,

Telefonas SOUth
J BROCKTONO OFISAS: 

Į 16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Broekton 4110 
Montello, Mass.
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Lietuvių Diena .
VALDYBA — KOMISIJOS — NUTARIMAI IR 

PAGEIDAVIMAI
Sekmadienį, balandžio 18, 1937, 2 vai. po pietų, 

Marianapolio Kolegijos rūmuose, Thompson, Conn. į- 
vvko Naujos Anglijos atstovų ir veikėjų susirinki
mas. Susirinkusieji atstovai svarstė Lietuvių Dienos 
reikalus. Sudarė darbo Valdybą ir Komisijas. Išnešė 
eilę nutarimų.

Į valdybą išrinkta:
Garbės pirmininkai — Kun. K. Urbonavičius, 50 

West 6th St., So. Bcston, Mass. ir Kun. Jonas Ambo- 
tas, 53 Capitol Avė., Hartford, Conn.

Pirmininkas — Juozas Žemaitis, 43 Providence 
St., VVorcester, Mass.

Pagelbininkai — Katerina Vosylienė, 3 Dunham 
Park, So. Boston, Mass. ir Antanas Zavetskas, 154 
Webster St.. Cambridge, Mass.

Sekretoriai — Bendriems reikalams — Jonas 
Kumpa, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. ir finan
sų — Magdalena Delionienė, 10 Shannon St., VVorces- 
ter, Mass.

Iždininkas — Kun. Dr. A. Jagminas, Marianapo- 
lis College, Thompson. Conn.

Iždo Globėjai — Adomas Petkus, 14 Condon St., 
Brockton, Mass. ir Edvardas čiočys, 188 Clifford St., 
Providence, R. I.

KOMISIJOS:—
Kvietimų — Kun. Jonas Švagždys, Kun. Dr. Jo

nas Navickas, Juozas Žemaitis. .
Transportacijos — Kun. Jonas Kripas, Antanas 

Peldžms, Aleksandras Markevičius.
Muzikos - Dainų — Rapolas Juška, Mamertas 

Karbauskas, Kazimieras Vaškevičius.
Sporto — Juozas Žemaitis.
Spaudos — Kun. Kazimieras Urbonavičius, Kun. 

Juozapas Vaškevičius, Antanas F. Kneižys.
Biznio — Vincas Parulis, Marijona Kilmonytė, 

Jonas Kairys.
Parados — Kun. Pranciškus Strakauskas, Alek

sandras Aleksis, Julė Jakavonytė, Al. Kiburis ir p. 
Dirsė. ’

Iškilmingas su asista Šv. Mišias celebruos ir pa
mokslą pasakys Jo Ekscelencija Vyskupas Mečislo
vas Reinys. Šv. Mišių intencija skiriama už žuvusius 
Lietuvos Nepriklausomybės gynėjus.

Bendras chorų choras giedos Šv. Mišias.
Lietuviu Dienos Radio garsintojas ir pranešėjas 

bus Kun. Pr. Strakauskas.
Lietuvių Dienos daktaras — Dr. J. Landžius. 
Advokatas Patarėjas — Adv. Klarensas Balanda, 
įžanga 25c. Ligų 12 metu vaikams dykai.
Naujos Anglijos muzikams-vargonininkams re

miant, o Naujos A n o-l. Kat. Seimely nravedus nutari
mą, kad DAINŲ ŠVENTĖ ^v’^ktn Lietuviu Dienoie. 
Marianapoly, nutarta statvti laiptus dėl 600 (šešių 
šimtų) vietų dainininku. Su tuo statybos žygiu išlai
doms padengti padaryti “Tag Day”.

Chorai, kelionės išlaidoms padengti, pardavinė-a 
tikietus. Pageidauta, kad choristai būtu pasipuošę 
tautiškais drabužiais ir dalvvautų organizuotai šara
doje. Už puošniausius drabužius nramatomos dovanos.

Biznio reikalams statomi stalai. Stahis kontro
liuoti imasi tarp kitų dar nenumatytu šie: Worcester, 
So. Boston. Brockton. Cambridge. Prie biznio prama- 
toma ir “Beano”, kurį ves Worcesteris.

Paradas numatyta turėti iš draugijų, narių pasi
puošusių šarpomis bei kitais draugijiniais papuoša
lais. Taipgi chorai — tautiškais 'rūbais. Legi jonierių- 
lietuvių postai ir benai bei orkestros. Paradas suda
rys gražią programos dalį. Greičiausiai šios pavados 
grupės bus fotografuojamos bei filmuojamos.

Olimpijada susidės iš įvairių sporto dalykų. Or
ganizuojami žymūs sportininkai, kurie sieks paskuti
niųjų sporto metodų išsėmimo, čia bus proga pama
tyti visus mūsų jaunuolius - sportininkus. Bus visų 
pasižymėjusių sportininku surašytos biografiios.

J Lietuvių Dieną važiuoja iš visų kolonijų lietu
viai, kaip jauni taip ir suaugę. Tai metinė lietuvių 
šventė.

Kviečiami visi iš anksto sudaryti planus. Organi
zuoti savo kolonijose draugijas, samdyti busus,, trau
kinius, užsitikrinti kelionę ir liepos 5, (šiemet Lietu
vių diena įvyksta liepos penktą), visi kas gyvas į Ma- 
riananolį, Thompson, Conn. Sekretoriatas.

savo žodį atšauksiu”. 
Vieningas vytis žino, kad 

vienybėje galybė, 
vieninga šeima 
šeimos laimingą

LIETUVIŲ DIENA
DAINŲ ŠVENTE - PARADAS - OLIMPIJADA

Liepos - July 5 d., 1937
Marianapoly, Thompson, Conn.
Dalyvaus J. E. Vyskupas M. Reinys,

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

Ruoškitės Visi Į Tas Iškilmes.

Žodis Jaunimui

džiai skamba “Vyčiai, juk 
mes tarnaujam tautai ir 
Bažnyčiai”. Vyčių politi
ka — lietuvio sielos politi
ka. Religijos ir savo kal
bos meilės politika. Mes 
čia (išeivijoj) gimusieji 
nekartą klausėmės iš savo 
lietuvės motinos, kuri pa
klupdžiusi prieš kryželį, 
mokino mus pirmosios 
maldos; nekartą klausė
mės lietuviškos dainos ar 
giesmės. Ar vėlyvą vakarą 
prie mažojo žiburėlio sekė 
apie Lietuvos didvyrius 
pasaką, — tuomet mumy- 

; se nejučiomis, ir gal nesą- 
i moningai gimė ryžtumas 
palikti Lietuvos Vyčių.

kankine; kuris priverčia, Koks turi būti Vytis? — 
vaikus r—-—
dėlko jie dar ne vyrai ir kėjime ir aktyvus lietuvv- 
senius, dėlko jie daugiau bės darbe. Vytis-ė turi bū- 

darbštus ir 
lin k s m a s,

Jeigu 
sukuria 

židinį;

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
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7:90 vaL ▼•kare. pnbužn.vftnėj m 
rainėj

Visata draugi joa reikalais kreipkite 
pas protokolą raAtlulnką.

Neorganizuotas jauni
mas, yra tai masė, kurią 
kas nori, tas neša, peša, 

i ardo, perdirba ant savo 
: kurpalio, netgi toji neor- 
' ganizuoto jaunimo masė 
nesusipranta, kad ji yra 
organizuoto kūno erkė. Ji 
neturi jokios iniciatyvos. 
Ji yra laisva nuo visokių 
padorumo ryšių. Neorga
nizuoto jaunimo masei 
tinka rusų rašytojo Krilo- 
vo pasakėčia kiaulės rolė
je, — Kiaulė po ąžuolu. 
Kartą kiaulė gerokai gilių 
po ąžuolu priėdus, užsnū
do, o atsikėlus pradėjo 
knisti ąžuolo šaknis. — 
“Degloji! Ką dirbi, tuomi 
ąžuolui tu gali pakenkti, 
nes šaknis paknisus, juk 
nudžiūti gali!” — “Tedžiū- 
na nors visi pasaulio ąžuo
lai, man tas nė kiek nerū
pi, tebūna man tik gilių!” 
— “Besarmate!” — pyk
čio neišlaikęs tarė kiaulei 
medis.—Kad į aukštį akis 
tu pakelt galėtum ant 
manęs giles tikrai tu pa
matytum ir be reikalo ma
nęs nedarkytum”. — Jei 
organizatyvč iniciatyva 
būtų nebus, tai ir pasaulis 
nebūtu gyvavęs ir būtų 
buvęs tik vienas chaosas. 
Jei valstybė nebūtų orga
nizuotas vienetas, centra
lizuotas drausmingumai, 
kas iš jos? — tai būtų gy
vulių gauja. Bet pats pro
tas diktuoja, kad draus
minga ir vieninga organi
zacija, tai galvbė. kuri ir 
mažumoje valdo dauguma. 
Anot Renanas: Tautos di
dumas matuojamas ne jos 
gausumu, taip, kaip ir 
žmogaus didumas matuo
jamas ne jo aukščiu. Ir 
rautos ir žmogaus didu
mo mastas — tai protas ir 
dvasios savybės.

Iš to seka, kad jaunimui 
reikia spiestis i 
cijas. Kadangi 
Vvčių jaunimo 

i labai kilni savo

jeigu vieningos organiza
cijos sukuria federacijas; 
jeigu vieningi piliečiai su
daro gerbūvį valstybėj, tai 
vieningi tautiečiai sukuria 
gražią tautišką organiza
ciją, kuri savo gražiais už- 
sibriežimais kelia tautos 
vardą ir palaiko tautišką 
susipratimą.

Gailiaširdingumas - mo
tiniškumas, tai vytės vie
nas iš pagrindinių ypaty
bių. Tėvynė dažnai šaukia 
mus prie ypatingų aukų. 
Bažnyčia kreipia mintį į 
šeimų, jaunuolių dorovin- 

nusiminus verkti Į Vytis-ė turi būti gyvas ti- gurnui pasiaukavimą, ir iš 
didžios gailiaširdy s t ė s 
jaučiame, kad pareiga 
mums įkvėpta per mūsų 
motinu - tėvų lūpas dėl 
Bažnyčios ir tautos.

Pasiryžimas. L_______
jaunuolis mergina - vaiki
nas prie Lietuvos Vyčių 
organizacijos 
sulig 
veikti 
visais 
miais.

Organizacija. Kiekvienas 
žmogus iš prigimties yra 
draugijinis. Prade d a n t 
nuo poros, žengiant prie 
šeimos, draugijos, organi- nebegali vartoti ginklo, ti skaistus, 
zacijos, tautos, valstybės, Tėvynė — tai tas šventas tvarkingas; 
žmogus linkęs kurti, veik- žodis, kuris atplėšia dar- meilus, blaivus, jautrus ir 
ti vienoje ar kitoje kryp- bininką nuo darbo, moks- suprantąs groži; drąsus, 
tyje. Bet kartais esti ir lininką nuo knygos; kuris vieningas, gaileširdingas. 
tokiu, kurie pilnai pasi
tenkindami vienišo laime, 
nesistengia žengti i plates
nę organizaciją, trumpai 
nasiteisindamas save — 
“ką man organizacija duo
da?” Mergina ar vaikinas 
spėjęs įžengti į moterys
tės luomą, priskaito save 
jau perrimtu, kad su jau
nimu — nevedusiais drau
gauti. dirbti vienoje orga
nizacijoje. O kas svarbiau
sia, tai, mūsų išeivijoje 
nepaprasta s nutolimas, at
šalimas, nepažinimas savo 
tėvų papročių , kalbos ir 
tėvynės Lietuvos. Dienos 
klausimai užima pati svar
biausi gyvenimo laikotar
pį. Po darbo, arba po mo
kyklos valandų, tai pirmas 
poilsis: “show”, pasitran- ^Va - w tautiš- 
kyti gatvėmis pastovėti Jkum'o Tauta reiš.
Ir7iwi cnt o

kiasi pagal tautiečio, žmo
gaus prigimtį, o ta prigim
tis ne tik gėrio bet ir blo- u$uiius. ^va- .Q, ne tjk tįesos> bet jr 

tautine sn is, mej0 ne kilnumo, bet 
!S±' ir “mų aistrų ir t.t. Tau- 

______ i labai svarbus 
žmogaus gyvenime veiks-

drąsus,

ištraukia jaunuoli nuo my- Gyvas tikėjime vytis-ė 
limosios ar sužadėtinės turėtų suprasti ir įvertinti 
r*anku ir surenka visus būtina reikalą dalyvauti 
žmonės prie vienos vėlia-! organizacijos “in corpore” 
vos, į kurią jie žiūri did- skinamose pamaldose; pa- 
vyrio narsumu ir kankinio rengti visam skyriui daly- 
meile. Ir kaip gi pasilikti 
kilniam jaunuoliui pasy
viam, nepridėjus savo 
nors mažiausio triūso tau
tiškumui!

Tautiškumas — yra vi
suotinis tautos dvasios gy
venimo pasireišk imas. 
Kaip tauta kalba ir rašo, 
kaip ji dainuoja ir kuria 

1 savo pramogas, kaip 
džiaugiasi laimėj ir ken
čia nelaimėj, kaip ji su- 

; pranta teisingumą, parei
gą, garbę; kaip ji garbina 
gerąją Dvasią ir vaizduo-

v •

organiza- 
Lietuvos 
org. yra 
idealais, 

Prisirašęs' tai ir patariama dėtis į L.
• Vyčius.

• w

pasiryžta 
L. V. konstitucijos 
ir žengti pirmyn su 
dorovingumo požv- 

Jaunuolis save to-
vaujant bendrai dėl para- bulina ir dirba Bažnyčiai 
rijos reikalų, parengima. ir tautai. Jis pasidaro 
O kas svarbiausia, tai būti, naudingas draugijinis as- 
praktikuojančiu kataliku, 
netik bažnyčioje, bet ir už 
bažnyčios sienų.

I

kurs nors ant kampo, na 
ir kurie išgali arba kurie 
turi gabumus pažaisti 
sporto pramogomis. Dva
sinė sritis, U 
"eliginė sritis.
^laikymo sritis slenka lyg
;eselis j užuomaršą.

Vyčių organizacija. Kad; nys, tačiau jis turi į ką 
užbėgus už akių ištautėji- į atsiremti, 
mui ir ištyžimui, kad iš
kėlus visa tai kas kilnu ir 
Dadoru, išsisteigė jaunimo 
organizacija — Lietuvos 
Vyčiai. Jų šūkis, dirbti 
“Bažnyčiai ir Tautai”. 
Dirbti tautai, tai reiškia 
dirbti tėvynei Lietuvai.

Tėvyne — tai stebuklin
gas žodis, (anot prof. P. 
Mantegacca), kuris gali 
kiekvieną vyrą paversti 
kariu ir kiekvieną moterį

Bažnyčia. Visos visuo
meninės organizacijos, ko- 

I kį jos beturėtų charakterį, 
jeigu jos nori palaikyti 
ryšį su Kat. Bažnyčia, pri
valo tikėjimo ir doros 
klausimuose, be jokių są
lygų, klausyti Bažnyčios. 
Bažnyčia doros skelbėja 
tautai.

Vyčių Politika. — Kad 
išeivija liktų krikščioniška 
ir lietuviška. Ir himno žo-

muo ir tokių vienetų drau
gijos sudaro laimingus šei
mos židinius, o šeimos 

Darbšti-us vytis yra or gražų tautos bei valstybės 
ganizacijos pažiba, žvaig- vienetą.
V 1 — • J •• •’ I ----—-----------------------------------------------------

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Kas mėgsta groti lietu- 

Į viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų šo- 

j 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.

ždė. Jis visuomet veikia 
vienoje ar kitoje komisijo
je, ir tai dirba kilnų orga
nizacijos darbą.

Linksmas-a vytis orga- 
zacijoje yra lyg žydinčioji 
gėlė, kuri visuomet pa
traukia visų akį, ir visus 
pralinksmina.

Meihis-i vytis visuomet 
esti atviras, draugiškas. 
Pasidalins su tavim ne tik 
organizacijos formaliais 
klausimais, bet ir savo sie
los džiaugsmu bei liūdesiu.

Jautrus ir suprantantis 
grožį vytis, yra tai atspin-' 
dis tautiškumo. Juk per jo 
ar jos lūpas, iš gilumos 
krūtinės plaukia širdi jau
dinanti daina, giesmė; ji 
žavi lietuviški vaizdai, 
muzika.

Drąsus vytis, tai pilnoje 
to žodžio prasmėje Lietu
vos vytis. Lietuvos vytis 
tarnauja ‘Bažnvčiai ir tau
tai’ ir savo žodi ir šūkį gi
na ir užlaiko. Lietuvos vy
tis yra tai Gedimino ainis 
ir anot jo: “Pirma keležis 
sutirps į vašką ir vanduo 
pavirs uola, negu ištartą

BROCKERT’S ALE
IS 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., 
Wo-cester, Mass.

i# BOSTONO APTEI.INKftS BROCKERT*S Ir CREMO ALAUS Pardavė
* jas ir Dlstributorlns CHARI.ES VVAYSHVTLLE, prtatnto alų baliam*. 
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Vyliugingas Masonų
Pasiūlymas

Nešališkas Stebėtojas Apie SSSR
Ką matė čekę parlamento produktus, stebina 

kad visos mašinos - 
tipo. Nekalbant jau apie 
Ameriką, panašūs fabri
kai net Čekoslovakijoje j 
techniškai sutv a r k y t i 
daug geriau. Stebina taip ‘ 

įgytus pat darbininkų nemokėji-l 
‘--"-■‘■ - mas dirbti. Sovietų darbi- • 

ninko produktingumą gali-i

‘ku parlamente 
atstovas koihtonistų žemėj

tuo, 
seno

Vienas čekų parlamenta
ras, neseniai grįžęs iš ke
lionės po Rusiją, Prahoje 
skaitė paskaitą apie savo 
paties įspūdžius, į 
bevažinėjant po Sovietų 
žemę. Čekų parlamentaro į 
įspūdžiai yra įdomūs tuo, ma sulyginti su čekų dar- 
kad parlamentaras nėra minin ko produktingumu J
Sovietų S-gos priešas. At- panašiame Chmelio fabri- į 
virkščiai, vokiečių pavo-.ke. ‘Miasokombinate’ dar-, 
jaus akivaizdoje, jis karš- bininkai beorasmiškai mė- 

; tai gina Sovietų — Čeko- tosi nuo vienos mašinos y 
i Slovakijos sąjungą, tad ir 
Į paskaitoje stengėsi nu
šviesti palankiai visa tai, 
ką matė Sovietuose. Ta-

; čiau asmeninis ir politinis

Popiežiaus žodis, matomai, šį tą reiškia. Jo pa
staroji enciklika išvarė Hitlerį iš pusiausvyros. Karin
gas nacių vadas nepakenčia kritikos ir grasina visiš
kai nutraukti santykius su Vatikanu, atmetant pa
darytąjį 1933 m. Konkordatą. Tačiau Hitlerio grasini
mai čia didelės reikšmės neturi, nes Vokietijos vy
riausybė jau seniai sulaužė Konkordatą. Nemalonios 
pasekmės gali būti tik tos, kad vokiečiai dar griež
čiau persekios.katalikų dvasiški ją. Bet kur kova eina 
visu griežtumu, ten jau neatsižvelgiama į didesnes ar 
mažesnes aukas.

Ir ne vienas tik Hitleris nerymastauja. Prancūzi
jos masonai taip pat susirūpino Hitlerio karingumu ir 
prašo Popiežiaus taikintis. Prancūzu spaudoje pasiro
dė vieno masono atviras Popiežiui laiškas, kuriame 
pareikšta štai kas:

“Jūs esate Tikėjimas, o mes — protas. Mes tar
naujame vienam ir tam pačiam tikslui — Sielai. Sie
lai dabar gresia pavojus iš dviejų pusių — bolševizmo 
ir hitlerizmo, kurie grasina pasaulį paskandinti mate
rializmo bedugnėje. Nejaugi mes negalime susitaikin
ti žmoniškumo vardu”?

Lietuvos kariuomenės ulonas valo sa
vo kardą. (Iš ‘Kario’)

panašiai, kaip ir fabrikuo
se. Parlamentaras įsitiki
nęs, kad Europoje kolcho
zai negalėtų gyvuoti., 

Kolchozininkai dirba 
j kaip valdžios samdiniai, 
gaudami tam tikrą atlygi
nimą. Štai skaitmens, ku
riuos sau pasižymėjo par- 

I lamentaras. Iš surinkto 
derliaus kolchozininkas a- 
tiduoda valdžiai 18%, mo 
kesčiams eina 5% , socia- 

i liniam draudimui — 10č , 
inventoriaus amortizacija 
— 10% ; be to, kblchoznin- 
kas turi aukoti visokioms 
“paskoloms” ir “aukoms” 
(pav., Ispanijos reikalams 
ir t.t.). Tuo būdu pačiam 
kolchozininkui iš gauto 
derliaus lieka tik 45';. Iš 
to jis turi išgyventi — ap
sirengti, pavalgyti ir kt.

Surinkto derliaus grū
dus valdžia nustatytomis 
kainomis superka iš kol- 
chozininkų. Ūkio gaminių 
kainos būna žemos, o pra
monės dirbinių — aukštos. 
Darbo diena kolchozuose 
trunka nuo 10 iki 15 va
landų! Valstybinė statisti
ka rodo, kad vidutinis So- 
----4 rugių derlius — 8

prie kitos, bet pagamina...' 
mažiau kaip pas Chmelį.i 
Pas Chmelį darbas eina su 
matematišku tikslumu, 
kiekvienas darbininkas ži- 

čėkų parlamentaro teisin- no savo vietą. Pirmu žvilg- i 
gumas neleido jam nuslėp- sriu atrodo, kad čekas 
ti objektyvios tiesos. Kai darbininkas dirba lėčiau į

Tačiau Chmelio Norėdama pakelti darbi-, Stachanovą. Taip spauda 
fabriko produkcija yra ninku darbo našumą, vai- ■ ir privertė visus darbinin- 

1 tris kartus didesnė už ru- džia pažadėjo pakelti atly-^kus pakelti darbo normas 
> sų “gigantą” ‘Miasokom- ginimą. Kai kuriuose fa- ir siekti stachanoviškų 
binatą”. 'brikuose produkcija jau “tempų”...

Be to, rusų darbininkai pakelta, bet atlyginimų; — Stachanovas iš tikrų- 
'i* i zz n* i v _ 1^/%14-t Trnl/4mn vmclmLn /1+-1 ' ui xry»n .i v» z-4 o >-» rii ■*-» i D Irlrrdirba zdielscmos pa
grindais (akordiškai). O 
tai yra pati didžiausioji 
darbininko jėgos eksploa
tavimo forma, kuri drau-* 
džiama net kapitalistiniuo
se kraštuose. Todėl darbi- j 

i ninku darbo sąlygos labai į 
sunkios. Kas negali atlikti; 
nustatytos darbo normos, 
tą atleidžia iš labiau kva
lifikuoto ir skiria prie juo- 

nė kiek nenustebino. Savo darbų, 
paskaitoje jis tvirtino, kad Visuose fabrikuose, 
čekų fabrikai, kaip “Ba- kuriuos as aplankiau ;1au- 
t’a” “škndn” ir kt I ciamas kažkoks nesveikas
i Lygindami čekų a. įtempimas. Tuoj prie įėji-

“Bat’a” mo i fabriką pakabinta 
panašiu > vadinamoji “juodoji len- 
“Skoro- ta”’ kurioJe viešai papei-’ 

kiami kuo. nors nusikaltę 
darbininkai. Visi vaikš-

kurias čekų parlamentaro už rusą, 
paskaitos vietas čia pa
kartosime.
1. KAIP DIRRĄ SOVIE

TŲ FABRIKAI
Čekų parlamentaras, ke

liaudamas po Rusiją, ap
lankė visą eilę Sovietų fa
brikų ir įmonių: garsųjį 
“Miąsokoiiibiiiatą”, avaly
nės fabriką, ‘Skorochodą’, 
Leningrado mašinų fabri
kus ir kt. Kaip žinoma, 
šias įmones bolšfevikai gi
ria, kaip neturinčias sau 
lygių pasauly. Tačiau šios 
“garsiosios” įmonės ir fa
brikai čekų parlamentaro

Skaitant tuos žodžius tenka nustebti, kad juos \ 
rašo masonas. Viena iš dviejų: arba jis yra neatsa- j 
kingas masonas, nežinąs ištisų masonerijos paslapčių, 
arba, jeigu jis jas žino, tai rašo nenuoširdžiai ir veid
mainingai. Masonas įsigilinęs į savo organo paslaptis, 
turi gerai nusimanyti, kad tarp Katalikų Bažnyčios ir i 
masonerijos negali būti susitarimo, nes masonų tiks
las yra tiesioginiai priešingas katalikų tikėjimui ir iš 
principo jį ardo prie kiekvenos progos. Kaipo Bažny
čios ardymo įrankiai, masonerijai tinka, ir bolševiz
mas ir hitlerizmas. Juk tai žinomas daiktas, kad tuo
se dalykuose, kurie paliečia katalikų persekiojimą, ir 
bolševizmas ir hitlerizmas gauna nurodymus iš maso
nų. Politiškai bolševizmas gali būti dideliausias hitle
rizmo priešas, bet tikėjimo persekiojime juodu stebė
tinai sutaria ir prisilaiko tolygių priemonių bei meto
dų. Tokiu būdu masono pasiūlymas Katalikų Bažny
čios Galvai sudaryti bendrą frontą prieš bolševizmą 
ir hitlerizmą, skamba kaip ciniškas pasityčiojimas, ar 
naivus kokio nežinėlio masenėlio pageidavimas, ar 
veidmainingas pacifizmo triukas: jūs, katalikai, nusi
raminkite ir nusiginkluokite, o mes — masonai, bol
ševikai ir hitlerininkai — ir toliau bendrai jus pulsi
me. R.

• v •

valynes fabriko 
sutvarkymą su 
Sovietų fabriku 
chodu”, — sakė parlament 
taras, — aš įsitikinau, kad . ,, ...
“Skorochode” (o tai pa.'cioją lyg ,kažko prislėgti. I 
vyzdingiausia” Sovietų į- 
monė!) darbininkų sveika
tos apsaugos ir higienos 
reikalai. sutvarkyti daug 
prasčiau. Aš nieko gera 
nematau “Bat’a” fabriko 
darbininkų darbo tempuo
se, dėl kurių po trisdešimt 
metų darbo darbininkas 
tampa invalidu.

Bet su visišku tikrumu 
galiu tvirtinti,

A- . 1 ' • » • ’ •
I I

3ja lyg kažko prislėgti, 
visi fabrikai perpildyti 

ginkluotų kareiviu.
Jų galima pamatyti visur , 
— koridoriuose, keliantis! 
laiptais, o ypač daug ma
šinų skyriuose. Tuo tarpu 
nieko panašaus nerasime 
nei Europoje, nei Ameri
koje.

Kariškos sargybos ypa
tingai stropiai saugo jau 

galiu tvirtinti, kad So- pagamintų dirbtuvių san- 
vietiį darbininkas pasi- dėlius. Matyti, Rusijoj ne- 

“sabotažnikų” ir 
, kad valdžia 

visas įmones ir fabrikus 
“Miasokombinate”, kuris pavertė ginkluotomis sto- 

perdirba įvairius mėsos vykiomis.

daro “kolieka” po de-, maža 
šiihties mėty darbo fa- “vreditelių”, 

brike.

Ką Bendrą Turi Katalikybe ir Komunizmas?
Parašė: Rev. Daniel A. Lord, S.J.

Vertė: Kun. A. T. (Samata)

Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 
premijuotas vertitnas

SAVASTIS UŽTIKRINA LAISVŲ
Tačiau, katalikas ekonomistas labai 

rai žino, dėl ko taip daroma ir žino 
sėkmės. r ......
savastį, kad galėtų laisviau veikti apaštalų 
nuožiūra, ir kad galėtų eiti ir grįsti su dides
niu nekaip kareivio klusnumu Kristaus dar
buotėje, kad būtų netrukdomi savasties val
dymu ar dažiūrėjimu, kad nebūtų riif>ešČio 
apie valgį ir nakvytię. Vienuoliai inia netur
to įžadą, nes kartu jie ima ir klusnumo įža
dą. Kuomet žmogus nėttifi savasties, kuohiėt 
jis atsiduoda behdrijki dėl valgio ir darbo ir 
jrankių, jis atsisako laisvės dalies. Tai vie
nuoliai daro laisvai, nes nori būti atsidavę 
savo perdėtiniams tame, į ką jie tiki, kad 
tai yra daroma dėl Kristaus.

, , TARP DAUGELIO SISTEMŲ
Taigi, katalikas ekonomistas gan gudriai 

sako komunistui: “Nors atsisakymas savas
ties ir teisės į savastį, susidedant kai ku
rioms apystovoms, galėtų būti pratimas ver
tas pagarbos, tai reiškia visiškos laisves pa-

! ’

ge- 
visas 

Pirmieji krikščionys atidavė savo

i
i

jų yra, ir darbininkai kly
sta. Tačiau darbininkai vietu 
neklysta, aiškindami, kas, į centn iš ”įa Tačiau'iš ti- 
butent, valdžią priverto krųjų derliai būna žemes- 
v aryti kampaniją už Sta- n- kolchozų ūkis vedamas 
chanovo judėjimą, sake labai prastai. (Tą faktą 

.i patvirtina ir prancūzų ra- 
tai šytojas Andre Gide, nese- 

; išleistoje knygoje
‘Retour de l‘U.R.S.S. Red.)

Įdomiai atrodo ir sovie
tiški turgūs. Turguose y- 
ra valstybinių ir privačių 
krautuvės; į valstybines 
eina tada kai negauna pre
kių privačiose. “Častnikų” 
krautuvės švaresnės, ir 
čia pirkėjas mandagiau 
aptarnaujamas; jos nieku 
nesiskiria nuo Europos 
panašių krautuvių.

Čekų parlamentaras ap
lankė turgus Maskvoje, 
Charkove, Kijeve ir Ode
soje ir visur matė tokį pat 
vaizda... “Svoboda”.

kelti valdžia neskuba. Ofi- 
ciališkai aiškinama, kad 
atlyginimai bus tada pa-j 
kelti, kai visa Sovietų pra-į 
monė atliks tokias darbo' 
normas, kokios yra numa-į 
tytos plane, bet ne atskiri 
fabrikai...
2. STACHANOVO JUDĖ

JIMAS
i Stachanovo judėjimu’ 
j valdžia nori pakelti darbo 
našumą. Tačiau daugumas 
darbininkų netiki, kad iš 
tikrųjų yra Stachanovas, 
kuris sukūrė šį judėjimą. 
Šis reiškinys tuo keistas, 
kad pats Stachanovas ne
retai pasirodo visokiuose

> suvažiavimuose, kalba per
■ radio ir t.t. O vis dėlto 
darbininkai sako: ”Sta- 
chanovą valdžia išgalvo
jo” (!_)• Susidomėjęs par
lamentaras ėmė klausinėti

i darbininkus, kodėl jie taip 
mano. Jie maždaug taip 
paaiškino.

Valdžiai, sako, būtinai 
reikia pakelti darbo našu
mas. Kaip tai padaryti? 
Pirmiausia reikia pagerin
ti techniką. O tam reikia 
milžiniškų sumų, kurių 
valdžia neturi. Tada val
džia sumobilizavo visą; 

įspaudą. Visa spauda—į 
. valstybinė, ir ji turi rašyti Pr^š ^it^ J:ilmą 
i tai, ką jai sako. Taigi, ji i' ” y’J- ° r ___ ____________
■ ir pradėjo varyti agitaci- kai kuriose vietose iš- vaj p0 pįetų. Kuopos tuo-

ją už išgalvotą “didvyrį”; u,r’nr'

parlamentaras. 
Stachanoviečiai

valdžios ramstis. Per juos: r,*jai 
; valdžia sužino visa tai, kas 
1 darosi fabrikuose. Tai lyg 
i tam tikri “donosčikai”, 
kurie gauna geresnį atly
ginimą ir geresnes gyveni
mo sąlygas. Todėl šiaip 
jau darbininkai stachano- 
vieČių labai nekenčia. Už
tat stachanoviečiai niekad 
nepadirba ilgesnį laiką 
viename skyriuje. Admi
nistracija juos kilnoja iš 
cecho į cechą.

Daugumos darbininkų 
(o jų Rusijoje yra apie 23 
mil.!) gyvena labai pras

ytose sąlygose. Jie visu kuo 
I nepatenkinti. Valdžia bi- 
I janti, kad jie neimtų bruz- 
Į dėti. Stachanoviečiai pa- 
į deda valdžiai laikyti dar- 
; bininkų mases paklusniais.

Įdomus vaizdelis. Mas
kvoje rodė filmą iš caro 
laikų; buvo rodoma, kaip 
darbininkai “: 
vo” su direktoriais. Atro
dytų,

O.

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LDS. CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

• •

nepasitiki diktatorystė. Komunistas tiki, kad 
j pasaulio revoliucija bus įvykdyta per prole- 
į tariato diktatorystę. Iš principo, katalikybė 

ai I prieštarauja prieš visas pastovias diktato-baigą Belloc as, dešimtą metų atgal, prana- r tės formas Niekada ne£uv0 ..karalių die. 
savo, kad jei socializmas (nes tada dar ne-1 - - 1 •— 
buvo tikrojo komunizmo) taptų bent kokios 
valstybės pratimas, ta valstybė paliktų ver
gijos valstybė. Kadangi, jei valstybė turi vi
są savastį ir turtą, ji yra vienintelis darbda- 
vis. Taigi, tada piliečiai turi paprastą pasi
rinkimą: jie dirba tai valstybei, tam vienam 
darbdaviui, arba jie badauja. Atsisakant sa
vasties teisės, jie atsisako savo laisvės. Tik
rumoje taip įvyko Rusijoje: vienas gaspado- 
rius vienas perlinis, vienas darbdavis - jyįgd‘^a^‘ žmo^lZbrida^i! katSTkyb? 
valstybe; ir atsitiktų tau blogas laimikis ne
patikti gaspadoriui, pats visai netektum dar-' 
bo.

Tarp katalikybės ir komunizmo nesutiki
mas nesiremia politinėmis sistemomis. Baž- goję istoHjojė patyrė blogas pasėkas ir pa- 
nyčia gyveno po valdžios kiekviena forma/ Vojus koncentracijos gdlybės vieno asmens 
Kaip autokratija, demokratija, taryba 13 de- rankose arba partijos arba įhažos diktatori- 
šimties, konstitucijine monarkija, imperia- grupes; iš tokios koncentracijos karas 
lizmu, aristokratija, respublika. Ji išmintim gįli lengvai kilti; oprėsija ir išnaudojimas 

ka<^ £er°ji valdžia mažiau laikosi letigvai užkraudama dnt didžiumos; atskiro 
^kao.tas aSmens pagarba ir teisės lengvai huslopirla-

v •

i viškoji teisė” laikoma kaipo katalikų teori- 
• ja arba principas. Kuomet protestantas Jo
kūbas I plėtė tokį keistą mokslą Anglijoje, 
tai katalikų Sūarėzas ir Bellarminė pagrįso 
moderninės demokratijos principus Ispanijo
je ir Italijoje. Diktatorystės remiasi dideliu 
nepasitikėjiniū gabumams vyrų ir moterų, 
norinčią valdyti savo reikalus; katalikybė 
tiki į atskiro asmens esminę pagarbą ir at- 
sakymybę. Diktatorystė per daug duoda ga-

formas. Teisingas aristokratas, gali kraštui 
duoti geresnį valdymą nekaip sugedusi dė-| 
mokratija. Mažumos tironija gali sunaikinti 
laisviausią konstituciją ir pasmaugti pla
čiausiai įsigalėjusias politines galybės.

NEPASlilRfcriMAS DlKTATGRYStE
Tačiau, katalikybe, ne kaip komunizmas.

tiki, kad Saldžia eina iš žmonių ir savastis 
įriklauso jiems.

Viršurn to, katalikybe savo gyvavimo il-

c. —-- -
mai tarp katalikybės ir komunizmo.

TOLYGUMO PUNKtAI
Pirmiausiai imsime panašumus.

Šiuomi pranešu, kad 
LDS Connecticut apskri
čio pusmetinis ir priešsei- 

apsidirbda- mįnis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 16 d., 

ką .galėtų turėti 3937 m , šv. Juozapo lietu- 
• “socialia- vjy parapijoj, Congrcss 

tinė” valdžia? Tačiau f ji-į Avė., Waterbury, Conn., 1 

kirpo. MaŲ valdžios žmo- jau sušaukite susirinki
mas pamanė, kad darbinin- išrinkite atstovus

suvažiavimą. Taipgi pra
šome pagaminti įnešimų 

eksploatato- organjzacijos gerovei. Ka
dangi suvažiavimas bus 
priešseiminis, tai svarbu, 
kad kuodaugiausiai atsto
vų suvažiuotų. Būtų ma
lonu šį kartą pamatyti su
važiavime ir Bridgeportie- 
čius. Artinasi mūsų aps
kričių trilypė gegužinė. 
Kaip tik bus laikas ir apie 
tai pasvarstyti, kad toji 
gegužinė būtų sėkminga.

B. Miciūiiiėne,
LDS. Conn. Apskričio 

Raštininkė.

“socialis- vių parapijoj, Congrcss

kai iš jos gali gauti visai 
priešingą “mokslą” ir so
vietiškiems < ' 
riams pritaikyti tas pa
čias priemones, kaip ir 
priešrevoliuciniams direk ■ 
toriams...

Atvirai kalbėti su darbi
ninkais labai sunku. Dar
bininkas, prieš prabilda
mas, ilgai ir tiriamai žiū
ri į pašalietį. Kalba lėtai, 
apgalvodamas kiekvieną 
žodį. Darbininkui dalyvau
ti kompartijoje — sunki 
pareiga. Be darbo įmonė
je, partinis darbas iš dar
bininko atima 4—5 vai. 
per dieną. Atsisakyti ne
galima. Dėl tokio darbo 
“entuziazmo” kompartija 
sunkiai serga dažnomis 
“čiStkomis”.

3. KOLCHOZAI
Kolchozus čekų parla

mentaras savo paskaitoje 
pavadino ‘socialistiškais 
duonos fabrikais’. Jie ste-

f

O visgi čia dar ne kilsta kova ir panašu-į ^na pirmiausia tuo, kad 
i tarp katalikybės ir komunizmo. ' i juose be jokio reikalo grū-

dasi minios žmonių, da
rančių įspūdį, kad “kaž
ką” dirba. Visas darbas

Nieko nėra daugiau stebėtino kaip įvykis,! kolchozuose sutvarkytas

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu, 

i Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:



Antradienis, Gegužes 4 d., 1937

Sv. Kun. Jono Bosko -
Saleziečių Kongregacija

I

DSRBININKSS 8'
ir čia pats kaip galėdamas dienio oratorijų veikimas, 
verstis. Taip vargęs dir- Bet dauguma tų vaiku 
bęs, bernu, siuvėju ir kur- suplaukę iš kaimų į mies- 
piu, stalių ir kalviu, gies- tą darbo ieškoti, l_______
mininku ir kavinės tarnu, ‘ 
Jonas Bosko pagaliaus 
prasiskynė sau kelią į au
kštą kunigo pašaukimą.

! Ko pats nė iš tolo nebū-

AR SSSR OKUPUOS 
. LIETUVA?

j: išmok; zsmk: -mik

♦ Dangaus Karalyste
I

•■3neturė
davo nei pastogės, nei 
priežiūros. Kun. Bosko, jų 
pasigailėjęs, nusinuomojo 
didesnius namus, parsi
kvietė motiną ir pradėjo 
priiminėti tokius nelai
mingus vargdienėlius. Įkū
rė prieglaudą.

Berniukai dienomis ei
davo Į miešto dirbtuves 
dirbti, o vakare, Sugrįžę, 

o___  ___ _ o__  a susirinkdavo į mažutes
Italijoj, Bekių troško mokytis. Tik iižsis-j žrhogus, įihčios geHaųsios jfopĮyteleš zokristiją, ka- |

Tėvai, Pranciškus pyrėlis brolis Antanas bu-i vaikų atraiskoš išimtis. me kun. Bosko juos pamo- štabai. Sovietu laivynai, 
2 kydavo tikybos, italų kai- be kitko, tuHš apginti Bal-

prasta atmintis ir gilus ^.°®’ ^ritnietikos, švento- tijos valstybes nuo vokiė- 
? ■ Tačiau, iš- laivyno desanto. Yba-

leidziant visai dienai vai- tingai korespondentas ak- 
’ Yra ęentuoja, esą Sovietų įtaka

juos išauk- labiausiai apėmusi Lietu
vą. Karo metu Lietuvos 
teritorija būsianti užimta 
sovietų armijos. Kores
pondentas rašo, esą smul
kiai numatyta sovietų ar
mijos lėktuvų bazės, san
dėliai, kurių didelė dalis 
esą sovietu pinigais stato-j 
mi. Sovietai siunčią spe
cialistus, kurių pavardes 
tariasi žinąs koresponden
tas.

Sekdama Čekoslovakijos 
pavyzdžiu, Lietuva vis la
biau įsitraukianti į Mas
kvos tinklą.

Žinoma, tokių žinių, fa-; 
brikatorius galvoja, kad, 
girdi, visa tai esą kreipia
ma ne tik prieš Vokietiją, 
bet labiausiai prieš Lenki
ją. Straipsnis baigiamas 
arogantiškai — “Kauno 
kraštui” nieko gero sovie
tų okupacija negalinti 
duoti.

SUSITUOKĖ 250 PORŲ 
Šiemet Kaune jau buvo 

250 jungtuvių (pernai per 
tą patį laiką 231), gimė 
158 kūdikiai (pernai 151) 
ir mirė 125 (pernai 120^ 
asmens.
vokiečiai Klaipėda

TIK SUNAlfclNTŲ
Čekoslovaku laikraštis 

‘Podkarpadske Hlasy’ ba-. 
5 d. numeryje paskelbė 
straipsnį, pavadintą “Ber
lynas pasieks tik tai: su
naikins klestinčia Klaipė
dą”.

Šv. Kunigą Bosko šian- žvėrių kaimenę, iki jie vi- 
dien visas pasaulis pažįs- si nepavirto ramiais avi- 
ta, kaip didelį stebuklada- nėliais. Paskui jam paro- 
rį, žymiausį pereitojo dė didelį išdykusių vaikų „
šimtmečio jaunimo auklė- būrį ir liepė gražiuoju ■ tų. tikėjęs, dangiškoji Ap- 
toją, misijų steigėją, Baž- juos išmokyti doriškai gy- yei?^a ParrL V1S_^ /tayė: 
nyčios teisių gynėją ir gai- venti. Motina spėjo, kad ‘^aimą ir lėsas, išmintį ir 
bestingą visos žmonijos jos sūnelis taps kunigu. mokslą.
geradarį. Ir ištikrųjų, Jonukas išro- ĖJesinitŪs Jiiettiš eida-

Jis gimė 1815 metais, dė tam skirtas: buvo labaiI mais, Boško, Apveizdos de- 
rugpiūčio mėn. 16 diena, geras, gabus ir begalo ka, buvo jau nėpaprastas 
Šiaurės Italijoj, y ’ - - - ------ - ‘ •• • • -
kaime. ' 
ir Margarita Bosko, buvo vo visai priešingas tam Jo- 
visai neturtingi ūkininkai, nuko troškimui. Tą syk 
Jonuko ateitis pasidarė berniukas turėjo 12 metų 
dar tamsesnė, kai, vos tik amžiaus. Kad išvengus ne- 
trečius metus eidamas, malonumų ir nesutikimo 
neteko savo mylimo tėve- namuose, susitaręs su mo
lio. Dar mažas, jis turėjo tina, išėjo, pas vieną, gre- 
padėti gerajai savo mamy- rimo kaimo ūkininką tar- 
tei ir dviem vyresniesiems nauti. 
broliukams lauko darbuo
se.

Berniukui, devintuosius nuovėj L __
metus einant, keistas sap- pagelba Jonukas galėjo iš-1 klausytų pamokslo, sakyto 
nas apreiškė jam jo atei- eiti pradžios mokyklą iri anksti rytą, Morijaldc

toją, misijų steigėją, Baž- juos išmokyti doriškai gy- veizda jam viską davė:
V*

•L

ii
Kūno vikriimas ir nepa-

Lenkų dienraštis “II. 
Kur. Codz.” rašo, būk Lie
tuva padariusi su SSSR 
prieš Lenkiją karinę są
jungą. Dienraščio kores
pondentas Maskvoje tvir
tina, kad sovietai stengią- 
si Pabaltijo valstybes izo
liuoti nuo Europos ir jas 
pajungti savo interesams. 
Esą, nuo seno jau bendra
darbiaują raud. armijos ir 
tiį valstybių kariuomenės 

Sovietu laivynai,

pamaldumds jau tuomet sioš^ istorijos, 
subūrė aplink jį visą gim- visn
tąjį Bėkių kaimą. ^us iš narnų,

Jonukas, kaip koks ak- MĮP reikiant 
robatas, rodydavo savo ičti^ Kun. Bosko ?rėit tai 

l kaimynams, visokias ko- patemijo ir, neatsižyelgda- 
medijas ir, kaip atlygini- mas i didelį neišteklių 

Po kiek laiko Margarita, mą, reikalaudavo iš jų, !v :i ..
rado gerų žmonių Kastel-! kad čia pat kartu sukalbę- KOridoriuį!e pastate dvi 
nuovėj ir Kierėj, kurių tų rožančiaus dalį ir pa- siuvamąsias masinas, o 
nap-piba Jonukas salėjo iš- klausvtu pamokslo, sakvto aū£®tame kambarėlyje 

batsiuvių stalelį.
bažnyčios Zikaro. Tai reiškia, buvo įsteįg-

Užbaigęs gimnaziją, tos amatu mokyklos, ka-

• *

I ' •

• ti viename siaurame namų« • i

nas apreiškė jam jo atei- eiti pradžios 
ties misiją. Sapne jam ap-r gimnaziją, 
sireiškė tokia nepaprasta' Neturėdamas pinigų už- Užbaigęs gimnazi ją, tos amatų mokyklos, ka- 
ponia, kuri jam liepė ga-!simokėti už mokslą -ir už Bosko įstojo į Riėrių Dva- me neturtingi jaunuoliai 
nyti didelę įvairių plėšrių’pragyvenimą, Bosko gavo sinę Seminariją. 184Į me-, išmokdavo duoną užsi-

J tais, kovo mėn. 27 dieną,- dirbti, ir krikščioniškai

.U-V * —
PERMANENT MAGHET 
DYSAMIC SPEAKER

•
.. <; : • • -G
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UNION ELECTRICAL SUPPLY 00. INO.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

kad katalikybė ir komunizmas abu kilo toly
giose apystovose. Gana aiškiai istorikas ma
to tai, pridedant žmogiškas aplinkumas, ku
rios apninka jų pradžią, kad katalikybė tu
rėjo dieviškąjį įkūrėją ir per stebuklų malo
nę ėjo pirmyn. Prie to dar katalikybė, kaip 
ir komunizmas, tiesiog išėjo iš sociopolitinės 
ekonomiškos sistemos sugriuvimo.

Laikai, mačiusieji krikščionybės kilimą,' 
yra atidari mums, kurie žvelgiame atgal. Še-! 
nieji dievai tapo išjuokti iš jų gyvenimo; re
ligija trūnėjo; ir kadangi populiaringi die
vai pasirodė esą baIvonai, neverti pasitikėji
mo, aistringi, ir per daug žmogiški, tuomet 
kriptelėta į ateizmą ir agnosticizmą.

Diehos biivo ekonomiškai liūdnos. Dide- 
‘liausią savimeilė buvo vadų žymė. Cezaris 
kovėsi su Galų gentimi ne dei to. kad ta gen
tis būtų padariusi kokių blogumų, bet dėl to. 
kad jis reikalavo daug pinigų ir jų turėję 
kuoskubiausiai gauti. Po karo, Cezaris grįžo 
į Romą su gana pinigų, kad nusipirkti auk-j 
ščiaiišlą laidžią imperijoje.

Plutokratų maža grupė aukštai sėdėjo ant 
minių sulinkusių kuprų, lėbaudami ir išdy
kaudami. Vergija buvo visuotinas paprotys, 
ir iš žmonių kūnų ir sielū buvo atimti visi 
patogumai,, kutie teko keliems esantiems 
Romos valdžioje pirkliamš ktinigaikščiams.

tano įšvęstas kunigu ir iš-i gyventi.
vyko į Torino bažnytinę Tarpe priglaustųjų ber- 
akademiją nuodugniau; niįįku kun. Bosko rado ir 
moralinę teologiją išstudi- labai gabių. Gerai žinoda- 
jūoti. Tačiaūs, kaip vistir,! mas, kaip Dievo Bažnyčiai 
taip ir Toririe, kūn. Bosko yra reikalinga pasiauko- 
negalėjo vien tik mokslu jusiu kunigu, o visuomenei 
užsiimti. Jau čia rūpėjo — gerų vadų, jis pradėjo 
kaliniai, ligoniai, o ypa- tuos vaikus mokyti. Tokiu 

' tingai būriai jatirių pus- būdu, šalę prastų dirbtu- 
bernių, 
gatvėmis 
žmonių gyvenimas.

i .....................

Jau čia rūpėjo — gerų vadų, jis pradėjo 
o ypa- tuos vaikus mokyti. Tokiu 
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be darbo miesto vėlių, išdygo nedidelė vi- 
slankiojančių dūrinė mokykla. Amatų 

mokykla, šalę jos gimnazi-
Su vienu tokiu skurdžiu, ją, bažnyčia ir didelis kie- 

nemokančiu nė persižeg- mas su visokiais žaidimų 
noti, kun. Bosko pirmą sv- pabūklais — štai tipiškas 

1 kį susidraugavo 1841 me- kunigo Bosko auklėjimo 
tais, gruodžio mėn. 8 die-į įstaigos vaizdas, 
ną. Paneles Švenčiausios get ar galėjo kun. Bos- 
Nekalto Prasidėjimo šven- ro viską aprėpti, pats vie- 
tėje. D ...........................
tas berniukas atėjo su še-l 

.šiais draugais. Savaitė iš 
• savaitės būrys aiigb. KiihJ 

; Bosko sekmadieniais ves- 
i lavo tuos savo draugūs, 
j kur vietos rasdavo, ir mo- 
I kydavo pirma katekizmo, talas tuojau galėjo atida- 
paskui rašyti ir skaityti, ryti daugiau šventadienio 

'Kad jaunieji bičiuliai ma- oratorijų; daugiau amatų 
j loriiau jį lankytų, šventa- mokyklų ir institutų.
sis ruošdavo jiems visokiu Po to, jis dar įsteigė ke- 
pasilinksmiriimų, pasivai-j jias žemės ūkio mokyklas 
kščiojimų. . į ir konviktus moksleiviams _ v _____ ,._w

I
 Visai apleistiems pade- j bei jauniems amatnin-: šiandien palaiko ir plečia 

1 davo surasti darbo. kams. Pirmasis padėjėjų1 ’ ---- --
Taip prasidėjo šventa- ■ savanorių būrelis padau-1

-s

i 
|

t

Sekantį sekmadienį, Bas? Kas jam padės, drau
ge su juo pasiaukuos? Ogi 
tie patys auklėtiniai, per 
kelius metus kunigą Bos- 
ko kaip tėvą mylėjo ir jo į 
dvasią pasisavino. Jiems; 
padedant, jaunuolių apaš-!

f

I 
t

listo ir išnaudojamo darbininko vis smar
kiau ir aršiau plito. Užmokesnis, už darbą 
buvo menkas. Darbo apystovos buvo nepa
kenčiamos. Ir keletas naudojosi savo gabu
mais, ir riiiklumais, kad kiti dirbtų jų nau
dai.

Politiškas supuvimas buvo visuotinas. 
Kai kurie tapo proviričijų gubernatoriais 
vien kad atgauti pralaimėtus turtus, užkrau
dami ant valdinių nėpakėliairius mokesčius 
ir imdami papirkimus, koKįtiš tik galėjo nu
čiupti. Valdvieteš Romoje buvo atvirai per
kamos ir perduodamos. Valdžia buvo, mai
noma už privilegiją arba leidimą gauti pa
pirkimus.

KfclKščIONlšKOJI REVOLIUCtjA
• • , • Y , • w ♦ ? • I *11 «,«•«»• •••

Viršum savo antgamtinio elemento, krik
ščionybė atėjo su principais, kurie pervertė 
tą sugėdiisią ik dvokiančią tvarką. Nors 
krikščionybė nebuvo esminiai politinė ir e- 
konomiška, bet ji biivo socialine; ir savo įta
ka valdžiai ir ekonomikoms buvo baisinga. 
Vergija tūrėjo pranykti akivaizdoje krikš
čioniškojo mokymo dėl žmonių lygybės ik vi
si! lygios sūnystes Dangiškajame Tėvujė. 
Tironijos negalėjo pakęsti tie, kurie žinojo 
save esant, kakiliiį Karaliaus šūhumis, ir mo- 
darkai realizavo, kad virštlin jų- buvo Valdo
vas, kurs reikalaus iš jų tikrosios atskaitos 
iš jiems dūotos valdžios. Darbininkiį išhau- 
dojiiiio negalėjo leisti nė vienas krikščionis, 
kurs net mažai suprato Kristaus tuoksią,

Tik vienu pėdu viršum vergo buvo darbi
ninkas. Prapultis tarp išnaudotojo kapita

aohc: GINTARAS SMMžreiS

“Jis atsiskyrė nuo jų ir pasikėlė į dangų“. 
(Luko 24:51).

Išmušė atsisveikinimo valanda. Po sunkių ir var
gingų darbų, — po merdėjimo ir mirties ant Golgo
tos kalno, V. Jėzus eina pas Savo dangiškąjį Tėvą. 
Štai jau 40-toji diena nuo garbingos Prisikėlimo šven
tės, ir tame laikotarpy Išganytojas užbaigė milžiniš
ką atpirkimo užduotį, ne vien Įsteigdamas dar atgai
los ir krikšto sakramentus, bet ir stiprindamas apaš
talų tikėjimą. Atlikęs Savo uždavinį, V. Jėzus grįžta 
į Tėviškę, kurią buvo apleidęs prieš 33 metus.

Iš to paties kambario, kuriame buvo valgęs pa
skutinę vakarienę, Dievo Sūnus išsivedė Savo moki
nius bei sekėjus į Alyvų kalną, i tą patį, kur Jis buvo 
išduotas Judo pabučiavimu. Meiliai kalbėdamas su vi
sais, Jis sustojo pačioj kalno viršūnėj ir išsireiškė, 
būk metas jau skirtis. Tuoj ir nuliūdo didelė minia iš
tikimų pasekėjų. Tačiau, juos guosdamas, V. Jėzus 
sakė: “Aš einu jums vietos prirengti”, ir atnaujinda
mas pažadą atsiųsti jiems Šventąją Dvasią, Jis pakė
lė Savo rankas ir juos laimino. Juos belaimindamas, 
Jis pamažėli pakilo aukštyn ir grįžo i amžiną laimę.

Vienok į dangų grįžo ne vienas. Jam pilnai pada
rius atpildą už žmonių nuodėmes, vėl atsidarė dan
gaus vartai, kurie buvo uždaryti per ilgus šimtmečius, 
pradedant nuo pirmųjų tėvų prasikaltimo rojaus sb- 

I de. Dabar nematomi šventųjų sielų pulkai, nusikratę 
prakeikimo bausme, spietėsi apie Atpirkėją, begrįž
tantį amžinybės rūmuosna.

Tiesą pasakius, išlaisvintų dvasiu debesys apaš
talų akims buvo nematomas, tačiau tas reginys V. Jė
zui buvo aiškus, kaip diena. Būrių būriai laimingų 
sielų susidėjo iš gerai žinomų ir nebepažįstamų asme
nų.

Jų tarpe matėsi Adomas su Jieva. Mozė, Abrao
mas, Danielius ir visa eile Senojo Įstatymo pranašų, 
Šv. Jonas Krikštytojas, kuris guldė.savo galvą už Die
vo įstatymus, Šv. Juozapas, ir pulkelis nekaltųjų ber
nelių, kurie dėl Kūdikėlio išliejo savo kraują. Apie At
pirkėją susitelkė ir daugybė mažesnio masto asmenų 
kurie, nors niekad nematę Kristaus, vis dėlto mvlėjc 
Grožį ir Teisybę, garbindami Dievą kai tuo tarpu kit 
žmonės degino aukas molio arba aukso dievaičiams.

Ir štai, ištikimiesiems sekėjams bežiūrint i kylan 
ti Kristų, aukštai, aukštai pasirodė mažas debesėlis 
Rodos, ten būta pulko angelų, atėjusių pasitikti save 
Vyriausio Vado. Ir laimingu dvasių lydimas, V. .Jėzų; 
dangun įėjo.

Koks ten buvo džiaugsmas! Kokia gi laimė apė 
mė dangaus gyventojus, Dievo Sūnui garbingai su 
grįžus! kas gali apsakyti saldžias garbės ir linksmy 
bės giesmes, kurios nuaidėjo po visą dangų! Juk ta 
buvo Jam atsilyginimas už visas skriaudas, pasity 
čiojimus ir įžeidimus, iškęstus šioj ašarų pakalnėj.

Stebuklingu būdu atėjo Kristus į šį pilka pasaulį 
stebuklingai jį ir apleido. Jam užgimus Betliejau 
stainelėj, matėsi dangiškoji kariuomenė, ir Jam atsi 
skyrus su šia kentėjimų žeme, taip pat pasirodė arige 
lai, kuriuodu tarė susirinkusiems Kristaus sekėjams 
“Galilėjos vyrai, ko jūs stovite žiūrėdami į dangų 
Tas Jėzus, kurs paimtas nuo jūsų i dangų, taip pa 
ateis, kaip matėte ii einantį į dangų”.

Tais žodžiais angelai išpranašavo jiems, kad X 
Jėzus vėl ateis į pasaulį gyvus ir mirusius teisti. Pilc 
tas neteisingai nuteisė Pasaulio Išganytoją, vienok 
Dievo Sūnus atseikės tuo pačiu saiku, kokiuo mes sei 
kėjom savo artimiems. Paskutinėj Dienoj nesulauksi 
me pasigailėjimo, jei kitiems nuolat rodėm savo kic 
tas širdis. Be to, angelai priminė jiems, jog nuolato 
reikia budėti, nes niekas nežino kurią valandą Teisė 
jas vėl sugrįš.

Taigi, neužtenka tik stovėti ir dangop žvalgyti.* 
nes čia daug kas darytina. Turime savo sielą išganą 
ti ir dangų laimėti. Todėl sąžiningai eikime savo pi 
reigas, užsiimdami naudingais, dorais veiksmais, i 
atlikdami viską Dievo ir sielų naudai. Nereikia nūs 
minti, jei kartais gyvenimo našta sunkiai guli an 
mūsų pečių. Juk vien per kentėjimus tegalim įeiti 
garbę, nes tiktai per Kalvarijos kančias V. Jėzus si 
laukė linksmų Velykų garbės, ir dangun įžengimo di< 
nos. Kantriai ir ištikimai sekdami Atpirkėjo pėdomi; 
teks Ir mums įeiti pro tuos pačius vartus, pro kuriuc 
Kristus įėjo Dangun Įžengimo Dienoje.
•-------------- -----------------------į--------------------------------------- -— --- ---------------------------------------------------------- — ■—»
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gėjęs, virto Saleziečių 
draugija, kuri su savo 
dvyliką tūkstančių narių,

kunigo Bosko įstaigas įr 
dvasią. K. Št. J. S. Š.J

kad turtingieji yrą vien ūžvaizdos, valdantie
ji medžiagišką turtą visų Jo vaikų naudai ir 
gerovei.

DVIGUBAS ŽVILGSNIS
Kur tarpo krikščionybė, ten ir demokrati

ja turėjo kilti. Tuomet buvo neišvengiama į- 
si kurti įvairioms bendrovėms, Europos lais
voms pilims, Hansėatiškai Lygai, Venecijos 
ir Genoa respublikoms, ir apribuoti kuni
gaikščių valdžias. Ir kaipo logiška paseka, 
gimė ir humanitarianizmas. Tai būta naujas 
ir humaniškas rūpinimasis ligoniais, našlait- 
namiais, pabėgėliais, ir rūpestinga globa 
duota skurdžiams. Yra svarbu atsiminti, kad 
humanitarianizmas, ta globa žmonijai dėl 
silpnų, ligonių, pavergtųjų, gyvavo vien tuo
se kraštuose, kur krikščionybė galėjo skelb
ti savo pažiūras. Pagarba dėl asmens ir pa
garba dėl jo esminės didenybės nebuvo žino
ma Indijoje, Kinijoje, mohamedonų kraštuo
se ir tarp stabmeldžių, kurie priešinosi krik
ščioniškųjų idealų prasiplėtimui.

Katalikybė tūrėjo ir turi dvigubą atžvilgį. 
Ji gerbia atskirą asmenį kaip vyriausią, ir 
gerbia jo išganymą ir tobulybę kaip pirmo
sios reikšmės; bet ji reikalauja būtiniausios 
pagarbos dėl atskiro asmens socialinės atsa
komybės:; ir žmogus tiiri taip pat veikti ir 
gyventi dėl gentkkrtės. “Mylėsi savo artimą 
kaip pats save” yra visų krikščioniškųjų po
litinių ir ekonomiškų principų pamatas.

I ‘ * I
(Biis daugiau)

l L. D. S. XXI Seimas
I
į Birželio 28 ir 29 d. d., 1937
| Šy. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.

ŠIUOMI SKELBIAME LDS. ORGANIZACIJOS 
DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai. 
| Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
i tvarkos, būtent: “Į 38. Kiekviena kuopa gali siųs- 
I ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
| turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 

ų”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, kurie 
pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdyba, , 
Kun. J. Švagždys, Pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.
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MILŽINIŠKAS PIKNIKAS Gegužes May 30 d., 1937
Romuvos Parke, Montello, Mass. Rengia “Darbininkas” ir Brocktoniečiai_ _ _ _ _

taip prie veido, kad nosis 
galėtų peraugti nuo peties 
į savo vietą veide. Šiuo at
veju pacientui tenka ketu
rias savaites išbūti su au
kštyn užversta ir prie vei
do pririšta ranka, kol nau
joji nosis galop prigyja Į 
savo vietą.

Prailginama ranka.
Iš kulšių raumenų išau

ginamos sausgyslės pirš
tams, išaudžiamas ištisas 
pirštų audimas. Ilgainiui 
išaugimai natūralūs, judi
nami pirštai. Oda ant pirš
tų prigydoma nuo krūti
nės. Iš galvos odos prigv- 
domi antakiai. Apatinis 
žandikaulis lopomas skruo 
sto kaulo atskalomis. Ta
čiau ligos sugadintų ar ir 
visai sunaikintų rankos al
kūnės ir šeivos kaulų ki
tais kaulais pakeisti nesą 
įmanoma. Ir vis dėlto pa
vyksta naujai išauginti ir 
visą dilbį su plaštaka. Čia 
chirurgija griebiasi pačios 
prigimties pagalbos. Suža
lotoji ranka pritvarstoma 
prie kito kūno sveikos 
rankos. Pagal sveikąją 

* ranką susitvarko ir suža- 
V lotoji ranka. Ilgainiui pat;

• • j • • v • _ _ _ A •
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

EASTON, PA.
KETURDEŠIMTĖS 

ATLAIDAI
Nedidelė mūsų kolonija, 

su viršum tik 100 šeimų, 
tačiau gražiai tvarkosi, 
vadovaujant darbsči a m, 
sumaniam ir energingam 
klebonui kun. P. Garmui. 
Balandžio 25—27 dieno
mis buvo pas mus ketur- 
dešimtės atlaidai. Žmonių 
kasdien rinkosi skaitlin-' 
gai, nepaisant net pirma-į 
dienį blogo oro, nes visą' 
dieną lijo.

Kaip puikiai buvo išpuo-j 
šta mūsų graži bažnyčia.' 
Didysis altorius tiesiog 
skendo palmėse ir kitose; 
gyvose gėlėse, kas kėlė! 
žmonių pamaldumą prie j 
Švenč. Sakramento garbi-! 
nimo.

Sekmadienį Mišparus į 
giedojo kun. M. Brundza, 
Seserų Kazimieriečių ka
pelionas iš Newtown, Pa , 
gi gražų ir turiningą pa
mokslą pasakė iškalbingas i 
kun. J. Balkūnas, Maspe- j 
tho, N. Y. klebonas.

Pamokslininkas nurodė i 
tikėjimo reikalingumą i- 
V. Jėzų ir įvairius žmonių I 
išsikalbėjimus, kurie su
laiko nuo Šv. Komunijos, 
ir nuo V. Jėzaus garbini-, 
mo r 
Jo lankymo.

Pirmadienį Mišpar u Sj 
giedojo kun. Dr. Martuse- 
vičius, Philadelphios šv.; 
Kazimiero parapijos admi-i 
nistratorius ir įtikinantį 
pamokslą apie V. Jėzaus' 
garbinimą Švenč. Sakra-| 
mente pasakė kun. J. Lau- 

| m akis, Readingo, Pa. kle- 
1 bonas.

Antradieni, užbaigiant 
atlaidus, Mišparus giedo
jo kun. V. Matulaitis, St. 
CJair, Pa. klebonas, ku
riam asistavo kun. D. Mik- 

! šys, Philadelphia, Pa. Šv. 
Andriejaus parapijos ad
ministratorius ir kun. J. 
Laumakis, Reading, Pa. 
klebonas.

Užbaigiant atlaidus gra- 
I žų ir įspūdingą pamokslą 
Į pasakė kun M. Brundza, 
I Newtown, Pa. kapelionas. 
I nurodydamas V. Jėzaus 

meilę Švenč. Sakramente 
ir Mišių Šv. vertę.

Žmonės skaitlingai kas
dien ėjo išpažinties ir Šv. 

Į Komunijos, taigi šie iškil
mingi keturdešimtės atlai
dai buvo mūsų parapijai 
tikrai dvasinio atsigaivini
mo dienomis. Mes dėkingi

Įminrmrr^E3xnLiain7X) icrrm: • crr r. rni m > n ■ i

esame gerb. pamokslinin
kams už gražius pamoks
lus ir savo klebonui kun. 
P. Garmui už gražų šių 
atlaidų suruošimą. Dievas 
teatpildo visiems savo ma
lonėmis. Eastonietis.

Balandžio 23 d., Bonig- 
li’s Bowling alleys’s bow- 
lino Norwoodiečiu ratelis 
su svečiais Worcesterie- 
čiais. Worcesteriečiai su
pliekė Norwoodiečius 1400 
prieš 1289.

Štai kiekvieno žaidiko 
atskirai rezultatai:

KAS GI TO NENORI?
SEE THE N EW

461 445 494 1400 
PA!’.

• When PWA’s Housing Division studied food-keeping 
economy for the future residents of their low rent ous 
ing projects, they made a discovery. They oun t at 
eleetrie refrigeration — far from bei n g a uxury 
was the lowest cost food-keeping they could buy in a 
majority of their projects.

To pick the most economical eleetrie refrigerator, or 
16.697 dwellings in 34 of these projects they asked for 
bids from Ieading manufacturers — not on pnce alone, 
būt initial price PLŪS ten-year cost o f electricity. 
Westinghouse won this contract, showed the owest 
year cost of them all. And ... it s 10-Year Economy 
that counts!

m

VVorcesterio ratelis —

Norwoodo ratelis —
M ickūnas 92 S7 S9 268

J.-isiotiis 76 71 100 247
K u<lirk;i 11

l l i •' •>•>7
1 Inssoii s2 K9 91 262
\’e\ inskas 101 98 8<> 285

Vi-so 42S 422 439 1289

Viso

Tairrnati 98 88 109 295
Stiillllonis 84 86 81 251
Kereisis 94 91 99 284
Blickh-y 92 8 < 115 294

Br:t<lv 93 93 9(1 276

Ar yra tokių jaunuoliu, 
Švenč. Sakramente iri kurie nenorėtų pamatvti 

žymiuosius sportininkus? 
Manau, kad tokių yra la
bai mažai. Atvažiuoja 
sporto žvaigždės į jų mies
tą, ir Amerikos jaunuoliai 
deda, viską i šąli, ir bėga 
juos pamatyti.

Galima tad suprasti 
koks bus susidomėjimas, 
kuomet šią vasara Ameri
kon atvažiuos Lietuvos 
rinktiniausieji sportinin
kai. Visas Amerikos lietu
vių jaunimas turės progą 
pamatyti juos įvairiuose 
sportuose, nes jie lankys 
visas žymesnes Amerikos 
lietuvių kolonijas. O kas 
svarbiausiai, tai kiekviena 
kolonija gaus pamatyti

I

I 
I
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Westinghouse
REFRIGERATOR

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
t❖ 
❖
Anetik Lietuvos sporto V 

žvaigždes, bet ir savo mė-
giamiausius vie t i n i u s 
sportininkus, kurie dabar 
treineruoiasi, kad suda
rius stiprią konkurenciją 
Lietuvos svečiams sporti
ninkams.

Kiekvienoj kolonijoj Lk - 
tuvos svečius priimkime 
kaip pridera. O kad Vai pa
darius. dabar reikia pasi
stengti sudarvti fondus 
padengimui lėšų, be kuriu 
nebus galima apsieiti.

ra

Union Electrical Supply Co. Ine.
Samuel

92 High Street
Kufman,

Boston, Mass.
Prezidentas ir Kasininkas

Telefonas LIBerty 2337
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X i prigimtis išauginanti su- 
X žalotoje rankoje naują 
♦♦♦; kaulų substanciją, ir tuo 
♦♦♦ būdu naujai išauganti vi- 

sai valdoma ranka.
❖ 
❖ 
❖
❖ i
❖ i
❖
♦♦♦
♦♦♦ pa, tačiau dabar Anglijo] 

vienos grįžusios iš Afri- 
♦♦♦ kos ekspedicijos dalyviai 
♦♦♦ pasakoja, kad jiems tekę 
*♦* matyti, kaip liūtas, vyda- 
*♦* masis savo auką, įlipo i 

statų medį daugiau kaip 5 
X metr. nuo žemės. Vietos 
X tautelė jiems papasakojo. 
♦♦♦ kad prieš metus laiko liū- 
♦♦♦ tai sudraskė vieną negrų 

Į moterį, kuri bėgdama oro 
♦♦♦ liūtų gyvenamas vietas 
♦♦♦ buvo įlipusi į aukštą medį 
*♦* pailsėti.

:-----------------------------------------------------------X il Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 

! lai verti skaitytoji} paramos.
t i Visi skelbkitAs “Darbininke”.

Y i
Y 
T i♦♦♦

XX.

LIŪTAI LIPA Į MEDĮ

Iki šiol buvo manoma, 
kad liūtai i medžius neli-

Tam reikalui susidariusios 
komisijos jau dirba išsi-‘ 
juosę, kad tinkamai prisi- 
ruošus priėmimui mūsų 
tėvų šalelės žymiausių 
sportininkų.

L. Labanauskas

ĮVAIRENYBES
KĄ GALI ŠIŲ LAIKU 

CHIRURGIJA
VVILUAM J. CHISHOLM

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORW(X)1). MASS. 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

tenka lopyti auskarų mer-į 
gaitėms perplėštus ausų 
spenelius. Šviežiai perplėš
ti mažų mergaičių ausų 
speneliai sugydomi leng
vai ir greit. Daug sunkiau 
esą sulopyti dar mažai 
mergaitei auskarų per-; 
plėštus ausų spenelius ir 
tokius suplyšusius palik
tus, iki mėgina užauga ir 
jau rengiasi tekėti.
Pritaisoma ir visai nauja 

nosis
Pradžioje nauja 

formuojama to 
žmogaus petyje. Čia ji iš
auginama su šnervėmis ir' 
skiriamąja sienele. Paskui 
petyje formuojami nosiai 
pritaisomas iš kojos štai- ' 
bikaulio išimtas atitinka
mas kaulo gabalas. Kai 
nauja nosis petyje visiškai 
susiformuoja ir suauga, ji 
nuo peties perkeliama į ti
krąją nosies vietą veide. 
Būtent, su išaugusia nosi-

iš kitos galvos kaušo vie
tos. Mažo vaiko galvos 
kaušo kaulas būna dar per 
jaunas, kad būtų galima 
atskelti iš jo reikalingą_______

! (...................... .

. buvo įdomi vieniečio chi
rurgo prof. dr. G. Lothei-

Šiomis dienomis V ienoje skeveldrą. Prof. Lotheise- A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorras ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

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

Tel. Dexter 0156

nas sakosi tačiau ma- 
. , žiems vaikams atskeldavę

seno paskaita. Pasirodo, šonkaulio skeveldrą ir pa- 
sių laikų chirurgija gali gtarąją sėkmingai užlopy- 
stačiai stebuklus padaryti. davęs mažų vaikų galvos 

skyles.
Sulopytos ir dirbtinės au- 

je’ sys
Tokios skylės atsiranda Ausys lopomos visai vy- 

dažnai iš pat mažens, dėl kušiai šonkaulių kremzle, 
i sunkaus gimdymo. Pasi- Visai taisyklingai esanti 
taiko gana didelių skylių. 'ištaisoma ausies kaušelio 
Vietoje, kur galvos kauše forma. Kur visai stinga 
nėra kaulo, esti smegenų ausies kaušelio, ten natū- 
vanduo. Tokios vietos bū- i alaus jo priauginti 
na labai pavojingos sme- dėlto nesą galima. Užtat 
genims. Suaugusiam žmo- šiais atvejais prilipinamas 
gui užlopyti skylė galvos dirbtinis ausies kaušelis,

GRABORIUS
•ASMENIŠKAS PAT A RNA VI MAfr

331 Smith St
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Deiter 1952 

Namu: PI. 6286

Į
i 

. I nosis 
paties

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika par«Ml«>. kad iš 120.000,000 A- 

, merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi
durius užkietėjusius 40.000.000 žmonių. (Ji 
kita 40.000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, ii ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 05 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. SO nuo?. Iš kiekvieno 
1OO žmonių turi širdies ligas. 99 nnoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko įdegimus (aklažar- 
nėst. KOMI.? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. • T.AX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro. Influenzos ir 
kitokių Ilgų. Todėl, kad Jų visada švarūs viduriai. NATI’RAL - LAX- 
HERk TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visa kūno sistemų. Sergantieji ir ^eiki. tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.0o, Money Order (Chekių neprijimu), o aš jums pasiųsiu NATŪ
RAI. - LAX - HERR TEA ir iš ko ifls pstvs persitikrfusite. ksd tie
su yra. NATŪRAI, - LAK - HERR TEA dėžutė kainuoja tik SOc. 
Siųskite užsakynjų tuojsns. Rašykite;

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

=

si IJ
X

'•t

I. (Pav.,
sulopo kaulo skyles galvo-

I

A. KASPAR
Auto Painting & Duco 
Spraying Repairing 

TEL. 2469-M
66 Victoria St.,

W. Sommerville, Mass.

vis

Į kaušo kaule, esą nesunku, pagaminamas iš tam tik*
j i Užlopoma kaulo skeveldra ros mases. Daugiausia mi petys pritvarstomas

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

*
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Žinios Iš Lietuvos
Vytauto Didžiojo Universitetas

$' • * *

Mokslas kiekvienos tau
tos gyvenime turi labai di
delės reikšmės, įr todėl vi
sos kultūringos tautos la
bai rūpinasi savo krašto 
mokslu. Lietuvoje mokslu 
jau buvo rūpinamasi ir 
senovėje. 1578 m. Vilniuje 
buvo įkurta pirmoji aukš
toji Lietuvos mokykla — 
Akademija, kuri gyvavo 
ligi 1773 metų, t. y. beveik 
200 metų. 1781 m. Vilniaus 
Akademija buvo pavadin
ta Vyriausiąja Lietuvos 
mokykla, kuri 1803 m. bu
vo paversta Vilniaus Uni
versitetu.

Vilniaus Universitetas 
mūsų tautiniam atgimime 
turėjo labai didelės reikš
mės. Jame ypatingai buvo 
domimasi mūsų garsiąja 
praeitimi. Jos mokslinin
kai apie mūsų tautos pra
eitį, parašė nemaža žymių 
veikalų. Jame mokėsi di
dysis mūsų poetas Ado
mas Mickevičius, istori
ninkas Simonas Daukan
tas, vyskupas M. Valan
čius ir daugelis kitų žy
miųjų mūsų tautos veikė
jų. Vilniaus universitetas 
žadino lietuvių patrioti
nius jausmus, ir todėl jį 
rusų vyriausybė 1832 m. 
uždarė.

Vilniaus universitetą už
darius. Lietuva nebeturė
jo jokios aukštosios mo
kyklos, ir lietuviai buvo 
priversti aukštuosius mok
slus studijuoti Rusijos u- 
niversitetuose.
nepriklausomai Lietuvai, 
tuojau iškilo 
reikalas steigti sava aukš
toji mokykla. Valstybės 
Taryba 1918 m. gruodžio 
5 d. priėmė Vilniaus uni
versiteto statutą, ir 1919 
m. pradžioje buvo rengia
masi universitetas atida
ryti. Tačiau dėl bolševikų 
ir lenkų smurto lietuviai 
iš Vilniaus buvo priversti 
pasitraukti į laikinąją sos
tinę Kaunas ir tuo būdu 
Vilniaus universitete ne
bebuvo galima atidaryti. 
1920 metų pradžioje Kau
ne buvo įsteigti Aukštieji 
Kursai, kurie sudarė pra
džią mūsų aukštajai mo
kyklai.

1922 m. vasario 16 d. 
Kaune buvo įsteigtas Lie
tuvos Universitetas. Jį su
darė 6 fakultetai: 1. Teolo
gijos - Filosofijos, 2. Hu
manitarinių mokslų, 3. 
Teisių, 4. Gamtos - Mate
matikos, 5. Medicinos, ir 
6. Technikos. Vyriausias 
universiteto organas yra 
Universiteto Taryba, ku
rią sudarė ordinariniai bei 
ekstraordinariniai profe
soriai ir docentai. Vykdo
masis universiteto orga
nas yra Universiteto Se
natas, kurį sudaro rekto
rius, prorektorius, sekre
torius ir fakultetų dėka-' 
nai.

1930 m. Vytauto Didžio
jo metais Lietuvos univer
sitetas buvo reformuotas, 
jam duotas naujas statu
tas, ir jis pats Vytauto 
Didžiojo garbei pavadin
tas Vytauto Didžiojo Uni
versitetu. Reformuotaja
me Universitete geriau bęi 
tiksliau sutvarkyti mokslo

ir būtinas

* •
Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.

bei mokymo reikalai, pa
naikintos paralelinės ka
tedros, sustiprinta draus
mė, sukurtos geresnės są
lygos mokslui tarpti bei 
plėtotis, padaryta moksli
nio personalo atranka, ir 
šis personalas geriau ap
rūpintas materialiniu at
žvilgiu — jam sudarytos 
geresnės bei palankesnės 
moksliniam darbui sąly
gos.

Pirmasis Lietuvos uni
versiteto penkmetis buvo 
labai sunkus: trūko tinka
mai moksliniam darbui 
parengtų žmonių, mokslo 
priemonių ir pagaliau pa
talpų. Ligi 1927 metų pra
džios .universitetas skurdo 
sukimštas dvejuose rū
muose. Per antrus du savo 
gyvavimo penkmečius, t.; 
y., nuo 1927 metų ligi 1937 
metų universitetas visais 
atžvilgiais smarkiai išau- t 
go ir sustiprėjo. Pirmiau-! 
šiai jis buvo aprūpintas 
naujomis patalpomis: jam 
buvo perduoti dabar vadi-' 
namieji Didieji Rūmai, ku
rie ankščiau buvo skirti 
Valstybės spau s t u v e i. i 
Linksmadvaryje įrengtas 
Fizikos - Chemijos institu
tas. kuris 1926 metais bu
vo ketinta paversti kita 
kuria ne mokslo įstaiga, 
pastatydinti moderniški j 
medicinos rūmai, pastaty
dintos Akių, Ausų, Gerk
lės ir Nosies ligų klinikos, | 
sudaryti ir jau vykdomi £ 
projektai Dastatydinti di- f 
džiulėms klinikoms, kurio- i 
se bus įrengta pagelba ke-i | 
liems šimtams ligonių, 4 
statydinamos reikalingos | 
technikai ir kitoms moks- g 
io šakoms laboratorijos ir 
t. t.

• v

t
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NORGE ROLLATOR* REFRIGERATION

New! Flexibie lnterior Arrange- 
ments for greater usability. Im- 
Įrroved Rollator—the famous 3- 

moving-parts Rollator 
mechanism—pro duče s 
even more cold for the cur- 

IJj) rent used. *RE° u s-PATOFF-

DARBININKAS

Peoples Hardvvare

viai nuėjo į kapines pasi-’ 
melsti prie palaidotos ka
po. Čia rado atkastą kars
tą. Atvykus policija apžiū
rėjo lavoną ir nustatė, kad 
nuimti nuo rankų 2 žiedai. 
Vienas rastas prie karsto 
žemėse. Matyti, beskubė
dami vagys pametė. Mies
to gyventojai reiškia dide
lį pasipiktinimą dėl šios 
negirdėtos šventvagystės 
kapinėse.

• v

ŠVĖKŠNA

būdais padaręs valstybei 
apie 13,000 lt. nuostolio, 
neatsiskaitęs ir pardavi
nėjęs vald. akmenis, nu
baustas 3 mt. s. d. kai., o 
jo bendrininkas rang. Vit
kus — 1 metus lygtinai.

NAUJA ŽMOGŽUDYBĖ 
ALYTAUS APSKR.

Balandžio 7 d. Alytaus ... 
apskr., Stakliškių vi., prie 
Molijos vienkiemio, miške, 
rastas nužudytas gyv. 
Lukša. Žudikas stropiai 
aiškinamas.Išvogė Bičių Avilius

Šiomis dienomis nežino
mi vagys išvogė Pašvėkš- 
nių kaimo gyventojo A. 
Šveikausko kelis bičių a- 
vilius. Piktadariai iško
pė medų, o bites iškratė kio apskr. Svėdasų v., Vi- 
ant sniego. Žiauresnio dar- setiškių km. jšžudyta Sa
bo nė būti negali.

v •

DIDELE ŽMOGŽUDYBĖ 
SVĖDASŲ VALSČIUJ

Pranešama, kad Rokiš-

ŽARĖNAI

11

Per paskutinį dešimtme- £

I l|
i A

tį Vytauto Didžiojo Uni
versitetas taip pat įsigijo 
ir daug reikalingų mokslo 
priemonių: dabar jis turi 
modarniškai įrengtas la
boratorijas, bei kitokias • 
tyrimo įstaigas, vieną iš 
didžiausių Lietuvoje bib
liotekų, gamtos muziejų ir 
kt. Per tą pat laiką muvo 
nemažai parengta ir jaunų 

i mokslininkų, kurie šian- 
' dien sėkmingai dėsto uni- 
I versitete paskaitas ir dir
ba kitokį mokslinį bei mo
kymo darbą. 1922 m. uni- 

j versitetas turėjo 1.168 
! klausytojus ir 143 vyres- 
: niojo bei jaunesniojo mok- 
' slo, technikinio ir pagel- 
binio personalo, o po de
šimties metų, t. y. 1932 m., 
universitetas jau turėjo 
4.553 klausytojus ir 426 
asmenis personalo. Taigi 
matome, kaip smarkiai 
Vytauto Didžiojo Univer
sitetas per 10 metų išau
go. Per tą laiką universi
tetą baigė 2.551 žmogus.

Universitetas yra išlai
komas valstybės lėšomis, 
ir valstybė jam išlaikyti 
jau yra skyrusi arti šimtą 
milijonų litų. 1922 m. uni
versitetas turėjo išlaidu 
475.695.13 litų, 1931 m. jo 
išlaidos pasiekė 7.067.708.- 
54 lt Per paskutinį de
šimtmetį universitetas įsi
gijo daugiau, kaip už 16 
milijonų litų turto. Iš tos 
sumos apie 3 milijonus bu
vo išleista knygoms įsigy
ti ir apie 2V2 milijono ki
tokioms mokslo priemo
nėms.

Universitetui yra vado
vavę šie rektoriai: Prof. 
J. Šimkus, prof. V. Čepins-

t

REFRIGERATOR AND 

CHOICE OF ANY 

OTHEB APPtIANCE 

FOR ONE D0WN ’ 

PAYMENT 

AS L0W AS 

20c
A DAY

— Smilgių kaime sudegė 
ūk. Jono Jasenavičiaus 
tvartai, kiaulidė ir kitas 
smulkus turtas. Nuostolių 
padaryta apie 4.500 lt. Ru
denį šitam ūkininkui kaž
kas paplovė dvi karves ir 
telyčią, o dabar, kaip spė
ja bus padegę.

MERKINE

NORGE CONCENTRATOR RANGĖS 

Norge leads with a thrilling new 
line of rangės... models, colors 
and available extras provide wide 
choice in style and eųuipment. And 
every one is a sound investment 
in savings in time, work, actual 
doliars and cents. Before you buy 
a range, be sure to see the Norge.

NORGE AUTOBU1LT WASHER

Among many new features in 
the 1937 line of Norge Wash- II z ■'
ers is the exclusive Pressure-
Indicator W^inger which in- r i-

; \ 1 ’’
suręs scientincally correct pres- rr-T --- — - Z/Ąt -

J. sure for every kind of fabric. - - - - 1
NORGE DUOTROL IRONER ^0?za • v* ęJ A '

Heat, pressure and speed under f i lUIil

finger-tip control. The Norge •_ I ■A—-
Oi Duotrol Ironer is exceptionally

easy to learn to ūse—fast and
'O efiicient.

Plainfield St.
R. S. Niles, prop.

35 .

39 Providence, R. I.
Tel. West 2245

kas, prof. B. Būčys, prof. 
P. Avižonis, prof. M. Bir
žiška, prof. M. Roemeris ir 
prof. Pr. Jodelė. Dabar V. 
D. Universitetui vadovau
ja rektorius prof. M. Roe
meris. Studentai V. D. U- 
niversitete turi įvairių 
mokslinių ir ideologinių
draugijų ir korporacijų. - j

V. D. Universitetas Lie- . , ... . . ...
tuvos kultūriniam gyveni-1totyra’ .plac,,a t0 zodaI° 
mui turi milžiniški reikš- P™”16’ v a?VIS* 
mes. Lietuvos, o dabar da,ykaį’kurie Sloklu ar,to- 
Vytauto Didžiojo, Univer- i Klu budu fra ,sua*l« SUJle’
sitetas per penkioliką sa
vo gyvevimo metų Lietu
vai parengė arti 3.000 įvai
rių aukštojo mokslo žmo
nių, kurie sėkmingai dirba

► įvairiose valstybėse, savi
valdybės ir privačiose į- 
staigose ir įmonėse. Per tą 
pat laiką universitetas iš
leido daug mokslo veikalų 
bei mokymosi vadovėlių.
Jei pirmaisiais universite
to gyvavimo metais stu
dentai buvo verčiami mo
kytis iš svetima kalba pa
rašytų vadovėlių bei savo 
pačių pasidarytų užrašų, 
tai šiandiena, jie daugelį 
dalykų gali mokytis iš lie-

tuvių kalba, savų profeso-1 už Lietuvos sienų. Tam 
rių parašytų ar iš svetimų reikalui yra įsteigtas aka- 
kalbų išverstų, vadovėlių. į deminis Draugijos Užsie-

Lietuvos, o dabar Vy- nio Lietuviams Remti sky- 
tauto Didžiojo, Universite
te, ypatingai yra sustip
rinti ir išplėsti lituanisti
kos dalykai: lietuvių kal
ba, lietuvių literatūra, 
Lietuvos istorija, Lietuvos čiais broliais, 
geografija Uetuvos tau-1 Pastaruoju metu sten. 

giamasi sudaryti kuo pa- 
lankiausias sąlygas, kad 
V. D. Universitete galėtų 

, studijuoti užsienio lietuviutuviu tautos kultūra. Per | jaunlįoraenė Reikia 1 
penkiolika savo gyvavimo £ kad labjau susid*. 
metų universitetas suspe- ? mė v Universitetu ne. 
jo jau gana plačiai patyri- . ; š
neti musų tautos kultūrą j ’. ® J
ir lietuvių gyvenamąjį J 
kraštą. Visi tie tyrinėji-, 
mai padeda plėstis Lietu- , 
vos kultūrai.

Universitetas palai k o 
kuo glaudžiausius santy
kius su užsienio universi
tetais ir tuo Būdu padeda 
Lietuvos kultūrą populia
rinti plačiajame pasauly
je. V. D. Universitetas 
stengiasi palaikyti kuo 
glaudžiausius santykius ir 
su lietuviais gyvenančiais

rius, kuris apie užsienio 
lietuvius rengia įvairias 
paskaitas ir stengiasi ki
tokiais būdais santykiauti 
su savo svetur gyvenan

v •

Tsb.

PANEVĖŽYS

Šventvagystė Kapinėse
Prieš Velykas ligoninėje 

po gimdymo mirė Demba- 
vos vnk. turinko ūkininko 
Jackevičiaus jauna žmona. 
Didž. šeštadienį palaidojo 
ŠV- Petrę ir Povilo par. 
kapinėse. Po Velykų už 
mirusiąją buvo gedulingos 
pamaldos. Po pamaldų jos 
motina, sesuo ir kt. daly-

balių šeima: Uršulė Saba
lytė 60 metų, Uršulė Sa- 
balienė 40 metų ir N. Sa
balytė 22 metų.

Papildomai pranešama, 
kad žmogžudybė įvykusi 
tada, kai ūky gyvenąs A. 
Sabalys išvežė į Kupiškio 
gelžk. stotį savo brolį Juo
zą, kuris Kauno U-te stu
dijuoja teisę, ir namie pa
liko vienas moteris. Kaune 
gyvena ir antras brolis 
Antanas, baigęs technikos 
mokyklą, o jų viena sesuo 
agronome mokytojauja 
Salų ž. ū. mokykloje. Bro
lis Juozas Sabalys yra ‘Ju- 
stitia’ korporantas. Saba-

— Merkinės bažnyčios 
šventoriuje tarp kitų ku
nigu ilsis kadaisia rusų 
priespaudos laikais buvęs liai tėviškėje turi 70 ha ū- 
žymus lietuvybės gaivinto
jas kun. Jagminas. Jis, 
kaip pasakoja merkinie
čiai, pirmasis kunigas, ku
ris pirmas pasakė lietuviš
ką pamokslą. Kun. Jagmi
nas tarp kitko buvo uolus 
lietuviškos spaudos platin
tojas. Dabartiniu metu 
kun. Jagmino kapas bai
gia nykti. Tik pasakojimai 
senesnių žmonių lūpose 
byloja šio didžiojo kuni
go darbus. Vertėtu Dzūki
jos kraštui kun. .Jagmino 
kapą tinkamai sutvarkyti 
— pastatyti paminklą.

STATYS DAUGIAU SA
NATORIJŲ LIETUVOJE

kį ir gyveno labai gražiai 
ir santaikoje.

Į Svėdasus iš Panevėžio 
išvyko kriminalinės polici
jos, medicinos ir teismo i- 
staigų atstovai, kurie su 
vietos policija aiškina, ar 
žmogžudybė padaryta pa
sipelnymo ar keršto tiks
lu. žmogžudžiai tikimasi 
greit surasti. Studentui ir 
technikui Sabaliams i 
Kauną telegramą apie įvy
ki atsiuntė vietos pašto 
viršininkas.

ti RA SINIMAIS NORĖ
JO IŠGAUTI PINIGŲ

Kaunas — Prieš kiek lai
ko kaikurie Panevėžio 

Kadangi kasmet džiova miesto gyventojai gauda- 
Lietuvoje 
5.000 žmonių, 
padidinti sanatorijų skai
čių. Dabar Lietuvoje yra 7 
džiovininkų sanatorijos 
(Varėnoje, A. Panemunė
je, Romainiuose ir Jur
barke), kuriose gydosi tik

apie vo iš pašto laiškus nežino-
1 ~ * --------- rašytus, ku--

reikalaujama 
vietą padėti 
sumą pinigų.

— grasinama

miršta 
tai norima mo asmens 

riuose buvo 
i į nurodytą 
. tam tikrą 
Nepadėjus 
mirtimi.

Panevėžio gyventoja V. 
apie 400 ligoniuTo didės- gavo laišką, kuriame buvo 
nėse yra apie 750 lovų. A- reikalaujama padėti 1000 
lytaus m. s-bė turi įstei 
gusi vasarinį džiovininku J — 
dispanserį. Kadangi Lie- km., prie kryžiaus. Nenu- 
tuvoje džiova apsikrėtusiu l tiešus — grasinama nūžu- 
yra apie 50.000 žmonių, tai /tymu. V. nunešė, paskir- • •»— — • • i • ’ rriAl-An riniTA loiolrn

riame prašė, kad jos ne
žudytų ir klausė ar ne pri
imtų vekselių, jei jį para
šytų. Po kelių dienų vėl 
gauna atsakymą, kad 
vekselių nepriimą, ir kad 
nuspręsta ją nužudyti.

Laiškus gavo ne viena 
V. Bet taip pat gavo B. iš 
Smilgių ir kiti. Iš B. buvo 
reikalaujam 5000 litų at
nešti prie kelio Panevėžys 
—Smilgiai, į Sinitiško dv. 
krūmus. B. sūnūs nunešė 
į krūmus skudurą, tik be 
pinigų. Sąugant sargybai 
kovo 10 apie 7 vąį. ryto, 
važiavo vieškeliu tūlas 
žmogus, kuris, palikęs ar
klius. nuėjo į krūmus ir 
tenai iškasęs skudurą bė- 
go pas vežimą, bet Čia bu
vo sulaikytas.

Sulaikius paaiškėjo, kac 
taį Panevėžio gyventoja4 

' A. S. Jis suimtas ir patai 
pintas Panevėžio kalėjimu

litų prie kelio Panevėžys 
Smilgiai, Kniaudiškių

ir s-bės rūpinasi sanatori- ton vieton savo laišką, kū
jų statymu. Šią vasarą 
džiovininkų sanatorijos 
bus statomos Alytuje, Pa
nevėžy ir k.

v —

ŪKININKAS PASIGAMI
NO VĖJO TURBINA

Šilutės apskr., Raudžių 
km. ūkininkas ir to kaimo 
seniūnas Rogaišius ant 
savo tvarto stogo pasista
tė vėjo turbiną, kurios vi
sas dalis pats išgalvojo ir 
pasigamino. Turbina jam 
varo ūkio mašinas, teikia 
elektros šviesą ir dar pri
krauna radio akumuliato
rius.

INŽ. RAČIUKĄ IT J NU
BAUDĖ 3 MET

Bai. 7 d. Ąpvg. teismas 
buv. Kauno kelių r-no' 
virš. inž. Račiųkaitį, kuris! 
buvo kaltinamas įvairiais

v •



Antradienis, Gegužės 4 d., 1937

Rytinių Valstybių Žinios
D A' h

įninkąs /

NEWARK, N. J. HARTFORD, CONN.
Švč. Trejybės lietuvių 

bažnyčioje prasideda Šv. 
Misijos gegužės 3 d. 1937, 
ir tęsis iki geg. 18 d. ir su lietuvių ir lietuvaičių bū- 
40 Valandų atlaidais baig- relis, kuris įvertina mūsų 
sis. Pirma savaitė bus mo
terims, antra vyrams, šv. 
Misijos ir 40 Vai. Atlai
dus ves kun. M. Ražaitis, 
Vilkaviškio 
Profesorius, 
mokslininkas ir atsižymė
jęs misijų vedime kitose 
kolonijose. Taipgi yra pa
kviesta didelis skaičius 
kunigų į minėtus atlaidus.

Brangūs, mano parapi
jiečiai ir kaimynai, kvie
čiu į Šv. Misijas pasi
klausyti gražių pamokslų, 
atlikti velykinę šv. Išpa- rapijos reikalingumą bei 
žintį, kurios laikas jau svarbumą. Jisai trumpai 
baigiasi, pasinaudoti to- prisiminė iš šios parapijos 
mis gausiomis Dievo ma- istorijos, nurodydamas į- 
lonėmis savo sielų išgany- vairių kliūčių ir kokiu bu
mui ir atlikti savo Šv. ori- du jos nugalėtos. Jisai ra- 
derystę, kaipo katalikai. į gino ir ateity visiems ir 

visoms remti lietuvaičių 
Sesučių svarbų darbą. Ra
gino tėvus, kad jie siųstų 
savo vaikelius ne į viešą
sias, bet į savo lietuvišką 
katalikišką parapijos mo- 

lietuviai; 
savąsias 
nė kiek 
svetim- 

susipra-

Sesučių Pranciškiečių Rė
mėjams Vakarėlis 

Hartforde randasi kilnus

darbus 
jos re- 
toliau 
Tiems

Seminarijos 
garsus pa-

• v —

derystę, kaipo katalikai.
Kun. I. Kelmelis,

Klebonas.

WATERBURY, CONN.
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lietuvaičių Sesučių 
parapijoje. Jie ir 
mia jas ir ragina 
gražiai darbuotis, 
ir toms rėmėjains-joms
Sesutės surengė sekma
dienį, balandžio 25, po pie
tų, Sesučių salėje, užkan
džius. Atsilankė ir vieti
niai kunigai, klebonas ku
nigas Ambotas ir pagelbi- 
ninkas kun. Kripas. Jiedu 
pasakė trumpas prakal
bas. Klebonas nušvietė Se
sučių ir Mokyklos prie pa-

i 
i

Lietuvių Vaizbos Buto; 
4-tas iš eilės parengimas 
įvyko ir buvo sėkmingas. 
Kalbėjo kun. J. Kripas te
moje: “Mes turime su-j 
prasti ir įvertinti mūsų 
vakardienos lietuvius ir 
dirbti sunkiai, kad palai-; kuriais 
kyti mūsų lietuviu kalbą' 
P-nas T. Matas, L. N. P. 
klubo pirmininkas kalbė
jo apie nejudinamo turto 
reikalus ir Ispanijos padė
ti šiandien ir ryt. Dr. M. 
Aukštikalnis (Colnev), L. 
Vaizbos Buto pirmininkas, 
kalbėjo temoje: “Delko 
mes sergame”.

Moterų Auxiliary su
ruošė pusvalandžio pasi
linksminimo programą, 
kurią išpildė pp. Karvelis 
ir Aleksaitis ir jo sesuo. 
Grojo smuiką, piano ir a- 
Kordionu solo.

Dr. M. Aukštikalnis 
(Colney) ir p. J. Coskie 
grojo keletą lietuvišku 
meliodijų smuiką; p. M. 
Zailskienė pasakė 5 minu
čių kalbą temoje: “Mes tu- 
rime pagerbti talentuotus 
lietuvius studentus”.

P-nas V. Šukaitis, veik
ius komiteto darbininkas, 
buvo programos vedėju.

Kitas panašus vakaras į- 
vyks gegužės 16 d. ir tai 
bus paskutinis šių 
sezone. Visi lietuviai 
čiami dalyvauti.

kyklą. Ištikrųjų 
privalėtų remti 
įstaigas, kurios 
neprastesnės už 
taučių. Lietuviai, 
skime! Dar nenervėlu.

Buvo užkandžiu ir žaidi- 
‘ ; visi buvo pa- 

tenkinti. Buvo atsilankę 
nemažai rėmėjų ir Sesu
čių prieteliu. Tai labai pui
ku, bet turėjo būti dau
giau. Taigi, lietuviai, lie- 

: tuvaitės, atsiminkime čia 
i re Rusija, čia Amerika, 
i Mes turime laisvę ir jeigu 
mes ją nesinaudosime, tai 

! patys būsime kalti. Pas
kui nedejuokime, kad kiti 
mus skriaudžia. Laikyki- 

ir
su

mes vienybės, o tada 
sunkiausi klausimai 
Dievo pagelba išsiris.

gįį
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LIETUVAITĖ PASIŽY
MĖJO

Šiomis dienomis lietuvai
tė Aldona Mikolainytė 
(Daktaro Mikolainio sesu
tė), kuri lanko Šv. Juoza
po Mergaičių Akademiją 

I Hartforde buvo išrinkta 
; poezijos skaitytoja. Jos 
paveikslas tilpo Hartford 
Times laikraštyje. Ji ma
tyti yra darbšti ir veikia 
keliose kolegijos komisijo
se.

Ponai J. Endrikai suren
gė savo dukrelei Adonai 
“shower party”, kuri yra 
pasižadėjus ištekėti už 
jauno lietuvio vaikino, An
tano Kalinausko, gyv. 
Prospect, Conn. “Shovver” 
įvyko tėvų namuose, ba
landžio 24 d. Dalyvavo 
daug svečių ir viešnių ir p. 
Aldonos draugių, kurie ir 
kurios p. Aldoną apdova
nojo gražiomis dovanomis. 
Visi sveikino ir linkėjo ge
riausių sėkmių.

P-lės Aldonos motinėlė 
suruošė karališką vakarie
nę. Visi linksmai praleido 
laiką. Waterbury moterys 
sudainavo keletą gražių 
lietuviškų dainelių. Jos 
pasirodė geros daininin
kės, ypač p. Kraskienė.

Lai Visagalis suteikia 
pp. Aldonai ir Antanui 
linksmą ir laimingą gyve
nimą. A. P. Krikščiūnas

t

Lietuvių Romos Katalikų 
Conn. Apskričio šokiai 
Aną šeštadienio vakarą, 

Hartfordo mokyklos salė
je įvyko Conn. Apskričio 
LRKSA. šokiai. Suvažia
vo žmonių iš New Britain, 
Waterbury, ir kitų miestų 
bei miestelių. Turėjo būti 
daug daugiau žmonių, bet 
kažkodėl nepribuvo. Atsi- 
lankusieji gražiai pasilin
ksmino.

GRĮŽO ATOSTOGOMS
Hartfordietis kunigas 

Antanas Plikūnas šiomis 
dienomis parvažiavo pas 
savo tėvą praleisti atosto
gas. Jisai darbuojasi So. 
Caroliną. Gana gerai atro
do. Matyti jis ten busy. 
Linkime jam pasilsėti 
sustiprėti sveikatoje.

ir

Vilniaus Vadavimo 
Vakaras

Aną vakarą įvyko Vil
niaus Vadavimo kortavi- 
mo vakaras. Atsilankė ne-

k ėst -.r— L

B

> z

*

4

Br 7

.• :::
. f?.':

•

i-W

’ . V.
•::x:

>■

ž

n
■į®

lį’* f".v'J1 - * -
/ —

< -----

I fį-

3 
/S

5

■y

Z X

z . •• •

Values Make Hotpoint 
America’s No. 1 Buy

Uses Less Electricity. Foods stay crisp 
and fresh for weeks. Ice freezes faster. A 
mere trickle of electricity creates an abun- 
dance of freezing power—makes twice as 
much cold as formerly. Assures lower op
erating cost everymonth for years to come.

Lifetime All-Steel Cabinets. Behind 
heavily insulated walls of solid steel Hot
point guards your food sūrely — silently. 
Streamlined styling for enduring beauty. 
Chromium hardware .. . Adjustable glid- 
ing shelves... Automatic interior lighting 
... Stain-resisting porcelain interiors with 
rounded easy-to-dean corners.

5 Years’ Performance Protection. The 
vacuum sealed Hotpoint Thriftmaster car- 
ries 5 years’ performance protection. For 
30 years the name Hotpoint has been the 
mark of sterling on electrical appliances. 
Today it is your assurance of plūs de- 
pendability.

See our display now. Learn why Hot
point is America’s No. 1 Refrigerator 
buy. There’s a size and style that fits your 
needs exactly. Terms to suit your purse.

$1000 D0WN INSTALLS ’ 
YOUR HOTPOINT now

Balana out of savings on convmient 
montbly terms

£ %;

m

Pirm Pirksiant, Ateikite Pas
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Trouble-Free 
Vacuum Sealed 

THRIFTMASTER 
Entire mechanism permanently 
vacuum sealed inside heavy steel 
walls. 3 moving parts glide 
smoothly, quietly, in oil that never 
wears out. Power to spare in ex- 
treme hot weather. Extra margiu 
of safety adds years of trouble-free 
life—keeps down operating cost.

!

C. C. Peter
731 Boylston St Boston, Mass.

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

330 Bowdoin St. Dorchester, Mass. 27 Centrai Sq. Cambridge, Mass.
X ... • t

mažai žmonių. Pelnas, ro- ra proga lietuviams, neat- 
dos, buvo skiriamas Vil
niaus Geležiniam Fondui.
Hartfordo kuopa gražiai 
darbuojasi.

I

Keturdešimtė Mūsų 
Bažnyčioje

Šįmet keturdešimtė mū- 
i bažnyčioje vyksta šio

mis dienomis: gegužės 2, 
3 ir 4 dienomis. Atvyko 
daug svečių kunigų.

likusiems atlikti velykinę. 
Klebonas kunigas Pankus 
nuoširdžiai kviečia New 
Haveno ir apylinkės lietu
vius - lietuves atsilankyti 
ir naudotis gausiomis Die
vo malonėmis.

i
I

8

mente nuo rugpiūčio 17 d. 
1918 metų, o kovo 16 d. 
1937 metais pakeltas į po
licijos leitenantus, tad vie
tos lietuviai džiaugiasi, 
matydami savo mylimą 
tautietį policijos eilėse, 
pasipuošusi auksine leite
nanto laipsnio žvaigžde. 
Tai pirmas lietuvis leite
nantas New Jersey valsty
bėj. Taigi Lindeno lietu
vių draugijos, organizaci
jų kuopos, klubai visos 
bendrai rengia jo garbei 
(Testimonial Dinner). Ko
mitetas šiam darbui susi
deda iš — Amerikos Lie
tuvių Pašalpos ir Politi
kos Klubo, Ine. — atsto
vai — J. J. Liudvinaitis ir 
A. Perevičius; A.L.R.K. 
Moterų S-gos 53 kp. — S. 
Zupkienė ir S. Rupeikie
nė; Lindeno Lietuvių R.K. 
parapijos fondas — J. Bu- 
drevičius; L.R.K.S.A. 200 
kp. — P. Mikšis ir S. Ziur- 
lys; L.S.A. 285 kp. — F. 
Bartusevičius ir B. Savic
kienė. Tikimasi, kad dar 
prisidės ir kitos draugijos 
kaip tai: Saulės Pašalpinė 
draugija ir Piliečių Klu
bas.

Komitetas nutarė kviesti 
į šias iškilmes miesto 
Mayorą ir kitus valdinin
kus. Taipgi Lietuvos Ge
neralinį Konsulą ir apylin
kės Lietuvių veikėjus. Tad 
šis komitetas kviečia gerb. 
šios akolonijos lietuvius ir 
iš apylinkės atsilankyti į 
šias iškilmes pasigrožėti, 
pasidžiaugti su mūsų ger
biamuoju Juozu Gumaus- 
ku ir suteikti jam didesnę 
energiją tarpe svetimtau
čių. Taigi mūtų malonu, 
kad iš anksto nusipirktų 
bilietus, kurie tik mano 
dalyvauti. Tikietų kaina 
tik $1.00 ir galima gauti 
pas šiuos asmenys:

J. J. Liudvinaitis, 411 W. 
Elizabeth Avė. Linden, N. 
J.; A. Perevičius, 647 
McGillvry PI. Linden, N. 
T.; J. Budrevičius, 19 E. 
12th St. Linden, N. J.; F. 
Bartusevičius, 10 E. 18tb 
St. Linden. N. J.; B. Sa- 
beckienė. 127 Coolidge St. 
Linden. N. J.; S. Tupeikie- 
nė 311 W. 16th St. Linden, 
N. J.; S. Žiurlys, 1417 S. 
Wood Avė. Linden, N. J.; 
P. Mikšys 1317 S. Wood 
Avė. Linden, N. J.; S. Zup
kienė 1520 E. Elizabeth 
Avė. Linden, N. J.

Elizabetho lietuviai, ku
rie norėsite dalyvauti mū
sų vakarienėje kreipkitės 
į kleboniją pas gerb. kleb. 
J. Simonaitį, arba pas 
duonkepį M. Putiną, 131 
Inslee PI. Elizabeth, N. J.

Rengimo Komitetas

LDS. N. A. APSKRIČIO 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

sų BROOKLYN, N. Y.

Keturdešimtė New 
Havene

Gegužės 9, 10 ir 11Gegužės 9, 10 ir 11 die
nomis New Havene Šv. 
Kazimiero lietuvių bažny
čioje įvyksta keturdešim- 
tės atlaidai. Kaip papras
tai bus svečių kunigų. Ge-

Moterų Sąjungos 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyko balandžio 14 d. Da-l 
lyvavo daug narių. Išklau
syta įvairių komisijų ra
portai. Nutarta paminėti 
Motinos Diena gegužės 9, 
iškilmingomis šv. mišio- 
mis 8 vai. ryte. Bendrai su 
Sąjunginėmis tą dieną1

paminės ir Vyčiai. Po mi
šių ir bendros šv. Komuni
jos įvyks bendri pusryčiai 
parapijos svetainėje.

Tą pačią dieną, 7 vai. 
vakare bus suvaidinta 
gražūs veikalai “Mirta 
Cinčibiraitė“ ir “Namų 
Židinys”. Bus ir rankų iš
dirbinių paroda. Progra
moje dalyvaus ir mūsų 
jaunimas Vyčiai.

Tikimės turėti gerų sėk
mių, nes visos narės pasi
žadėjo parduoti kiek tikie- 
tų. Įžanga 50 centų. Po ( 
vaidinimų bus šokiai.

Balandžio 15 d. įvyko 
Moterų Sąjungos 29 kp. 
“bunco party”. Svečių ir 
viešnių buvo pilna svetai-

nė. Daug pasidarbavo nau
ja narė p. šalinskienė. 
Kuopa taria nuoširdų a- 
čiū p. Subatienei už vai
šes ir dovanas. Kuopai li
ko gražaus pelno. Malonu 
pažymėti, kad kuopa turi 
nemažai darbščių narių.

Koresp.

LINDEN, N. J.
Šios kolonijos lietuviai 

rengia iškilmingą vakarie
nę pagerbimui Lieut. Juo
zo Gumausko, gegužės 22 
d. š. m. 8 vai. vakare, Lin-' 
den Hali Wood Avė. ir 
16th St.

Kadangi Juozas Gumau- 
skas yra policijos depart-

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 
kuopa, Lawrence, Mass. ir 
Kleb. kun. Pr. M. Juras.

Kviečiamos visos Nau
jos Anglijos Apskričio 
kuopos iš anksto rengtis į 
šį suvažiavimą gražioje 
Palangoje.
LDS. N. A. Apskr. Vald.--

Kun. S. Kneižis, 
Dvasios Vadas 

Jonas Kumpa, 
Pirmininkas 

Tanias Versiackas, 
Sekretorius.


