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dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday), GEGUŽĖS (May) 14 D., 1937 M., No. 37. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Malaga, Ispanija — Is
panijos komunistai buvo 
visai sunaikinę to mieste-, 
lio katalikų bažnyčią. Ka
da nacionalistai juos išvy
do, žmonės tuojau pradėjo 
rūpintis bažnyčios atsta
tymu. Žmonės susirinkę į 
atstatytos bažnyčios pa
šventinimą verkė iš džiau
gsmo, kad vėl galės be 
baimės rinktis į pamaldas. 
Per 7 mėnesius radikalai 
buvo tą miestą užėmę, ir 
žmonės viso prikentėjo 
nuo jų.

NAUJA SOVIETIŠKA 
“PONIJA”

Žiniomis iš Maskvos, So
vietų valdžia jau leido ne
šioti frakus ir smokingus; 
tuos rūbus nešioti kai kur 
net siūloma, kad tuo bū
du būtų pažymėtas SSSR 
civilizacijos pakilimas. De
ja, tokius rūbus tegali įsi
gyti tik tie, kurie uždirba 
stambias sumas, nes tokių 
rūbų viena eilutė Sovie
tuose kaštuojanti 300 do
lerių. Vis dėlto ir tokiems 
rūbams pirkėjų atsiranda 
tiek, jog siuvėjai nesuspė
ja visų patenkinti. Dau
giausia rūpesčių naujai so
vietiškai aristokratijai su
keliančios kietos apikaklės 
ir krakmolyti marškiniai, 
kurie būtinai reikalingi 
prie frakų ir smokingų. 
Mat, visoje Maskvoje te
santi tik viena skalbykla, 
kuri moka gerai krakmo
lyti. Sovietų spauda nuro
do, kad šioje srityje “in- 
dustrializija padarė pra
laužimą”.

BOLŠEVIKAI TRUKDO 
IŠRINKTI PATRIARCHĄ

Petro 
rusų

I

Lietuvos karo mokyklos iškilmės Kauno priemiesty — Aukštojoj Panemunėj. Respublikos Pre
zidentas ir aukštoji kariuomenės vadovybė sveiki na Lietuvos kariūnus, baigiančius šią mokyklą ir 
pakeliamus į karininko — jaunesniojo leitenanto laipsnį. (Iš “Kario”).

JAUNIEJI KOMUNISTAI 
RENGIAMI Į KLASIŲ 

KOVA
Nevv York, N. Y. — Geg. 

13 d., — J jaunųjų komu
nistų metinį kongresą, a- 
tėję komunistų vadai lie
pė jiems rengtis į klasių 
kovą. William Z. Foster, 
pirmininkas komuni s t ų 
partijos, liepė jauniems 
komunistams susidėti su 
“nepasitenkinusiais jau
nuoliais ir suformoliuoti 
jų reikalavimus”. Jei mes 
darbuosimės kai vadai di
džioje klasių kovoje, mes 
turime sudaryti savo re- 
voliucijinę organizaciją”.
ANARCHISTAI BARCE- 
LONOJE NUKRYŽIAVO 
SEMINARIJOS AUKLĖ

TINĮ

ISPANIJOS RAUDONŲ
JŲ KARIUOMENĖ SU

LAIKĖ SUKILĖLIUS

JUNG. VALSTYBĖSE
KATALIKŲ SKAIČIUS 

PADIDĖJO

SUKILĖLIAI TAIKOSI 
UŽIMTI VALENCIA

Milijonai Žmonių Karaliaus 
Karūnavimo Iškilmėse

KONGRESAS PRIEŠ
PREZ. ROOSEVELTO Trečiadienį, gegužės 12 d

SUMANYMUS

I^ondonas, Anglija — ... .. - _ _ - - 
čia buvo nepaprasta die
na, tai karaliaus Jurgio 

VVashington, D. C. — J. VI ir jo žmonos karalie- 
V. Kongrese tikra revoliu- nes karūnavimas. Dalyva- 
cija. Dauguma kongresmo- vo labai daug žmonių iš 

visų pasaulio kraštų. Bu
vo ir iš Lietuvos. Tame 
žmonių susigrūdime su
žeista apie tūkstantis 
žmonių, iš kurių 97 nuve
žė į ligonines.

Karūnavimo iškilmės bu- 
iškilmin-

Hendaye, Prancūzija —
Kruviniausi mūšiai įvyko 
Biscargi kalno aplinkumo
je. Sukilėliai žygiavo į Bil-1 salas, žymiai padidėjo, 
bao, bet raudonųjų kariuo- Katalikų oficialiame sąra- 
menei pavyko sukilėlius priskaitoma 20,959,134 
sulaikyti. Tuose musiuose Į katalikai. Per vienus me- 
daug žmonių užmušta ir įus kataliku skaičius padi- 
dar daugiau sužeista. Rau- dėjo 223,945 _ 
donieji sako, kad jiems 
pavykę atsiimti iš sukilę- I ___  _ ______ ____
lių Bilbao rytinėje dalyje ■ kupų ir vyskupu dabar y- 
Rigoitia. Kitos žinios sa- ra 125; kunigų 31,649. Da- 
ko, kad raudonieji sulai- ^ar yra 18,526 bažnyčios, 
kę nacionalistus ties A- 2gg seminarijos su 21,877 

x ^kjlėliai seminaristais. Parapijinių 
mokyklų skaičius sumažė
jo, bet padidėjo aukštes-

New York — Katalikų 
skaičius Jung. Valstybėse, 
įnimant Alaską ir Havajų 

, žymiai padidėjo.

J. Pereitais me
tais buvo 62,062 atsiver
tėliai. Kardinolų, arkivys-

Valencia, Ispanija — 
Gen. Franco karinės jėgos 
pradėjo ataką rytiniame 
Ispanijos fronte. Sukilė
liai puolė San Andrės ir 
privertė raudonuo sius 
trauktis tolyn nuo Teruel , tik bilijoną dolerių, 
miesto. Dabar sukilėliai 
randasi tik apie 60 mylių 
nuo Valencijos. Galimas 
daiktas, kad raudonųjų 
valdžia turės bėgti iš Va
lencijos.

i

morebieta. J
(nacionalistai) tas žinias
užginčija. I ~ __ _____________

Iš Toledo, Ispanijos pra- niųju katalikiškų mokyklų

Po rusų metrop. 
Krutickio mirties 
dvasininkams neleidžia vi
daus reikalų komisariatas 
susirinkti naujo patriar
cho rinkimui. Bolševikai 
norėtų, kad patriarcho pa
reigos būtų pavestos metr. 
Kirilui, bet daugumas ru
sų dvasininkų juo nepasi
tiki ir pasisako už Sergijų 
Rusijos vyriausybė, rašo 
“Kipa”, atrodo, laikosi 
taktikos palikti rusų orto
doksų cerkvę visai galvos.

VOKIETIJOS NACIAI 
UŽDARĖ KATALIKŲ 

LIGONINĘ
Berlynas, Vokietija —

Geg. 13 d., Naciu valdžia 
vakar uždarė Šv. Vincento 
Katalikų ligoninę Liusbur- 
ge. Ir tą savo darbą teisi
na sakydami, kad minėto
je ligoninėje nebuvę ata
tinkamų gydytoju įvai
rioms ligoms. Tačiau vi
siems aišku, juk tai yra 
viešas Katalikų persekioji
mas.

C. C. P. rašo, kad šiomis 
dienomis Barcelonoje gy
ventojai matė labai šiurpų 
vaizdą. Anarchistai miesto 
gatvėmis j rinkos aikštę 
vilko maždaug 18 metų 
vyrą, vietinės seminarijos 
auklėtinį. Atvilkę į aikštę 
jie inscenizavo Pontijaus 
Piloto teismą. Auklėtinis 
buvo mušamas ir spardo
mas. Pastatę ant stalo jį 
klausinėjo, kas jis toks e- 
sąs. Auklėtinis drąsiai at
sakė, kad jis yra Barbas- 
tro seminarijos klierikas. 
Po tokio pareiškimo Anar
chistų federacijos vadas, 
nusiplovęs rankas, klieri
ką pasmerkė nukryžiuoti. 
Nelaiminga auka buvo čia 
pat nurengta ir vinimis 
prikalta prie kryžiaus. 
“Jėzau, aš mirštu dėl Tavo 
meilės ir ispanų tautos 
garbės”. Nukryžiuo tąjį 
pagaliau pribaigė akmeni
mis.

neša, kad raudonųjų vai-Į 
džios kariuomenė smar
kiai puolė sukilėlius ir no
rėjo užimti Toledo, bet ne
pavyko. Daug raudonųjų 
valdžios kariuomenės žu
vo, daug sužeista. Sukilė
liai sako, kad paimti ne
laisvėn radikalų kareiviai 
pasakoja, kad ju esą už
mušta virš 3000 žmonių. 
Sukilėliai stipriai laikosi 
ir tikisi ne tik atgauti 
prarastas pozicijas, bet ir 
baigti civilį karą pilnu lai
mėjimu.

RADIKALAINUŽUDĖ 
30 VAIKĮ)

KATALIKU PASAULIS

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
DARBININKO

nų atmetė biliu, kuriuo 
buvo norima palikti CCC 
kaipo pastovią organizaci- 

, ją. Taipgi pramatoma, 
i kad prez. Roosevelt suma
nymas padidinti Aukš
čiausiojo Teismo sąstatą 
taip pat nepraeis Kongre- vo nepaprastai 
se, nes radikališkiausi Se- gos, paradas įspūdingas, 
natoriai, 
Shipstead priešinasi. i

! Kongreso komisija pen- 
j kiais balsais prieš keturis 
sumažino $500,000,000 nuo 
prez. Roosevelt reikalau
jamos sumos pašalpiniams

. WPA darbams. Preziden-

. tas reikalavo skirti pusan-
■ tro bilijono dolerių me-
i tams, bet komisija palikai

pavyzdžiui Šen. Milijonai žmonių kėlė o- 
vacijas karaliui ir karalie
nei.

Karalius Jurgis VI pasa
kė kalbą, pasižadėdamas 
dirbti savo valstybės žmo
nių gerovei. Jurgis VI turi 
savo karalystėje 500,000,- 
000 žmonių.

Minimi biliai iš atstovų 
buto eina į Senatą, kur 
prezidentas tikisi laimėti. 
Bet žvmūs politikieriai la
bai abejoja,- kad Senato
riai priimtų pasiūlytus bi- 
lius.

STREIKAS PLIENO 
INDUSTRIJOJ

Max Schmeling vokietis, 
buvęs bokso čiampionas. 
vėl atvyko į Ameriką 
kumščiuotis už pasaulinį 
čiampionatą su dabartiniu 
pasaulio čiampionu Jim- 
mv Braddock.

ESTAI NUPIRKO 11 LIE
TUVIŲ PAVEIKSLŲ

Pittsburgh, Pa., Gegužės 
13 d. — Vakar čia 27,000 
plieno industrijos darbi
ninkų nutarė išeiti į strei
ką. Plieno dirbtuvių savi
ninkai Jonės ir Laughlin 
dirbtuves uždarė, kad iš
vengtų nesusipratimų.

skaičius. Aukštesn i ų j ų 
mokyklų dabar katalikai _____ ________
išlaiko 1.17TT su 207,767] kumštynėms diena nu- 
mokiniais. Viso parapiji- matoma birželio trečio, 
nes mokyklas lanko 2,170, Schmeling jau pradėjo tre- 
065 vaikai. Katalikai turi | riįruotis.
325 našlaitnamius, ku
riuose yra 44,520 našlai
čių. Seneliams prieglaudų 
yra 170 ir 672 ligoninės.

Katalikų išlaikomų įstai
gų yra kur das daugiau, 
kurios yra lokalės.

Ar gali pasirodyti įstai
gomis. kurios tarnautu vi
suomenei, Katalikų Baž
nyčios priešai? Nieko pa
našaus.

Talinas.. — Laikraščių 
pranešimu, estų švietimo 
ministerija lietuvių meno 
parodoje nupirko 11 'pa
veikslų už 1.350 kronų. 
Paveikslai bus laikomi es- 

' tų meno muziejuje.

v •

INDI JOS JAUNUOLIAI 
TREINYRUOJAMI RUSI

JOJE

Lietuvos Princese Bostone

Londonas, Angli ja—Lai
kraštis “The Universe” 
paduoda žinią, kad Ispani
jos radikalai, balandžio 8 
d., iš lėktuvų metė bombas 
į Valladolid miestą ir už
mušė 30 vaiku, 6 moteris 
ir 4 vyrus. Labai daug 
žmonių sužeista. Tas mies
tas buvęs toli nuo mūšio 
lauko, ir nebuvę jokio tik
slo ten lėktuvui skristi. 
Lėktuvas pasirodė virš 
miesto dienos metu; žmo
nės, kadangi toli nuo mū
šio lauko nesitikėjo nelai-

v •

Portland, Ore. — Gegu
žės 9 dieną, Sopulingosios mės ir nesislėpė, kai stai- 
Motinos šventovėje buvo ga, 7 bombos buvo iš jo 
atlaikytos vienatinės visa-, paleistos.

Radikalų valdžia pas
kiau pranešė, būk tai buvo

I
«i + l a i THfinniinoo viaa-UUACLAIl J VVU T Avtiuvmvo T AKJVb . 
me pasaulyje ypatingos1 
Motinos Dienos šv. Mišios. . .
Laikyti šias šv. mišias rei- bombarduota miesto gele- 
kėjo turėti leidimą is Va
tikano.

Lisbonas, Portugalija —
Aragon radio stotis prane-' „uortoties"
se Madrido valdžios dekre--------------------------
tą, kuriuo visiškai uždrau ! -

žinkelio stotis. Tačiau, 
faktas yra, kad bombos 
buvo paleistos j Santiago 

j gatvę, daugiau kai kito

SIUVĖJAI REIKALAU- i 
JA 30 VALANDŲ DAR

BO SAVAITĖS
Atlantic Citv, N. J.

Čia įvyko International i 
Ladies Garment Workers 
unijos seimas. Dalyvavo 
apie 500 atstovų. Svar
biausiu dienotvarkėje pun
ktu buvo tai darbo savai
tė. Siuvėjai nutarė reika
lauti įvesti 30 valandų 
darbo savaitę.
komunistaFlšnieki- 
NO KATALIKŲ BAŽNY

ČIĄ

Hornepayne, Ontario —' 
Geg. 13 d., — Komunistai 
įsilaužė į Šv. Brigytos baž
nyčią, Nakina miestely. 
Jie suardė sakyklą ir baž
nyčios suolus; paskui iš
plėšė altorių, išbarstė 
Švenčiaus) Sakramentą ir 
kojomis sumindė, sutrinė 
i mažus gabalėlius. Tai ti 
krai šėtoniškas darbas.

Princesa Marie Ouroussoff (Pac — Pomarnacka)

New Delhi, India — Sir 
Henry Craig, legislatūros 
narys, pareiškė, kad per 
pastaruosius du metu, 5C 
Indijos studentų buvo pa
siųsta i Rusiją ir sugrįžę 
atgal skleisti komunizmą, 
Jiems visas išlaidas apmo
kėjo komunistų interna
cionalas.

RUSIJOJE PER 1936 M.
NUTEISTA 102 DVASIš 

KIAI MIRTIMI

Ženeva — Geg. 13 d., O 
ficialė Maskvos sąskaita 
čia priduota rodo, kad So 
vietų Rusijoje per 1936 m 
nuteista mirtimi 102 dva 
sininkai. Taip pat per tuo: 
metus 8,000 ministerių 
kunigų ir vienuolių nuteis 
ta į kalėjimus už “prie 
Sovietinį veikimą”. Gi baž 
nyčių, sinagogų ir cerkvii 
per tuos metus uždaryti 
arba sunaikinta 4,680.

Sovietų užsienių reikali 
komisarui Litvinovui pa 
reikalavus, 6,700 soviet 
diplomatinių tarnų užsie 
niuose, susirašė į bedievi 
organizaciją. Jie iš sav 
algų privalo Maskvos va 
džiai sumokėti nustatyt 

I mokesnį.
Pravoslavų dvasininką 

Barumovas buvo nuteista 
trims metams į kalėjim: 

i nes jis apkrikštijęs vien: 
kūdikį. Sakoma, kad kūd

džia atsisveikinant sakyti Darbininkų Radio Programa
toje įsakoma sakyti ■■sini 1:30 Valandą po Pietų 
Dios” (Be Dievo). Nusi-i --------------------Dios” (Be Dievo), inusi-, 
kaltusieji prieš tą dekretą 
bus sunkiai baudžiami. j

Komunistai drįsta šaky- šv. Juozapo lietuvių parapijos Radio grupė, vadovau
ti, kad jie nekovoja prieš jantp. O’Neil (Kašėtaitei). Bus dainų, muzikos ir kal
ti kėjimą ir tikinčiuosius. Į bų. Prašome pasiklausyti. Pasukite savo radio ant 

Stud. A. J. J. 1120 kilocycles šeštadienį, gegužės 15 d., 1:30 vai. p.p.

šeštadienį, gegužės 15 d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
; Darbininkų Radio programa, kurią išpildys Lowell’io

Pirmadienį, gegužės 10 
d., atplaukė į So. Bostono 
uostą Army Base Ameri- 
can Export Lines laivas 
Exeter iš Mediterranean 
uosto. Rytojaus anglų 
spauda įsidėjo paveikslą ir 
po juo padėjo šiokį para
šą: “ARRIVES ON THE 
EXETER”. Princess Marie 
Ouroussoff of Lithuania 
is shown as she arrived 
here yesterday from Con-

S.nes, France, on the S. 
Exeter”.

“Darbininko” redakcija 
susidomėjo Lietuvos prin- 
cesos atvykimu.

Antradienį, gegužės 11 
d. po pietų “Darbininko” 
redaktorius nuvyko į lai-! 
vą Exeter, bet princesos 
Marie Ouroussoff nerado. 
Ji buvo išėjus apžiūrėti 
Bostono. Pasiteiravau pas 

(Tęsinys 3 pusi.)

kio tėvas nenorėjęs j 
krikštyti. Teismas apkal 
tindamas dvasininką p: 
reiškė, kad buvęs žiaun 
mas kūdikiui ir paneig 
mas sąžinės laisvės. Dv; 
sininkas yra 71 metų s 
nelis.

MIRĖ DR. KLIMAS

Philadelphia, Pa. — Ši 
mis dienomis mirė Dr. I; 
nas Klimas, apie 48 i 
amžiaus. Velionis moksli 
baigė Jung. Valstybėse.
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vietinės žinios!
L

“I

i.
■m

Geg. 20 d., šv. Kryžiaus. Popiežius paskelbė šį; 
katedroje, Šv. Jono semi- Sekminių sekmadienį ligo- 
narijos klerikų tarpe bus nių misijų sekmadieniu.: 
Įšvęstas dijakonu klerikas Vyskupų pranešimu, ku-Į 
Antanas Baltrušiūnas. Ki-lnigai savo bažnyčiose pra- 
tą metą jis gaus kunigo Į šė ligonių melstis už Ka-; 
šventimus. Klierikai, Žu-Įtalikų Bažnyčios misijas 
romskis, Daunis ir Abra-į pagonių kraštuose, ir su-! 
činskas gaus mažuosius; grąžintų maldų korteles 
šventimus. Sekminių dieną. Vyskupai;

-------------- pasiųs maldų skaičių Šv. 
Tėvui, kuris labai gerbia 
ir įvertina ligonių maldas 
ir kentėjimus.

Geg. 21 d., 4 vai. po pie
tų, šv. Petro bažnyčioje į- 
vyks vaikų - mergaičių 
pirmos šv. išpažinties 
klausymas.

Geg. 22 d., 8 vai. ryte,
Šv. Petro parapijos ber-

Pirmą valandą po pietų, 1 mukai - mergaitės pirmą 
Moterų Sąjungos Apskri-| kartą priims šv. Komuni-

• (

Geg. 23 d., Šv. Petro pa
rapija laikys savo metinę 
gegužės mėnesio procesi
ją. Kviečiami vaikai, mer
gaitės ir jaunimas rengtis 
iš kalno ir padaryti daug 
malonumo Šv. "Marijai šių 
metų procesija.

Reikėtų kiekvienam ka
talikui atsiminti, kad Tre
jybės švente baigiasi Vely
kinės Išpažinties sezonas. 
Ir tuoj atlikti velykinę. Į

Geg. 26 d. ir 27 d., sek
madieninės mokyki, bern.- 
meitgaičių pare n g i m a i 
Jėzaus Nukryžiuoto Sese
lių naudai.

Pirmas parengimas bus 
tik vaikams geg. 26 d., 4 i<oJe pragyveno 33 metus, 
vai. po pietų. _ žm?n5 / .

Antras perstatymas į- nu> 4 seseris ir brolį. Lai- 
vyks geg. 27 d., 8 vai. va-1 - • •- - - - -
kare, po pamaldų suaugu
siems!

Dievo Kūno šventė, geg.
27 d., Šv. Petro bažnyčio
je, prasidės astuonių dienų LANKĖSI GARBINGAS 
pamaldos prie Saldžiau
sios V. J. širdies. Per Sal-! 
džiausios širdies pamaldas 
vakarais ir rytais sakys! 
pamokslus Jo prakilnybė 
Tėvas Generolas Čikota.

• v

Varna iš vietos, kita į 
vietą. Studentų rengiamas 
vakaras neįvyko geg. 16 
d. Jo vieton įvyks choristų 
soektaklis.

Tą dieną, 9:30 vai. ryte 
mišios bus giedamos in
tencijai Lietuvos Dukterį) 
draugijos. Draugija ben-i 
drai eis prie šv. Komuni-j 
jos.

tys laikys savo posėdžius! J4- 
492 E. 7th St.

DAKTARAI
Tel. S. B. 2805-R !

LIETUVIS

IOPTOM ETR ISTASi
Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
einu ir 

i koše (akloše) akyse 
= šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
| 447 Broadway, South Boston 
g].,,.,......,.......................................  ..........

akinius 
akis atitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinu :

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR 

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

f
i
==

"G
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS Į

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

525 E. Broadway, S. Boston Į
Oįiso 'Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Ik) Ė 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir j 
nedčldienials. taipgi seredomis nuo| 

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

I n,,....,....*.*... .....................

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 ▼. ▼. 
8eredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)
_---- • i

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

OfiBo Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

"teesie u a

Behind the Fair- 
banks-Morse name
plate is the grea tęst 
improvement! in 
botuc rcfngcraUon

______CON- 
SERVA OR i* 
every worth-while 
featurc found in afl 
othcr rcfrigaatoo

There it ist The P!us the 
OONSERVADOR, ----------
a sbeif-Iined inner 
door for frequcotly 
u»ed foods.

PRICES FROM

*129 5
TO $249.75
TERMS TO

SU IT

V

y--

• Only the new Fair- 
banks-Morse Conserva- 
dor Refrigerator offers 
you: the CONSERVA- 
DOR; Se/f-Sea/fnf 
Crisper; Slidinį Fruit 
Drawer; Utility Stor
ame Compartment; 
Heat-wave-proof freez- 
ing unit.

Come in and let us 
show you how long this 
new refrigerator will run 
an one penny’s worth af 
electricity atyour tatai 
See the penny meter 
tęst. Look behind this 
nameplate before you 
buy. You’ll be glad you 
did!

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMA.N, Prez. ir Kasininkas.
Telefonais Libertv 2337 v

Paliko žmoną Ameliją 
(Rudžiūtę) dukterį, du sū-

j gas svečias, Tėvas Čikota 
iydimas kun. 
čiaus, MIC.

i dojamas iš šv. Petro baž
nyčios, geg. 15 d., 9 vai. 
ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

FEDERACIJOS 3-ČIOJO 
SKYRIAUS SUSIRINKI

MAS
įvyks antradienį, gegui- 

žės 18 d., š. m., 7:00 vai. 
vakare (punktualiai). 
Petro par. bažnytinėje 
Įėję ant 5-tos gatvės.

Prašomi visi atstovai
sirinkti punktualiai sep-; 
tintą valandą. Valdyba'

SVEČIAS

Šiomis dienomis So. Bos
tone lankėsi garbingas 
svečias

i vų Marijonų 
kuris grįždamas 
tautinio 
Kongreso
Jung. Valstybes. Garbiu-

lankėsi
Tėvas Čikota, Tė- 

generolas, 
iš Tarp- 

Eucharistinio 
užsuko ir į

ADVOKATAI
Šv.

i sa-

su-

PAREMKITE SAVUO
SIUS

Atėjus vasarai visi eina' 
į pamarį, kad pailsėjus po 
sunkių dienos darbų. Be
vaikščiodami išalksta ir 
nori pasistiprinti “hot 
dogs”, šaltakoše ir tito- 
kiais skanumynais, 
geriausia . vieta 
džiauti pas So. Bostono 
veikėją Oną Staniuliutę, 
kuri turi krautuvėlę 223 I: 
St., kampas Columbia 
Road. Taigi, paremkite sa
vąją. Rap.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

Štai,’ 
užkan-

Geg. 12 d., mirė, porą 
metų sirgęs, miesto ligoni
nėje, Vincentas Slatkevi-! 
čius, 50 metų amžiaus, gy-Į 
venęs 237 W. 3rd. Paėjo iš. 
Žąslių parapijos. Ameri-!

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

iknikui. Jos paklausė. Lai
ško susirinkimus. Jų se-

j rį Rimšos parodos rengi- 
! mo komitetas išrūpino,
vietą Massachusetts Dai-' kantis susirinkimas bus 
lės muziejuje. Bet už tą geg. 18 d., 8 vai. vak., 492 

E. 7th St. Išsirinko valdy- 
bon šias veiklias ponias: 
M. Juškienę, A. Vaitkienę, 

įA. Baronienę, K. Verveč- 
kienę ir M. Strakauskienę. 

jlr rengia puikią “Whist 
party” su priedais geg. 20 

___ ________ j visus d., 8 vai. vak., 492 E. 7th 
! lietuvius prašydamas au- St., So. Boston, Mass.
kų. Komitetas tikisi visuo- pabrėžtina yra, kad pa- 
menes paramos. rapijos choras, sekdamas

moterėlių gerą pavyzdį, 
stato teatrą su dainomis, 
pikniko naudai, geg. 16 d., 
7:30 vai. vak., bažnytinė
je salėje, W. 6th St.

_ Vyčiai norėdami būti
Pakartos juokingą parapijos talkininkais ke- 

komediją Žydas bačkoje-Ąjna pikniko naudai rengti 
Choras, vadovaujant mu
zikui Rapolui Juškai, su- 
dainuos kelioliką dainų. . '

*- . vr<-» I iro IrBus ir solistų - solisčių. I- 
žanga tik 35 centai; 
kams 10 centų.

• v

| lės muziejuje.
Į bronzinį kūrinį Bostono ir 
apylinkės lietuviai nori 
kiek atsilyginti skulpt. 
Petrui Rimšai nors už nu-

: liedinimą.
Rimšos — Artojo fondu: 

| sukelti susidarė komitetas, 
kuris atsišaukia į

1

TEATRAS IR KONCER
TAS

Šv. Petro parapijos Di
dysis choras, sekmadienį, 
gegužės 16 d., 7:30 vai. va- 

, kare rengia koncertą ir te
atrą. 7

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

TINE. ALŲ ir VYNĄ-
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų Ų. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. I’ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 v ak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ 

195LST., SO. BOSTON, MASS.

teatrą: “Buk Jo Angelu 
. 31 d., 7:30 

-j vai. vak., bažnytinėje sa
vai- Įėję, W. 5th St.

Matai ką amerikiečiai 
Mūsų jaunimas dideliu daro!

pasišventimu dirba Baž
nyčios ir išeivijos labui. 
Taigi plačioji visuomene

Jie ir sako, kad lietuviai 
viens kito neremia.

. i Padarykime jiems supri- 
! turėtų jaunimą paremti Visi nuo§ir(įžiai užgir- 

____ J’L kime jų gerus norus ir pa
remkime jų lietuvišką dar
buotę.

gausiu 1 
parengimus. Šio parengi
mo pelnas skiriamas para
pijos pikniko fondui.

Choras ir jo vadas muzi
kas Rapolas Juška nuošir
džiai kviečia sekmadienio 
vakare, gegužės 16 d. atei
ti į bažnytinę svetainę, 
West 5th Street ir pama
tyti juokingą vaidinimą ir 
pasiklausyti gražių lietu- 

j viškų dainelių. Kvieslys.

i

! LIETUVIŲ RAKANDUI 
KRAUTUVĖ

Telefonas 
SOUth Boston 

vz 9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

DIRBA LIETUVIŠKĄ į saugiai

DARBĄ

Kadangi yra jaučiama, 
Vaškevi- kad Amerikoje augę lietu- 

lankėsi ir viai neveikia su savais, 
‘Darbininko” redakcijoj ir; kun. Virmauskis, prašė 
dėkojo LDS organizacijai Amerikoje augusių, Šv. 
ir “Darbininkui” už para- Petro parapijos moterų, 
mą Tėvam Marijonams A- pasidarbuoti parapijos pi- 
merikoje. '“‘Darbininko” 
redaktorius, atsakydamas, 
dėkojo Tėvui Čikotai ir vi
siems Tėvams Marijonams 
už teikiamą paramą laik
raščiui “Darbininkui”, bū
tent, už 
mą.

Tėvas Generolas Čikota į būk gyvena Chicagoje. Maloniai 
dabar apsistojo Mariana
polio Kolegijoj.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

I baldus

PERKRAUS-
TOME
Visur

(PIGIAI 
Į GREITAI
_____ I

i LITHUANIAN FURNITURE CO.
' 326-328 IV. Br<»a<hv:iy, So. Boston

Tel. SOUth Boston 4618

LeHersd. ••ttvavad Krec*e4

B7 G"1 SAVIN C’B'ou^eactory M
WRITE FOR.200 OTHEK DES«»NS SENT^EE

RIAL GRANITE1SS MAMCOCK ST^ ■' J 

Quincy, Mass.

GRABORIAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEšKAU brolio Antano Nau

jokaičio ir sesers Onutės, paei
nančiu iš Skrandžiu par. Veive-

bendradarbiavi- riij vai. Jie yra išvykę i Ameri
ką prieš Didįjį Karą ir girdėjau,

prašau atsiliepti arba žinančiu 
pranešti. Valerija Naujokaitė, Va-Į 
lančiaus gat. 6, Kaunas, Lithua- 
nia ' (14—18)Memorial Day, kuri šiais 

metais bus minima pirma- REIKALINGAS šv. Trejybės! 
dieni, gegužės 31 d. Ame- parapijai geras vargonininkas, 
rioks Legijono Stepono Kreipkitės raštu su trumpa^au- 
„ . t-, i 017__ tobiagTafija, šiuo adresu: Holy,Dariaus Posto Nr. 317 na- Tril^y 53
iiai lankys savo mirusių j Hartford, Conn. (14-18-21) 
draugų kapus. Kad neap- : 
leisti nei vieno veterano; MATTAPAN BARGENAI. Par- 
, _ a * i i 'siduoda 6 kamb. pusiau plytiniskapo, Postas prašo, kad frontas, Garrison single, ant kam- 
giminės mirusių veteranų j po, steam heat, gasas ir visi pa- 
praneštu Kapinių ir Regi- rankumai, garadžius. Parsiduoda 

Tuntui liaujas single home section. Atei- stracijos oficieriui Juozui kitfi pamatytį bargenų šian- 
SidleviciUl, 753 E. Seventn djen. Ofisas atidarytas iki 9 vai. 
St., So. Boston, Mass. var- vak.^Mercer St. off Tileston, nuo 
dus mirusių veteranų, nu
rodant kada jie mirė ir 
kur yra palaidoti.

A. L. Stepono Dariaus 
Postas No. 317.

i

801 River St. (14-18-21)

PARSIDUODA fomičiai, dvi 
lovos — single sėt, Parlor sėt ir 
trijų čverčių lova ir kitoki daly- 

'kai.
Atsišaukite: D. Jucius, 183 H 

St. So. Boston._______ (10-14-18)
PASIŽADĖJO SUDĖTI

$100 RIMŠOS — ARTOJO , PARSIDUODA Avon Mass. 2 
mMnAiv šeimyną namas po 6 kambarius.
rU.NtUAA Visi -rengimai, tuščias lotas ir

Adv. Elihu D. Stone, pa- vaisiniai medžiai, garadžius. Na- 
einąs iš Merkinės lietuvis- i paskendęs(medžiuose. Atsi-
kas žydelis pasižadėjo sutt
savo draugais sudėti $100 Boston, Mass. (7-11-14)
į Rimšos — Artojo fondą.
Kaip jau buvo pranešta 
“Darbininke”, kad mūsų 
skulpt. Petras Rimša pa
skyrė lietuviams bronzinį 
savo kūrinį — Artoją, ku-

PARSIDUODA geroje vietoje 
barber shop; nėra kompeticijos. 
Galite pirkti su fikčeriais arba 
be fikčeriu. šią vietą galite pa
naudoti kaipo Variety Store. 
Lithuanian Agency, 545 E. 
Broadway. (8—13)

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir l'eler Trečiokių 

savininkai

S. BARASEVIČIDS IR
SUNŪS

; SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

■ Gyven. vieta t 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6:30 I’. M.

— . - ■ ■ - ■ -I

; JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

į Lietuvis Graborius ir 
$ Balsamuotojas 
f TURI NOTARO TEISES

494 East Broadway
> South Boston, Mass. 
į Tel. ŠOU Boston 1437 
S Residence: 158 W. 7th St
S Tel. ŠOU Boston 3960
J Patarnavimas Dieną ir Naktį

••I

KIBART MOTOR 
SALES, INC., 

AUTHORIZED FORD SALES
& SERVICE

120 Markei St., 
Campello, Mass.

Tel. Brockton 835

3

3
3
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Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 
564 East Bk*oadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

i
XS3CXXXXXXXMXX3CKXX30ttBS3C30BBCXXXXXXXXX3CS^^

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. 
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. ! 
Boston 4486.

TeL Brockton 4110 | 
au-au .«iv unwv, Montello, Mass. !
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Lietuvos Princesė

I
Bostone

ST. LOZORAITIS,
Lietuves užsienių reikalų ministeris, Anglijos 
liaus Jurgio VI karūnavimo iškilmėse vadovavo Lie 
tuvos delegacijai.

kara-

DIDŽIOJO VADO STIP- konstituciją, 
RYBĖS PASLAPTIS

darbininkų buvo iškelta iš 
kasyklų gilumos ir nuga
benta j ligoninę. Ligšioli
nės derybos tarp kasyklų 
vadovybės 
atstovų 
nedavė.

kuri Airijai pasilieka užsienių reikalų 
nepripažįsta laisvę kai ir. komisaru. Buv. ambasado- 
kitoms Britanijos imperi-: rius Paryžiuje Potiomki- 
jos dominijoms, bet pats nas paskirtas personalinio 

autoritetas' skyriaus vedėju su užsie
nių reikalu vice - komisa
ro titulu. Toliau laikraštis 
tvirtina, kad artimoje a- 
teitvje įvyksią dideliu pa
keitimų ne tik pačiame 
užsienių reikalų komisa
riate, bet ir diplomatinia
me korpuse. Kaip tik Po
tiomkinui bus pavesta 
vykdyti šiuos pakeitimus. 
Vietoje ambasadoriaus 
Jurjenevo, kuris skiria
mas i Berlyną, Japonijai 
ambasadorium bus paskir
tas Karachanas. Be to, vi
sos SSSR atstovybės už
sieniuose būsiančios pa- 
iiuosuotos nuo GPU kon
trolės, kurios visi agentai 
būsią atšaukti į Maskvą.

Užsienio laikraščiai ra
šo apie šv. Rašto knygą, pildomasis 
kurią Didžiojo Karo metu priklauso Anglijai, 
su savimi turėjo vokiečių! 
kariuomenės vadas Hin- 
denburgas.- Pirmame pus
lapy paties 
Įrašyta:
— Sunkiais 

laikotarpiais 
mu naudota.

Gale knygos sudarytas 
sąrašas psalmių, kurias 
Hindenburgas labiausiai 
mėgdavo skaityti.

ir darbininkų 
jokių rezultatų(Pradžia 1 pusi.) 

laivo viršininką apie prin- 
cesą Marie. Jis man tikrai 

Į tvirtino, kad tai Lietuvos 
' princesa ir ji važiuo
janti Lietuvos oasportu. 
Nutariau palaukti ir iš jos 
pačios ką nors patirti apie 
ios asmenybę. Jos laukė ir 
J. V. muitinės inspekto
rius. Laukiame. Ir štai a- 
pie 4:45 atėjo į laivą dvi 
panelės. Laivo viršininkas 
tuojaus mums nurodo 
princesą ir jai mus persta- 
to. J. V. muitinės inspek
torius nieko daugiau neno
rėjęs, o tik patikrinti jos 
fotografavima i 
Patikrinęs sužinojo, i 
tas pats, kurį jį išsinešė ir 
daugiau nieko jam nerei
kėjo. Atsisveikinęs išėjo.

Pasisakęs savo vardą ir 
pavardę, ir kad esu “Dar- 
bininko” redaktorius i” _ 
noriu gauti žinių apie'r: 
princesos kilmę, tai prin- ’ 
cesa Marie Ouroussoff la
bai nudžiugo sutikus lie
tuvį ir pasiūlė atsisėsti 
laivo salione.

Pradedame kalbėti. Prin-: 
cesa teiriaujasi apie lietu- i 
vius, o man rūpi kodau- 
giausiai išgauti žinių iš 
jos. Bet kad n. aš pasakiau, 
kad apie ją noriu parašv- į 
ti plačiau “Darbininke”, j 
tai ji pareiškia, kad laik-; 
raštyj nenorėtu publikuo- | 
tis, nes paskui jai neduoda 
ramybės, o ji kaio tik vyk
stanti poilsiui. Pasisako, 

I kad ji yra kilus iš Pacų— 
Pomarnackų šeimos. Gi
mus Lietuvoje ir maža iš
vežta iš Lietuvos. Gyvenus 
Vokietijoje, o dabar gyve
na Prancūzijoje. Ji esanti 
grafu Tiškevičių giminai
tė. Sužinojus, kad Bosto
ne gyvena tiek daug lietu
vių ir kad lietuviai turi 
savo įstaigas, parapijas ir 
1.1., tai labai apgailestavo, 
kad ji negali jų beaplan- 
kyti, nes laivas išplaukia 
5 vai. po pietų. Ji sako: 
“Kad būčiau žinojus, kad 
čia yra tiek lietuvių, tai 
šiandien turėjau visą die
ną laisvą ir būčiau aplan
kius”. Toliau ji sako: “Na. 
jeigu kitą kartą teks būti 
Bostone, tai iš anksto pa
rašysiu, kad atvykstu ir 
norėsiu pasimatyti su dau
giau lietuvių ir aplankyti 
jų įstaigas”.

Kadangi laivas turėjo iš
plaukti 5 vai., o princesa 
Marie Ouroussoff norėjo i 
sugrįžus iš miesto susi
tvarkyti savo bagažą, tai 
pasikalbėjimą turėjome 
nutraukti. Atsisveikinome, 
atsisveikindamas prince
li Marie įteikiau atmin
čiai laikrašti "Darbinin
ką”.

Visa laiką kalbėjome an
gliškai ir rusiškai. Prince- 

Marie kalba gerai ang
liškai, bet rusiškai dar ge
niau. Be to. pasisakė mo
kanti prancūziškai, vokiš
kai. Lietuviškai neturėjus 
progos išmokti.

KOKIUS TURTUS PALI- kunigams, tikintiesiems ir 
KO LYONO ARKI VYS- savo vyskupijos darbams.

KŪPĄS : Kiek galėjau, visą, ką įgi-
----------- jau, jiems ir atidaviau.

Jeigu mano palikimas 
dar tiek bus vertas, tai 
mano sesuo malonės pas
kirti 1000 frankų šv. Mi
šioms už mano vėlę”.

Po 50 metų kunigystės, 
po 25 metų vyskupavimo 
kardinolo sesuo, sulikvida- 
vusi visą jo palikimą, 
šiaip taip surinko 1000 
frankų, bet nesurinko iš 
viso nė 2000 frankų. (Iš

Lyono arkivyskupo kar
dinolo Maurin, mirusio 
1936 m. lapkr. 16 d., palik
tas toks testamentas:

“Vardan Dievo Tėvo ir 
Sūnaus ir Šventosios Dva
sios.

Pareiškiu, kad mirštu 
savo krikšto ir savo kuni
gystės tikėjime. Prašau, 
kad Dievas ir buvusios
man patikėtos sielos at- šv. Genovaitės parapijos— 
leistų visas mano klaidas Paryžiuje biuletenio 1937 
ir visą mano apsileidimą.; m. balandžio mėn.) 
Be jokių savo nuopelnų, 
pakeltas į aukščiausią 
bažnytinės hierarchijos 
garbę, aš gailiuosi buvęs | 
taip mažai jos vertas. Ma-' 
nieji tenesistebi po mano( 
mirties nieko ar beveiki 
nieko neradę. Kunigas vi-Į 
sas priklauso sieloms, 
klebonas savo para-i 
pijiečiams, vyskupas savo

Iš PIEMENĖLIO VYS
KUPAS

Nesenai pradėta daryt 
žygių, kad būtų paskelb
tas šventuoju vysk. Alber- 
tas Justinas Grandin. Jis 
darbavosi Kanadoj (gyve
no 1829 — 1902 m.), buvo 
pasišventęs indijonų at-

i vertimui. Mažas būdamas 
jis buvo paprastu pieme- 

i nėliu.

DIDYSIS KINIETIS APIE
TIKĖJIMĄ Hindenburgo

SIUVĖJAS
Siuvame naujus ir pataisome 
senus drabužius kaip vyrams 
taip ir moterims. Taipgi par
duodame naujus vyriškus dra

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

NAUJAS KUNIGAS SAO 
PAULO

š. m. kovo 23 d. į Sao 
Paulo lietuvių koloniją at
vyko naujas kunigas Alek
sandras Arminas.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

*ristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarkslenA,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-plrm. — Ona JanktenC,

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Bronė Cnnienė,

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

Fin. RaSt — Marijona Markonlntė, 
4115 Washlngton St., Rosiindnle, Mass.

TeL Parkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnllntė,

105 West 6tb St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarf — Ona Mizalrdienė,

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

443 R. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo ausirlnklmna laiko kas 

antra utarninka mėnerfo.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas Neviera,
16 IVinfield St., So. Boston, Masu. 

Prot. RaAt. Jonas Olineekis,
5 Thomas I’k., So. Boston, Mass. 

Fin. RaAt. Aleksandras IvnAka, *
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tulelkls,
109 Bowen St.. So. Boaton, Mass. 

Maršalka Jonas Zalkls,
7 Wlnf1eld St., So. Boston, Mase. 

Draugija laiko susirinkimus kas ti* 
čia nedėldlenj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietį). Parapijos salėj, 49*. 

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

7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj 
tai nė j

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu rattlulnkp.

Kinų valstybės vadas 
maršalas Čiangkaišek a s 
vienoj kalboj į studentus 
pasakė:

— Kas neturi tikėjimo, 
tas lygus jūrininkui, atsi
dūrusiam plačiajame van
denyne be kompaso. Gyve
nimas be tikėjimo yra be 
tikslo. Kas neturi religinės 
minties, tas niekada nesu- 

anarata.! pras tikrosios gyvenimo 
"3. kad prasmės. Jis veda betikslį i buvo rašyta, •O « 1 • 1

į
ir svarbiais 
su dėkingu-

DAR APIE AIRIJOS 
NAUJĄ KONSTITUCIJĄ

Dublinas, Airija Jau-
kad Airijos 

gyvenimą, nedaug ką pa- prezidentas de Valera pa
siekdamas. Tik viena reli- skelbė Airijai naują kons- 
gija duoda jėgos žmogui tituciją, panaikino dabar- 

I tvirta valia vesti kovą šie-( tinę Anglijos karaliaus 
jr j kiant galutinio tikslo. 1 Airijai 1922 m. paskelbtą

Naujoji konstitucija su
jungia visą Airiją ir jos 
teritorijas po vienu seno
vės airišku vardu “Eire”. 
Kadangi airiai yra didžiu
moje katalikai, tai Katali
kų Bažnyčiai pripažįsta
ma specialę poziciją, bet 
laisvė užtikrinama ir ki
toms religijoms. Nauja 
konstitucija uždraudžia iš
leisti bet kokius įstaty
mus, kuriais būtų siekia
ma ardyti šeimos gyveni
mas ir jokių pasaulinių 
divorsų nepripažįsta.
LITVINOVAS PASILIK-! 

KA SAVO VIETOJE

BADO STREIKAI
LENKIJOJE

Vilnius — Vieno iš di
džiausių Balstogės audinių 
fabriko darbininkai pa
skelbė bado streiką. Strei
kuoja 8.000 darbininkų. 
Viršum fabriko plevėsuo- 
.ja juoda vėliava.

Varšuva — Padėtis Rytų 
Aukštosios Silezijos kasy
klose nepasikeitė. Lauros 
:r Moscickio kasyklose iš
keltos juodos bado streiko 
vėliavos. Tose kasyklose 
3.500 darbininkų tebeba- 
dauja. Balandžio 22 d. va
kare 50 visiškai nusilpusių

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkite* “Darbininke”.

“Daily Herald” Mask
vos korespondentas rašo, 
kad Litvinovas ir toliau

TKOTECTIO\

GREATER ICE-ABILITY
Ends “Cube - Struggle” and “Ice-Famine”! 
SEE THE PROOF!

GREATER STORAGE-ABILITY
New 9-Way Adjustable Interior! SEE THE 
PROOF!

GREATER PROTECT-ABILITY
Keeps food safer, fresher, longer! SEE THE 
PROOF 1

. 4. GREATER DEPEND-ABILITY
5-Year Protection Plan, backed by General 
Mococa. *SR THE PROOF!

PRICES

AS LOW AS

EASY TERMS

> /Z Iž.<> -*į J’ & h

See the PROOF That it Ends “Cube-Stniggle”! 
Instantly Releases Ice-Cubes from Tray — 
2 or a Dozen at a Time . . . Does Away with 

Waste of Melting Loose Under Faucet!

• It’s in every ice tray in every “Super-Duty” Frigidaire. 
Lift the lever and it instantly releases ice-cubes from the 
tray — 2 or a dozen at a time. Yields 20% more ice by end- 
ing wasteful melting under a faucet. This exclusive new 
Frigidaire feature, plūs Frigidaire’s Automatic Ice Tray 
Release... its capacity to freeze more pounds of ice faster 
... and store 100% more reserve ice-cubes, gi ves you the 
greatest Ice-Ability ever known. See the PROOF!

NEW “SUPER-DIITY” FRIGIDAIRE WITH THE METER-MISER 
GIVES YOU PROOF OF ALL 5 BASIC SERVICES

FOR COMPLETE KOME REFRIGERATION

5. GREATER SAVE-ABILITY
ONLY FRIGIDAIRE HAS THE 

'Mėtėb-'l/žiiei 
Cuts Current Cost to the Bone. 
Simplest refrigerating mecbanism 
ever built! Only 3 moving parts, 
includmg the motor. . . perma- 
nently oiled, sealed against tnoisture 
and dirt. Gives SUPER -DUTY at amaz- 
ing saving. SEE THE PROOF with an actu ai 
eleetrie meter tęst.

Pirm Pirksiant, Ateikite Pas

731 Boyston St.
(Just Above Copley Square) 

, TEL. KENMORE 7930 — 7931

330 Bowdoin St. Dorchester, Mass.

NO MONEY DOWN

Boston, Mass

c 7 Centrai Sq. Cambridge, Mass
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidayg such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indenendence Day, 

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

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

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103 

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

SUBBSCRIPTION KATES: 
Domestic yearly ..........................
Foreign yearly .......... ...............
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per vveek yearly $2.50

$4.06
$5.00

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

$400
“"3
$2.00
$5.00

DARBININKAS
366 West Broadway, . South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Sekmines -- Bažnyčios! 
Pradžia

ankščiaus ar vėlaus gaus kulką į pakaušį ir jisai”.
Puikiai atvaizduota! Labai ačiū. Man net kiek 

ambarasinga, kad oponentas taip pigiai pasisiūlo man 
padėti. Juk čia kaip tik puikiausias įrodymas komu
nistų bejėgiškumo ekonomijos srity. Vargšai taip su
sipainiojo žaliose savo teorijose, kad yra priversti lik
viduoti vieną po kito brangiausius savo sumanymus. 
Tačiau ar gi galima tvirtinti, kad ekonomika tai vy
riausias tų nevykėlių tikslas? Jeigu jie imasi darbo, 
kurio nesupranta, tai jie arba protiški paliegėliai, ar
ba gudraujantieji prisidangstytojai, kurie tuo savo 
neva darbu (nevykusia ekonomija) pridengia kitą vi
sai nedarbininkišką ir neekonomišką tikslą. Ar gir
dėta, kad žmogus taip nevykusiai eitų prie svarbiau
sio savo tikslo? Ne. Kas puse burnos valgo, tam tas 
valgis negardus, jis laukia geresnio; kas dirba nemo
kėdamas ir nenorėdamas, tam tas darbas nesvarbus, 
jis kitą darbą mintyje turi.

Kad komunistai būtų proto paliegėliai, vargu be
galima sakyti. Jie gali apsimesti tuščiais svajotojais- 
utopininkais, bet tai dar nereiškia, kad jie tokie ištik- 
rųjų. Kaip tik priešingai. Jų vadai parodo daug prak
tiško sumanumo ir tą savo “utopiją” mokėjo gerokai 
išmelžti. Ne viens milijonukas buvo nuglemžtas ir kur
parankiui atidėtas. Eiliniai “stupaikos” komunistai 

Į gali sau būti utopininkais kiek tik nori, bet jų ideolo
gija praktikoje neturi nė mažiausios reikšmės. Tai 
kokia gi galutinai išvada? štai kokia.

Ekonomijoje komunistai nevykę nykštukai — 
“Naujienos” geriau už mane tai įrodo. Bet kai kuriuo- 

paštalai jautėsi ganėtinai pajėgingi stoti prieš stab- se dalykuose jie gabūs, ištvermingi, kietai organizuo- 
meldiškąjį pasaulį ir kovoti su jo klaidomis. Kova bu- (ti ir atsidėję. Tie jų ypatumai ypač ryškėja ten, kur 
vo ilga ir sunki. Per 300 metų katalikai neturėjo jo- ardoma nusistovėjusi socialinė tvarką ir religija. Čia 
kio pripažinimo Romos imperijos ir jų tikėjimas skai
tėsi nusižengimu prieš valstybę. Katalikas skaitėsi iš
daviku. Jis neturėjo pilietybės teisių ir sugautas bū
davo baudžiamas mirtimi. Reikėjo begalinės ištver
mės ir nežemiško uolumo išlaikyti tikėjimą tokiose 
sąlygose. Tačiau katalikai jį išlaikė ir nežiūrint žiau- Į 
riaušių persekiojimų, jų skaičius tiek išaugo, kad jau 
nebebuvo galimybės jų nuslopinti. Pagaliau katalikų' 
tikėjimas buvo pripažintas ir įsigijo pilną laisvę.

Kuomet palyginame dabartinę istorijos eigą su i 
ta tolima praeitimi, mes matome kiek panašumo. Ir 
dabar katalikybės priešai daro smarkiausių pastangų 
suvaryti tikinčiuosius į katakumbas ir jiems perse
kioti vartoja panašią metodą 
bes priešais. Komunistai, fašistai, socialistai, visokio 
plauko laisvamaniai, visame kame griežtai tarp sa
vęs neprietelingi, persekiojime tikėjimo stebėtinai su
taria ir su dideliausiu noru buriasi į bendrą frontą, 
kad tik daugiau katalikams pakenktų. Puola pirmiau
sia į karininkus, kad kariuomenė, vadų netekus, grei
čiau pakriktų. Kovoje su katalikais jie daro visokius 
strategiškus bandymus ir čia jų sumanumui nėra ga
lo. Tačiau vieną dalyką užmiršta — pastudijuoti isto
riją. Iš jos sužinotų, kad tokie puolimai Katalikų Baž
nyčiai ne naujiena. Laimingai pergyvenusi vieną per
sekiojimą, ji bematant pakliūva į kitą — jei vienoj 
šaly ramu, tai kitoj jos priešai pinkles jau stato. Nū
dieninė kova viena iš aršiausiųjų. Tačiau turime stip
rios vilties, daugiau pasakysiu — tikrenybės, kad 
Bažnyčioje Sekminių dvasia neužgeso ir neužges. Tai 
reiškia, kad persekiojimai ją užgrūdins ir sustiprins. 
Visa bėda, kad Stalinai ir Hitleriai ignoruoja išmin
tingą patarlę: istorija tai gyvenimo mokytoja. Jie bū
tinai nori ištirti istorijos pamoką ant savo kailio. K.

Sekmines stovi eilėje didžiausių katalikiškų šven
čių, greta Kalėdų ir Velykų, nes Sekminėse Apaštalai 
priėmė Šv. Dvasią, kurios dovanos pripildė juos švie
sa ir uolumu suprasti ir platinti katalikų tikėjimą. 
Tuo būdu Sekminės yra skaitomos kaipo krikščiony
bės įsikūrimo sukaktis. Gavę šv. Dvasios pilnybę, A-

tai jie savo srity. Paneigimas tikėjimo už širdies juos 
griebia. Čia nukreipta visa jų energija ir sumanumas. 
Kas žmogui maloniausia dirbti, tas sudaro vyriausią 
jo tikslą. Tai aksijoma, kurią kiekvienas žino ir jun
ta. Ar dar reikia pakartoti, kad neigimas tikėjimo 
tai maloniausias komunistų darbas ir, kaip tik dėlto, 
vyriausias jų tikslas? K.

Dvi Svarbios Popiežių Enciklikos

padaryti juos valsty-

Vanduo Ant Mano Malūno
“Naujienos” stipriai laikosi nuomonės, kad “eko-1 

nominės santvarkos klausimą komunistai stato pir
moje vietoje”. Kadangi mano buvo teigta, kad tikra- 
sai komunistų tikslas — persekioti tikėjimą, o ekono
minė santvarka tai tik priedanga, tai mūsų nuomonės 
viena kitai griežtai priešingos ir nesimato galimybės, 
kad jos kada nors susitaikintų. Aš savo nuomonę pa
matuoju tuomi, kad komunistai, suardę senąją ekono
minę tvarką, per 20 metų nesugebėjo pastatyti naujo
sios — saviškės, ir dėlto negalima sakyti, kad jie rim
tai į ekonominį klausimą žiūri. Reiškia, jie imasi ne 
savo darbo ir ekonomijoje yra pilni nevykėliai. Stebė
tina, kad mano oponentas, siekiąs mano nuomonę su
mušti, teigia tą patį! štai kaip jis nupiešia ekbtiomi- 
nes komunistų pastangas:

“Jie (komunistai) įsteigė tam tikrą ekonominę 
sistemą, kurią jie dabar stengiasi išplėtoti ir sustip
rinti. Tą sistemą jie vadina “socializmu” ir sako, kad 
toliaus jie prieisią prie dar geresnės sistemos — “ko
munizmo”. Mes manome, kad tai yra tuščia svajonė. 
Iš faktų, kurie yra žinomi apie darbininkų būklę Ru
sijoje (nekalbant apie propagandos pučiamus burbu
lus, palankius arba nepalankius bolševikams), yra vi
sai aišku, kad tas rusų neva “socializmas” dar nė su 
kapitalizmu negali lyginti.

“Rusijos komunistai ne tik neišrišo ekonominio 
klausimo, bet kaip tik dėlto, kad jie užsimanė steigti 
socializmą nepribrendusiose sąlygose, tai jie negali ir 
negalės to klausimo išrišti. Visas jų bėdų šaltinis yra 
tame, kad jie yra utopininkai, kurie mano, jogei žmo
nių gyvenimą galima, kaip tešlą, minkyti ir dėti į to
kią formą, į kokią nori. Neįstengdami savo planų įvy
kinti, jie dabar priėjo pfirie to, kad net ėmė kits kitą 
žudyti!

“Stalinas jau palaidojo kai kurias komunistų 
svajones (“pasaulio revoliuciją” “trečias periodas” ir 
t.t.) kartu su jų autoriais. O jeigu jisai pats neatsiža
dės savo svajonės apie “socializmą vienoje šalyje”, tai

gurno nesulaukia, tai mes į 
susilaukėme skurdo ir j 
vargo, streikų ir sukilimų,; 
bado ir kančių; susilaukė
me didelio nedarbo, klasių į 
kovos, neapykantos ir ker
što.

KAS’DARYTINA?
Pirmiausia Popiežiai pa

sako: “kad be Tikybos ir1 
Katalikų Bažnyčios pagal
bos yra negalimas jokis 
klausimo išsprendimas; 
kad pašalinus Bažnyčią 
visos žmonių pastangos; 
liks be vaisių, j

Kibirkštys
• <

MILIJONAS ŽMONIŲ 
KALĖJIME

tojai puola Katalikų Baž
nyčią, persekioja kunigus 
ir eilinius katalikus, už 
tai, kad jie įspėja žmones 
nuo to pavojaus, kurį su
daro įsigalėjęs fašizmas ar 
komunizmas.

Vokietijos hitlerininkai 
dabar smarkiai puola ka
talikus už tai, kad Katali
kų Bažnyčios galva Popie
žius pasmerkė hitlerinin
kus už kišimasį į Katalikų 
Bažnyčios, i šeimynų rei- 
karu. Hitlerininkai areš
tuoja kunigus ir jiems pri
meta nebūtus dalykus-ne- 
morališkumą. Tą patį daro 
ir komunistai Rusijoje, Is
panijoje, Meksikoje ir ki
tur, kur tik įgauna val
džią. Kadangi fašistai ir 
komunistai yra konkuren- 

. tai, tai vieni kitus puola 
ir vieni kitiems Drimeta 
nemorališkumą.

Lietuvių centrabiurių 
organas “Laisvė” rašyda
ma apie kunigų areštus 
Vokietijoje smerkia hitle
rininkus ir jiems primeta 
morališką supuvimą. La
bai gerai. Bet kada “Lais- 
vė” taip rašo, tai ji paro
do ir komunistų veidą, ir 
komunistu morališkas su
puvimas toks baisus, kad 
jisai dvokia visam pasau
lyje.

Neseniai Tautų Sąjun
gos socialė komisija pa
skelbė įdomių davinių a- 
pie visų valstybių kalėji
mus. Iš tų davinių mato
si, kad šiuo metu visame 
pasaulyje kalėjimuose sė
di apie milijonas žmonių.

Imant atskiromis valsty- 
Bažnyčia,! ^ėmis, mažiausia kalėji- 

semdama mokslą iš Kris- ’l muose sėdi anglų. Pa vyž
iaus Evangelijos gali tuo i džiui, iš 100.000 žmonių 
mokslu blogybes pašalinti,! Anglijoje kalėjime sėdi 30, 
arba bent sušvelnyti”. To-! Prancūzijoje — 70, Šveica- 
Iiau, “pilnas pasveikimas, rijoje— 164, Vokietijoje 
tik tuomet bus galimas, —200.
jei bus sudaryti socialiniai Žinoma, ne visada tiek 
organizmai: būtent, gru- daug žmonių yra kalėji- 
pės ar profesijos, kuriose anuose. Kartais sumažėja, 
bus buriami žmonės ne pa- kartais padidėja. Tai pa
gal ju reikšmę darbo rin- reina 
koje, bet pagal įvairias ša
kas socialinio veikimo, ku
rį kiekvienas atlieka. Pati 
prigimtis taip veda, kad 
kai vietos kaimynyste su
rišti žmonės buriasi i 
bendruomenes taip lygiai 
vienu amatu ar profesija 
užsiimą žmonės sudaro 
tam tikras draugijas ar 
korporacijas, taip juk dau- Valstybėse kasmet paten- 
gelis laiko šias organiza- i kalėjimą apie 200.000 
cijas, kad ir ne taip asme- žmonių. Jų tarpe absoliuti 
nėmis, kai yra pati visuo- daugumą sudaro paprasti 
menė, tai bent naturalio- nusikaltėliai, 
mis. Visuomenės gerovė! --------------
reikalauja, kad įvairus vi- Fašizmas ir komunizmas 
suomenės nariai būtų stip-, vra tai du šių dienų bai- 
pioi Imvinn nnrc Hndn qi>. tt-_ ___ I

įjungti į vieną kūną. Svar- įajp jr komunizmo vykiu-! 
biausia reikia stengtis, 
kad kiekvienos profesijos 
darbai tarnautų bendrijai 
visuomenės gerovei”.

MŪSŲ PAREIGA
Kad įgyvendyti Krikš

čioniškus principus ir jais 
pašalinti gyvenimo blogy
bes, Popiežiai 
mums pareigą, 
jungia”, jie sako, 
ros valios vyrai, 
Bažnyčios Ganytojų aki
mis nori vesti šitą gerą ir 
taikingą Kristaus kovą; ir 
visi, Bažnyčiai vadovau
jant bei mokant, tesisten- 
gia kiekvienas pagal savo 
išmanymą, jėgas ir padėtį 
šį tą įnešti į tą Krikščio
nišką žmonių gyvenimo 
atnaujinimą, neieškodami 
savęs nei to, kas jų yra, 
bet kas yra Jėzaus Kris
taus; nesistengdami 
sumanymus žūt būt 
vesti, bet pasirengę 
geriausių išsižadėti, 
daug didesnė visuomenės 
nauda to reikalauja; kad 
visame ir virš viso Kris
tus karaliautų, Kristus 
viešpatautų, Kuriam šio- iiuį 
vė, garbė ir valdžia per naudingumą ir 
amžius”. ' '

padidėja. Tai pa- 
nuo ekonominės 
gerybės. Kai me-j;

II
žmonių 
džiaginė padėtis pablogė-! 
ja, tai atsiranda daugiau 
ir nusikaltimų. Be to, rei
kia pažymėti, kad kalėji
muose sėdi žymi dalis kri
minalinių nusikaltėlių, o 
politinių kalinių yra ne
daug. Pavyzdžiui, Jungti-, 
nėse Šiaurės Amerikos i

• v

Neramu pasauly. Tų ne-' bėms prašalinti reikia so- 
ramumų priežastis ir jų cialinio teisingumo. Tei- 
prašalinimo priemonės y- singumas reikalauja. Po
ra reikalingos kiekvienam piežiai sako, kad “kiek- 
žinoti. Laimingas yra čia vienas darbininkas už sa- 
katalikas žmogus, nes jo vo darbą gautų tinkamam 
Bažnyčios vadai jam su- pragyvenimui atlygini- 
teikia teisingus ir tikrus mą”. 
nurodymus. Jau 46 metai 
kai amžinos atminties Po
piežius Leonas XIII davė 
pasauliui labai svarbų raš
tą, kuriame nurodoma 
kaip reikia išspręsti dar
bininkų klausimą, ir pra
šalinti nesutikimus ir ne- 

! ramumus, šeši metai at
gal, gegužės 15 d., 1931 m. 
dabartinis Popiežius Pijus 
XI, pakartojo savo Pirm- 
takūno nurodymus, pritai
kindamas prie pasikeitu
sių gyvenimo aplinkybių. 
Tų dviejų Popiežių raštai, 
rišanti svarbius gyvenimo 
klausimus, yra didžiai 
naudingi, nes juose nuro
doma priemonės šių dienų rds teisingumas reikalau- 
blogybėms praš alinti. ja> &ad būtų pirmiausia 
Daug sykių jau “Darbi- padarytos reformos, ku- 
ninke” ir kituose laikraš- rį°s užtikrintų suaugu- 
čiuose buvo apie tai rašy- šiam darbininkui ganėtiną 
ta, tačiau, kada šįmet tiek atlyginimą, nes darbinin- 
daug neramumo, nebloga kas vertas savo uzmokeš- 
bus, minint jų sukaktuves, čio”.~ - ------
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riai kuriuo nors_ būdu su- SyS slibinai. Kaip fašizmo,'

ATLYGINIMO KLAUSI 
MU

“Darbininkui reikia tiek 
atlyginti, kad jis galėtų 
save ir savo šeimą išlaiky
ti, padoriai ir tinkamai. 
Žinoma ir kiti šeimos na
riai, kiekvienas pagal iš
galės, turi prisidėti prie 
bendro visų išlaikymo, kai 
tai matome ne tik ūkinin
kų šeimose, bet ir daugely 
amatninkų ir mažų pirklių 
šeimose... Reikia dėti visas 
pastangas, kad tėvai gau
tų ganėtiną atlyginimą, 
kurio pakaktų visiems 
šeimos reikalams. Sociali-

v • užde d a 
“Tęsusi- 
“visi ge- 
kurie po

Kas atsitiko? Brooklyno 
lietuvių centrabiurių orga
nas, rašydamas apie Žydų 
Ligoninės bosus, rašo: 
“Žiaurus priešas, žiauri 
priešo ranka”. Nuo kada 
laisviečiams pasidarė 
žiaurus priešas — žydas? 
Tai nauja kryptis. Grei
čiausias tai bus įsakymas 

, iš Maskvos kovoti žydus. 
Taip daro staliniečiai Ru
sijoje.

v •
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; pateikti iš jų keletą min-I cių.
Savo enciklikose Popie- j nurodymai nepildomi, ka- 

žiai pasako, kad blogy- dangi darbininkai teisin-

PASEKMĖS
Bet kadangi Popiežių

savo 
pra- 
net 
jei

Popiežius Leonas XIII 
pradėdamas gvildenti dar
bininkų klausimą pasakė: 
“Žemiškieji dalykai nega
li būti suprantami bei tei
singai įvertinami, jei at
metamas pomirtinis gyve
nimas. Jei mes atmetame 
amžiną gyvenimą, tada 
visas pasaulis pasidaro 
tamsus ir nesuprantama 
paslaptis. Tačiau, jei mes 
pradėsime nuo ateinančio 
gyvenimo, tada mums 
Kiekvienas žmogus yra pa
žymėtas Dievo paveikslu 
ir panašumu, kurio niekas 
neprivalo paniekinti”. Ka
da turtuolis neniekins var
gšo, kapitalistas neskriaus kad savo turimomis žinio- 
darbininko, stiprusis ne-Į mis jis labiau pasitiki, ne
spaus silpnojo, kada visi i gu Maskvos dementavimu. 
jausis kai broliai, tada že- Be to, tuo pačiu laiku ‘Ma
inė pasidarys malonesnė ”

1 vietelė. Tačiau, tai neįvyks 
’ iki visi nesupras žmogaus
■ prakilnybės ir tikslo, iki
■ žmonės nepriims Dievo už: 
1 savo Tėvą, kaipgi jie bus 
! broliai.

Lai mūsų gyvenimas ro- 
’ do supagonėjusiam pašau-'

i 
i

IR VĖL SĄMOKSLAS 
PRIEŠ STALINĄ?

“Le Petit Parisien”, 
spausdindamas Tasso pa
reiškimą, kad Mažajame 
Maskvoš Teatre nebuvę 
padėta jokios pragaro ma
šinos, vis dėlto pastebi, 

tin’ Maskvos koresponden
tas rašo, kad Maskvoje su
imti keli GPU karininkai, 
kurie kaltinami organiza
vę sąmokslą prieš Staliną. 
Tarp suimtųjų yra kapito
nas Ždanovičius ir leite
nantai Voronovas, Besso- 
novas, Evangulovas ir Le- 

Popiežių enciklikų į vinas. Be to, esą suimti 
’ ■ Kristaus, keli asmeninės Stalino ap- 

mokslo gražumą. T. saugos kariai.

I
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Ką Bendrą Turi Katalikybe ir Komunizmas?
Paraše: Rev. Dantei A. Lord, S.J.

Vertė: Kun. A. T. (Šamais)

' teizmas (bedievybė) buvo kaip ir mada. 
Mokslinis užsimojimas dar nebuvo pradėtas. 
Tų dienų populiarūs mokslininkai buvo lin
kę diskredituoti tokius dalykus, kaip siela, 
ir jautėsi, kad gal jie galėtų gražiai apsieiti 
ir be Dievo. Kadangi nuo tų dienų sielos bu
vo labai gyvos žmonėse, iki tavo esamasis 
mokslininkas (net ir nekatalikas mokslinin
kas) gali pareikšti pasauliui pripildytam su 
pasauline siela, ir gal be galo norėtų pareik
šti, kad materijos visai nėra pasaulyje, bet 
vien tik proto ar sielos apsireiškimai. Ir a- 
teizmas, kovojęs per 75 metus, galėtų gal 
rasti vieną argumentą prieš Dievo esimą, 
buvo nukeltas pas kaimietį ateistą (bedie
vį) ar vaikezą, kurs vis dar tebeskaito Pai- 
no ir Ingersollio veikalus.

Tačiau, Marksas tapo apystovų auka. Ir 
jo sekėjai, prisiimdami šūkį: “Religija yra 
žmonių apijumas (nuodai)”/ nenustojančiai 
tvirtino, kad komunistinė valstybė turi at
mesti Dievą, išvaryti religiją, ir ištremti Jė
zų Kristų.

(Bus DsnviAiD

doma. Ir nė vienas negali valdyti savo sa
vastis tuo būdu, jei iš savo gėrybių išskiria 
žmonių giminę.

“Mes reikalaujame žmonių giminės soli
darumo”, šaukia komunistas ne garsiau kaip 
ir katalikas. Tikrumoje, tik vien katalikas, 

I vykdydamas Kristaus Mystiškojo Kūno mo
kymus, kad mato žmonių giminę, ne vien 

! panašią kaip pavydalu ir forma, esminėse 
teisėse ir privilegijose, bet kaip suvienytą 
kūniška vienybe su Dievu per Kristų įr vie
nas su kitu.

KELIAI skiriasi
Tiek maždaug katalikybė ir komunizmas 

turėjo bendra. Šiuo punktu jie pradeda skir
tis.

Kadangi tavo tikrasis komunistas turi 
būti ateistas, būtent, bedievis. Komunizmo 
tėvas, Karlas Marksas gimė tame amžiuje, 
kuomet agnosticizmas buvo pamėgimas ir a-

I

Gerb. Tėvelio Juozapo A. karaliaus 
premijuotas vertimas
1URTAŠ VISIEMS

Komunistas ir katalikas sako, kad turtas 
ir savastis turi savo socialinį atžvilgį, čia 
jie ateina prie persiskyrimo linijos. Komu
nistas mato vien tik socialinį atžvilgį. Ir a-Į 
not, jo, turtas ir savastis priklauso bendruo
menei, o ne individualui. Gi katalikas turtą 
ir savastį ima dvigubu atžvilgiu: jie priklau
so individualui, bet taip pat iš atžvilgio pri
klauso ir bendruomepei; jie turi abu atžvil
gius, būtent, asmeninį ir socialinį. Asmeni
nė savastis lra laisvės užtikrinimas. Tačiau, 
kuomet kai kurių savasčių rūšys, kurios in- 
dividualo valdomos ir kurios naikina kitų 
laisvę, tokia savastis gali būti bendrai val-
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Žinios Iš Lietuvos
PASVEIKO VYSK. MA

TULIONIS

Kaunas — Vysk. Matu
lionis buvo susirgęs išijos 
nervo uždegimu ir atsigulė 
gydytis naujoje dr. Ginty- 
ios ligoninėje, Kaune. Da
bar J. E. sveikata jau pa
gerėjo.

das Leiškis (21 metų vy
ras) perėjo į katalikų ti
kybą. Krikštas įvyko Var
sėdžių bažnyčioj.

POTVYNIS PADARĖ 
80.000 LT. NUOSTOLIŲ

ŠAKIŲ APSKRITIES 
ŪKININKŲ BYLA

J urbarkas. — J urbarko, 
miestą, esantį prie Nemu-į 
no, šiemet buvo ištikęs ne-j 
paprastai didelis potvynis. 
Apytikriais apskaičiavi-
mais miesto gyventojams 
padaryta nuostolių už• 
80.000 litų. Tokio potvynio 
ir seniausi miesto žmonės 
neatmena.

Balandžio 2 d. Kariuo
menės teismas žiūrėjo Ša
kių apskr., Plokščių vals. 
ūkininkų: Prano Kupri- 
šausko, Stasio Strimaičio, 
Juozo Pata išaus, Petro 
Murausko, Jono Aštraus- 
ko, J. Balsio ir Prano 
Gluodo bylą, kaltinamų 
pagal B. Št. 129 str. ir 
Y pat. Valst. Aps. Įstatus.

19 vai. teismas baigė by
lą nagrinėti ir 11 vai. vak. 
paskelbė rezoliuciją: Pr. 
Kuprišauskas nubaustas 
2y2 met., sunk. darb. kalė
jimo su B. St. 28 29 ir 30 
str. str. padariniai, bet 
teismas išskaitė ligi teis
mo iškalėtą laiką ir Ku- 
prišauskui lieka kalėti 1 
met ir 9 mėn.

St. Strimaitis, J. Balsys 
nubausti po 8 mėn. papr. 
kalėjimo, bet įskaityta li
gi teismo iškalėti 8 mėn. ir 
jie laikomi bausmę atlikę.

Pr. Gluodas nubaustas 
vieneriais metais papr. 
kalėjimo, bet nuo bausmės
atlikimo atleistas su saly- Gritėnų kaime nakties me- 
ga, jei per 5 metus nenusi- tu kilo gaisras, kurio prie- 
kals. ' žastys dar nežinomos. E-'

J. Aštrauskas išteisin- sant labai dideliam vėjui, 
tas. Teismo išlaidos užde- ugnis persimetė i gretą e-1 
tos visiems nuteistiesiems santi kabių kaimą. Į pa-i 

gelbą nubėgo visų apylin- 
‘ kinių kaimų ūkininkai, bet; 
į stigo rimtų gesinimo prie- ' 
I monių. Kova su gaisru bu-i

Alovė, Alytaus apskr. i vo labai sunki. Sudegė 10' 
Atšilus orui aukštuose namų, iš jų 5 gyvenamieji,į 
Dzūkijos laukuose žemė daug inventoriaus ir kelio- 
greit atsileido ir pradžių- lika gyvulių. Gelbėdami iš 
vo. Jau prasidėjo darbai gaisro turtą apdegė
laukuose. Kai kur ariama, žmonės: Aleksas, Ona, Na- 
o šiltose smėlio dirvose stė ir Mikas Dūdų šeima, 
jau sodinamos ankstyvo- Miko Dūdos gyvybė pavo- 
sios bulvės. ' juje. Visi apdegusieji pa-

--------------- ■ guldyti Ukmergės apskri- 
IŠ ŽYDŲ Į KATALIKUS . ties- ligoninėje.

------------ į Tą pačią dieną degė Del- 
Upynos miestelio (Tau- tuvos miestelis. Gaisras 

ragės ap.) gyventojas žy- kilo iš reformatų kleboni-

DIDELIS GAISRAS I

Upyna, Tauragės ap. Vy- 
togaloj š. m. iš balandžio 
3 d. i 4 d. naktį sudegė 
Antano Meiros po vienu 
stogu daržinė, jauja ir 
tvartas. Sudegė visas ten 
buvęs turtas: dvi karvės, 
kiaulės, važiuojamosios, 
priemonės ir smulkesni 
daiktai. Nieks nepavyko 
išgelbėti. Gaisro priežastis 
aiškinama.

jos, kur tuo metu buvo ke
pama duona. Sudegė 13 
namų, iš jų 5 gyvenamieji. 
Gaisras taip’staigiai plėtė
si, kad nebuvo suspėta iš-į 
gelbėti nieko iš kilnojamo 
turto ir gyvulių. Buvo pa
vojaus sudegti visam mie
steliui, jei iš Ukmergės 
nebūtų atvykę su mašino
mis miesto ir kariuome
nės ugnegesiai. Nukentė
jo 6 ūkininkai. Nuostoliai 
dar neapskaičiuoti.

Trečias gaisras įvyko 
pačioje Ukmergėje. Dėl 
netvarkingo dūmtraukio 
sudegė 2 Vebrienės pusiau 
mūrinio namo medinė da
lis. Nuostolių esama apie 
5.000 litų. Tsb.

30 METŲ EKONOMINĖ
JE IR KULTŪRINĖJE 

DARBUOTĖJE

tė į svečius jų mamytes, gi 
gerosios dukrelės savo 
mamyčių pagerbimui išpil
dė gražią programą.

Ryte 7:30 vai. mamyčių 
intencijai koplyčioje buvo 

j gražiai 
leisk progos... atvyk gegu- buvo papuoštos gyvomis 
žės 30 d., o čia galėsime gėlėmis altorius! Kapelio- 

*’ ' ' ’ - atatinkamą
lietuviška pamokslą. Visos akademi- 

Juk tai Lietu- kės toje dienoje aukojo šv. 
vaizdas šioji Komuniją ir visas maldas į 

savo motinėlių intencijai. 1 
(Jos eina kasdien prie šv. 
Komunijos). Kilnu, gražu, 
pavyzdinga!

3 vai. po pietų prasidėjo 
svetainėje programa. Pir-J 
miausiai buvo suvaidinta 
pamokinantis veikalėlis: 
‘Nesugautas ne- vagis’. Vi
sos artistės savo roles at
liko tikrai artistiškai. A- 
teikienės rolę — p-lė M. 
Sokaitė, Asteikos — p-lė 
A. Kurkauskaitė ir Ky- 
mantienės — p-lė M. Pet
kevičiūtė. Kurkauskaitė 
vyriškuose rūbuose taip 
gražiai tapo nugrimuota ir 
taip nudavė vyro balsą, 
kad nežinant visai nesu
prastum, kad tai vaidina 
mergaitė.

Visiems* metėsi į akis 
mergaičių gryna lietuviš
ka kalba ir tikras lietuviš
kas , akcentas. Pasirodo, 
kad ir čia gimusieji ir mo
kyklas baigusieji norint 
gali išmokti gražiai lietu
viškai kalbėti. Čia tai jau 
mūsų Seselių Kazimierie- 
čių didelis nuopelnas, ku
rios stengiasi išmokyti sa
vo auklėtinius gražiai lie
tuviškai kalbėti ir įskie- 
pinti joms lietuvišką dva
sią. Taip, Seselių Kazimie- 
riečių vedamos mokyklos 
tai yra stiprūs lietuvybės 
fortai, kurių amerikoniz- 
mas greit nepralauš.. Gar
bė tat Seselėms Kazimie- 
rietėms, kurios taip tyliai 
ir kukliai, o taip pasek
mingai ir nenuilstamai 
darbuojasi katalikybei ir 
lietuvybei!

Po vaidinimo ėjo mamy
čių pagerbimui sveikini
mai: “Pasveikinimo daina., 
Mano mylima Mamyte ir 
Lai gyvuoja Mamyte” Po 
to eilės, liaudies dainos ir 
lietuviški šokiai (piano). 

Komunija’ motinu Reik pasigerėti kad dar.- 
‘ gelis akademikių gražiai 

•_ skambina ir piano. Čia tai

Įkas girdėti lietuvių
I KOLONIJOSE

N0RW00D, MASS. I

_ ID LCnClJcLl JAOpiVCl
, §v Mišios. Kaip

ASMENIŠKAI LYDIMOS

i tikrai pasidalinę mintimis, nas pasakė 
; pasidžiaugti f 1U 
jaukumą, 
vos gyvas 
Montello Romuva!

Mano džiaugsmo neišma
tuojamas nuoširdumas su
tikti Jus gegužės 30, Ro
muvos parke, lai pažadina 
ir Tavo jausmus. Ligi pa
simatymo Jus didžiai 
giąs, “X.'1

MOTINOS DIENA
Šv. Jurgio lietuvių para

pija iškilmingai minėjo 
Motinos dieną, gegužės 9 
d. Jaunimas Vyčiai ir Šv. 
Vardo Vyrų draugija “in 
corpore” ' susirinko j baž
nyčią 8 vai. ryte išklausyti 
šv. mišių. Laike šv. mišių 
visi nariai priėmė šv; Ko
muniją. Taipgi priėmė šv. 
Komuniją beveik visi buvę 
bažnyčioje žmonės. nes 
per. tas mišias išdalinta 
virš 400 šv. Komunijų. To
kioje mažoje parapijoje, 
tai didelis skaičius.

Kleb. kun. S P. Kneižis 
pasakė turiningą pamoks
lą apie motinas ir visų Mo
tiną Mariją.

Po Gegužinės pamaldų, 
kurios įvyko 3 vai. po pie
tų, Sodalietės suruošė mo
tinoms arbatėlę su gražia 
programa.

Sekminės, gegužės 16 d. 
įvyks Šv. Jurgio par. vai- 

draugiją. Tuo kučiu Pirma Komunija, o

■a-
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WATERBURY, CONN.
Gegužės 9 d. įvyko šv. 

Juozapo par. choro ir L. 
Vyčių kp. teatras ir kon
certas, vadovybėje komp. 
A. Aleksio. Kalbas pasakė 
kun. B. Gauronskas ir 
komp. A. Aleksis. Vaidino 
šie: V. Klimas, P. Lazaus
kas, O. Staknyte, K. Kari- 
nauskas, A. Stankevičiūtė, 
A. Čepurna, M. Alubaus- 
kaitė, A. Markevičius, V. 
Urbonas, A. Jaruševičius, 
J. Vilčiauskas, J. Stulgin- 
skaitė, E. Degimas, V. 
Markevičius, A. Ulinskas, 

Taipgi tą dieną parani- J. ir A. Lušytė, D. Marke- 
jos Sodalietės minės 10 vičiūtė, L. Pukinskaitė, P 
metų gyvavimo sukaktu- Karvelis, E. Lazdauskaitė. 
ves. Visos Sodalietės susi- - • -
rinks prieš 8 vai. ryte i ; 
bažnytinę svetainę, o iš 
ten susirikiavusios eis į 
bažnyčią išklausyti šv. mi
šių ir bendrai priims Šv. 
Komuniją.

Vakare įvyks Sodaliečių 
jubiliejus nrivatis vakarė
lis su gražia ir turininga

Stremoreko- Parama._______
Pažymėtina, kad Šv. Jur-

Marijampolė. Šiais me
rais Marijampolės žemės 
ūkio draugijai “Žagrė” su- 

! eina 30 jos veikimo metų 
sukaktis. Jau 1893 metais 

, Marijampolės apylink ė s 
' sumanesnių ūkininkų pa
stangomis buvo Įsteigta 
Marijampolėje lietuviška 
prekybos įmonė, kuri 1907 
m. išaugo į “Žagrės” 
mės ūkio < t
metu “Žagrei” teko dirbti po pietų 3 vai., jeigu tik o- 
nė tik kaip ekonominei ras bus gražus, įvyks Ge- 

Į draugijai, bet ir kaip kul- 
tūriniai įstaigai. “Žagrė” 

| ruošdavo įvairius lietuviš-
Balandžio mėn. 15 d. ir j kus vaidinimus, paskaitas,

16 d. įvyko trys dideli gai-; 
srai Ukmergės apskrityje.'

Žemaitkiemio valsčiuje,

TRYS DIDELI GAISRAI 
UKMERGĖS APSKRITYJE

SUDEGĖ 24 NAMAI

solidariai.

SODINA BULVES

4
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Iš Šve- 
Kal- 
Ma-

že-
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N1WYORK-KLAIPĖDA per. Gothenburgą, Švediją
Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 

įsėdus į laivą New Yorke išlipti 
iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš Nevv Yorko j Klaipėdą į 

Laivo nemainant Jk
Ekskursijų lydės p. l’r. Zaborskis, 

Švedu Amerikos Unijos 
Klaipėdos sk\r. Vedėjas.

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Gothenburgo geležinkeliu per

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

EKSKl RSiJAS l'ŽGYRP. 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

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

KITI IsPLAUKIMAi
I HtOTTNINGIU >L.',I
Kl NGSUoL.M ....
DKoTI'NINGI K
DIIOTTN INGIU H M

NtVEIHN’l AMERK'AN’ LINE 
Boston. Mnssi. 154 Boylston Street,

U NEW YORKO
.... Gegužės 15.
........ Birželio 5.
.... Birželio !>.

Lf^.e< 1(1.

THRILLTO THE NEW , 
ACO U STI NATO R 
PlMcmal f^f/iZnclSdlciiA.

GOLDEI1 Vnis?AllrJ l

=3 Eijoy Finest ReceptionĘ-
i "i:

PERMAMEMT MMNET 
0 DYNAMIC 5PEAKER

As You Drive
COME IN: 6ET * FREE 

IEMONSTRNTION

Jį turėdami tikrai pasidžiaugsite girdėdami 
gražiausius programus

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INO.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

ŠAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

&

koncertus ir kt., kurie tu
rėjo Suvalkų krašte atgi
mimui didelės reikšmėm. 
1911 metais “Žagrės” pa
stangomis Marijampolėje 
buvo suruošta didelė 4-rių 
dienų žemės ūkio ir vietos 
pramonės paroda, kurią 
aplankė pats Suvalkų gu
bernatorius I__________
vas su kitais rusų valdžios 
atstovais. Gubernatorius gio lietuvių par. šv. Vardo 
kalbėdamas pareiškė, kad Vyrų draugija ištikimai 
tokią didelę ir plačią ūki
nę parodą jis matęs pirmą 
kartą ir kad, esą. užuot 
rusų ūkininkų ekskursijas 
siuntus į užsienį, verčiau 
jos važiuotų į Suvalkijos 
ūkius pasimokyti ūkinin- yjčius Jr* 
kauti.

Dabartiniu metu “Žag
rės” draugija nuosavuose 
dviejų aukštų mūro na
muose, Basanavičiaus aik- Gerb. Tamsta:__
štėje, išlaiko didelę .krau
tuvę. Tsb.

Žmonių buvo gana daug 
ir visi buvo patenkinti 
programa. Vaidinimui ir 

A koncertui pasibaigus įvy
ko šokiai. Grojo Melodians 
orkestras.

laikosi savo įžadų, auga 
nariais. Dabar toji draugi
ja turi apie 100 narių, šio
mis dienomis prie tos dr- 
ios prisirašė Dr. Antanas 
Gasson’as, inž. J. Jasionie, 
A. Macevičius ir K. Klima-

Rap.

Gegužės 8 d. įvyko pir
mas Connecticut valstybės 
armonistų vakaras. Prog
ramoje dalyvavo 49 armo- 
nistai, tarp kurių penki 
lietuviai. Daugiausia tai 
buvo italai Žmonių buvo 
daug, ypač italų tautybės.

Koresp.

ST. CLAIR, PA,

čiau gėrėjosi ir buvo pa
tenkinti vakarėliu, ypač 
gražiu vaidinimu ir skam
biomis, sutartinomis lietu
vių dainomis.

Vakarėliu visi buvo la
bai patenkinti ir dėkojo 
Seselėms už pakvietimą ir 
taip gražią pramogėlę. 
Mamytėms gi buvo daug 
džiaugsmo ir pasigerėjimo 
matant auklėjamas ir iš 
visų pusių lavinamas.

Po vakarėlio 
seselės svečius 
vaišino, taigi 
visi pilni ūpo 
savo namučius...

Bijūnas.

vaišingos 
dar ir pa- 
pasisotinę 
skirstėsi Į

I

LAIŠKAS Iš MONTELLO
Gegužės 9 d. Šv. Kaži-, 

miero lietuvių par. Vyčiai 
“in corpore” susirinko iš
klausyti šv. mišių ir priė
mė šv. j 
intencijai. Po mišių visi 

jų motinos susi-j

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LDS. CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS
;, kad galiu vyčiai ir ------------------ -
pranešti kas rinko į svetainę bendriems .-iau Seseles Agnitos kaipo
~ — ynoninmlzoc nn/^noln a a ltii-

BAZILIKOS ŠVENTO
RIUJE BUS PASTATY

TAS VILNIAUS KRY
ŽIUS

Kaunas — Gegužės mė
nuo yra Vilniaus mėnuo. 
Tarp kitko, šį mėnesį viso
je Lietuvoje bus statomi 
Vilniaus kryžiai. Vilniaus 
kryžius bus pastatytas ir 
Kaune Bazilikos švento
riuje. Bazilikos šventoriu
je, vakariniame 
stūkso tik Dievo 
statula. Taigi 
kryžius Bazilikos
riuje bus pirmasis. Kur 
kitur bus statomi Vilniaus 
kryžiai, paaiškės vėliau.

Tsb.

kampe 
Motinos 
Vilniaus 
švento-

Džiaugiuos 
Tamstoms [ 
seka:— į pusryčiams. Laike pusry-

Romuvos parkas jau ža- čių kleb.
liuoja ir yra tartum atsi- pasakė turiningą kalbą a- 
gaivinimo sodas. Po žie- pie motinas. Povilas Mi
ntos gražiai išvalėme, mat sionis paskambino keletą 
rengiamės prie milžiniš- muzikos kūrinėlių pianu, 
kos Gegužinės, kuri Įvyks -------------
gegužės 30, š. m. Kuomet Gegužės 16 d. Vyčiai 
sugrįstu po vakarinio pa- 1 
si . ...........
vos parko, tai ilgai nega- liūs pavyktų. Kviečia vi
liu to malonaus pušų oši- sus dalyvauti. Gros Jonas 
mo užmiršti. Tikras Lietu- Rendish ir jo grojikai, 
vos šilas. Neesu poetas/ 
bet ištikro atrodo roman
tiška. Tiek Įkvėpimo... tiek 
gyvų prisiminimų, rodos.
čia ir gyventum.

Malonus Tamsta nepra-,
I

menininkės nuopelnas, ku
ri išmokina akademikes ir 
gražių vaidinimų ir skam
binimų ir dainų ir eilių.

Publikos buvo keletą de- 
sėtkų. Pažymėtina, kad 
vakarėlyje dalyvavo netik 
akademikių motinos, ar 

reiįįa"piHną“ balių.’ 'vtel giminės., bet buvo ir viena 
i^Sžojimo nuo Romu- nariai darbuojasi, kad ba- seima alnM lr
______ _________________ • ___„.į.*.,. ; • tie, nors ir nesuprato, ta-<

I

kun. Matulaitis

Šiuomi pranešu, kad 
LDS Connecticut apskri
čio pusmetinis ir priešsei- 
minis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 16 d., 
1937 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijoj, Congress 
Avė., Waterbury, Conn., 1 
vai. po pietų.

B. Miciūnienė,
LDS. Conn. Apskričio

Raštininkė.

SPARČIAI STATOMA 
PRISIKĖLIMO BAŽNY

ČIA

Rap.

NEWT0WN, PA.
MOTINOS DIENA

Newtowne Seselių Kazi- 
langų. Ankščiau atlikti ir rnieriečių Juozapo ^fari- 
mūro ir betono darbai po 
žiemos atrodo gerai išsi
laikę, visos sienos stiprios 
ir niekur nėra ne mažiau
sių suirimų.

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ 
.Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

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

o iš ten geležinkeliu į Klaipėdą 
"Ekskursiją užęyrė Lietuviu Agentu Sąjunga”

JJJ5BSSSSSBBESBS3HSSESESSBSSB3BBSSSBBS3SB3SSBB 
važiuokit r ■ ■ u a n r> siais 

VU N AR D METAIS

Kaunas — Darbai prasi
dėjo balandžio 1 d. ir da-j 
bar jau dirba daugiau 
kaip 30 darbininkų. Pa
baigti šoninių navų užbe-į 
tonavimai, padarytos tų 
navų lubos ir dabar jau 
varoma vidurinės navos 
viršutinių sienų statyba. 
Kaikuriose vietose prista
tyta jau ligi viršutinių

PANEVĖŽYS

Statys Bažnytėlę
Berčiūnij kurorte gautas 

iŠ Žemės Ūkio Minist. 
sklypas, kuriame bus sta- 
tomą bažnytėlė.

Profesionalni. bitnieriai, pmmonin- 
kai, kurie skelbiasi .“Darbininke” tik
ini verti sknityto.lv pnramo*.

Visi skelbkitės “Darbininke''.

jos viloje yra mergaičių 
akademija. Daugelis mer
gaičių yra aspirantės Į 
vienuolyną, taigi čia jos 
gražiai Seselių ir lavina
mos vienuoliškoje dvasio
je. Atvykus kapelionu; 
kun. M. J. Brundzai, nuo 
balandžio mėn. joms sako
mos kas savaitė dabar ir 
atatinkamos konferenci
jos.

Gegužės 9 d. motinų pa
gerbimui visur buvo ren
giamos Motinos diena. Ne
atsiliko nuo to ir mūsų a- 
kademikės. Seselės pakvie-

s

Ekskursiją ly.lAs pkičini žinomas ir nu.sltigriial kelionės rei
kalus ištyręs vadas p. P. BUKšN’ATTTS.

įmiki prosn kelianti vienu pasaulio didžiausiųjų laivų, 
(imžfls kambr riai. skanus maistas ir puikus (’unard pa
tarnavimas f-sios klasės keleiviams. Tik šešios dienos 

vandeniu!
Pleteuni^ iHt'tliktniutą teikia jums arėta u*ia» agentas, ai

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST.,

Boston, Mass.
f

sknityto.lv


Peukiadieuis, Gegužės 14 d., 1937 darbininkas 5

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS Gegužės-May 30 d., 1937
Romuvos Parke, Montello, Mass. Rengia “Darbininkas” ir Brocktoniečiai

-T

Į kas girdėti lietuvių
I KOLONIJOSE

WESTFIELD, MASS.

I

Edson Electric Co

v

■ i S ■ u ■ ■ ■IW i i
choras, vadovaujant var-

■ gonininkui Januškevičiui, 
i suvaidino Minstrel Show.■ „i Žmonių prisirinko pilnutė-
I )ė salė.
I Vaidinimas pavyko ko- 
puikiausiai. Reikia stačiai

i stebėtis, kaip jauni vaiku- 
, čiai gali taip gabiai savo 
roles išpildyti. Galimas 
daiktas, kad iš tų jaunuo
lių ateity gali išsivystyti 
žymūs artistai.

į Visi pareiškė džiaugsmą 
j ir pasigerėjimą tuo gražiu

; parengimu. Kleb. kun. V. 
Puidokas dėkojo visiems 
vaidintojams už taip gra
žiai išpildytą programą ir 
vargonininkui už tą sun
kų darbą, prirengiant prie 
to gražaus perstatymo.

Lauksime ateity panašių ♦♦♦ 
parengimu. ♦♦♦--- t 

MOTINOS-- DIENA Y
Tur būt, niekad dar ne- 

buvo taip iškilmingai mi- ♦♦♦ 
nėta Motinos diena, kaip V

- - “ - „ «i

t❖ ❖ ❖ A

VYČIŲ MĖNESINIS SU
SIRINKIMAS

Šio mėnesio pradžioj į- 
vyko Vyčių kuopos susi
rinkimas. Nariai atsilan
kė beveik visi ir keletas 
naujų prisirašė prie kuo- j 
pos. Nutarta daug svar
bių dalykėlių. Daug buvo 
kalbėta apie vasarinio se-į 
zono sporto sudarymą. į 
Tam dalykui išrinkta spe
ciali komisija.

Po susirinkimo tęsėsi 
linksmoji dalis, sudainuo
ta bendrai keletas dainų ir 
pasakyta keletas kompli
mentų.

Ypatingai didelį juoką 
sukėlė vaidinimas komedi
jos “The Lavy went Out”. 
Vaidinimo vedėju buvo Pr. 
Jutkus; moteriškės rolę' 
vaidino Lingaitis; jauni 
kaičio — B. Atkočaitis 
panelės J. Sabonis; komi 
ko — E. Cvirka.

Sekančiam susirinkimui šiais metais. Bažnyčios al- 
girdėti ruošiasi dar smar-į toriai mirgėjo gėlėmis ir 
kiau visus palinksminti.

MINSTREL SHOW
Gegužės 9 dieną t. y. 

Motinos dienoj, mažasis

v 
A

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

i

SEE THE NEW

^estinghouse refrigerator

Šv. Elžbietos gyvenimą”. 
Vaidintojai buvo šie: 

p-lės Ana Jereckaitė, Emi
lija Šimonytė, Cicilia Ar
minaitė, Julė Andruškevi- 
čiutė, Julė Stanevičiūtė, 
Čiaudi ja Žukaitė; ponios. 
Rožė Kuklienė, M. Venic- 
kienė, L. Švenčionienė, L.

*♦* (Venčienė, V. Kaupinienė, 
• 0. Valungienė, E. Mažei- 
l kienė, T. Latvienė, J. Koz- 
močienė, 0. Rudienė; 
ponai J. Blaževičius,

kun. P. Strakauskas, VI. 
Paulauskas, J. Salatka, B. 
Andriušaitis, J. Zuka, J. 
Narinkevičius, B. Paulau- 

j skienė, J. Zunka, Jr., L. 
1 Baumilienė, M. Jenkevi- 
čius, A. Vilkišius, Adelė 
Narinkevičienė ir kiti. Vi
sų nuotaika buvo pakilusi. 
Pasidalino pareigomis. 
Programą suruoš jaunieji 
biznieriai. Tai bus įdomi

ir ir šauni vakarienė.
r___ ___________ , M.! _---------
Blaževičius ir V. Mizaras. Į Gegužės 16 d. parapijos

Ši draugija yra gausiai choras rengia konecrtą, 
pasidarbavusi Bažnyčios vadovaujant varg. p. St. 
ir tautos naudai. O Neil (Kašėtaitei). To

Taigi Latvrence katali- Paties parapijos choro ra
kai džiaugiasi ir linkę šv. i di° grupė išpildys Darbi- 
Elzbietos draugijai ge- nin^U radio programą, ge
riausiu pasekmių darbuo- ?užės 15 d., 1:30 vai. po 
Įėję. pietų iš stoties WC0P,

---------  Boston.
Jaunimas — nepamirš

kite L. Vyčių ‘May Party”

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass

Tol. 2-3381
IMivery

Domestic and 
Tmported Brandf>

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Ali).

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

kitokiais gražumynais pa- 
j puošti.

Ypatingą įspūdį darė vi- 
siems, kada beveik visa ♦♦♦ 
Bažnyčia artinosi prie Die- 
vo stalo priimti komunijos 
už savo Motinėles. Jauni- ♦♦♦ 
mo organizacijos užsipra
šė Šv. Mišias motinu in-, , 1
tenciiai ir per savo Mišias JP^os kiekvieną vakarą prastai 
organizuotai įmaršavo i z Sekmadieniais gi pu mas. 
bažnyčią ir visi priėmė rnisParU- 
Komuniją. Toki įspūdį su
darė tie organizuoti jau-j 
nuoliai, kad nevienam aša
ros pasirodė akyse.

Per abejas mišias kun. 
Puidokas pasakė pritai- . ....
kintą tai dienai Gamokslą. ^.°ra,J^lJ_r1^. Jiec^a vier^ £jai

_______ ' Minėtas choras suorgani
zuotas iš aštunto, septinto dengimui 
ir devinto skyrių mūsų

Darbai eina eerai. Bet______ _ _________ _____ _ ______ ________ ________ J j «—»

pirmadieni, gegužės 17, 8 kiekviena dirbtuvė yra pa- 
val. vakare Bus užkan- ^es^a streiko. Darbininkai 
ožių ir “surprizu”. i kreikus laimi; algos pake-

______ 1 ! liamos. Koresp. 
Pereitą šeštadienį, gegu-!

žės 8, Šv. Cecilijos choras 
turėjo sekmingia u s i u s 
jaunimo šokius, kurių pel
itas bus skyriamas naujų 
vargonų fondui.

Rašytojas matė jaunimo 
iš tolimų lietuvių kolonijų.
Taipgi g 
mamytės, 
labai linksmai praėjo.

ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., Maine ir New 
Hampshire Valstybių aps
kričio suvažiavimas įvyks 
gegužės 16 dieną, Šv. Pet- 

gausiai apsilankė ro parapijos svetainėje, 
Visas vakaras , 492 E 7th St., So. Boston.

Visos kuopos yra prašo-

487 W. Westminister St.
Tel. GAspee 4518

Providence, R. I.
T❖

in-, ~ ... . ‘ - " " . . ? ~

SPECIJALIS CHORAS 
MARIJOS GARBEI

Pradžioje gegužės mėne
sio muzikas J. žemaitis 
suorganizavo specijalų

švariai užlaiko- 1931 ir dabarties yra “of
fice derk” Dry Finishing 

ir moderniškai viskas į- Dept., Arlington, Mills. Ji 
taisyta, kaip tai: gasiniai yra narė Sodalicijos ir bu- 
pečiai, stalai ir įvairiausi vusi vice - pirmininkė, da- 
jrankiai. Tas viskas reika- iyvė Pagarsinimų komisi- 
lauja daug lėšų ir pasi- jos, raštininkė L. V. 78-t.os 

kuopos ir N. A. Apskr. ko
respondentė “Vyčiui”.

Per pertraukas išgirdo- mos atsiųsti kuodaugiau- 
me “žvirbliukus”: J. Bla- šia atstovių. Šis suvažia- 
zevičiu, J. Puišį, A. Jodką.fvimas yra priešseiminis. 
ir V. Butkevičių, kurie su- Sesijos prasidės pirmą va- 
dainavo kelias dainas.

Komisija, kuriai didelė 
garbė už sėkmingų šokių į 
surengimą sudarė: Jonas 
Micka, pirmininkas; J. 
Blaževičius, A. Jodka, A. j 
Kašėta, A. Zenevičiūtė, L. 
Slautvtė, Birutė Baubaitė, 

i ir J. Puišis.

landą po pietų.
Magdalena Urmonienė, 

Apskričio Pirm.

t A. KASPAR

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.. 
VVorcester, Mass.

I

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta-.

32 tVALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

I
f

I
i

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

šventimo. Todėl šiame 
kambaryje pagaminti val- 

____ i yra pardavinėjami. 
Br. ir O? 1 ^a^e gegužinių pamaldų. Už parduotus valgius vi

sas pelnas skiriamas pa- 
lėšu. Idėjinės čia iš anksto pilna. Prie liams namo, kuris randasi 

draugijos galėtų prisidėti, altoriaus stalo klupi ne- Andover’y. Reikalauja 
kokį nors kaltos, baltus valionus už- $1000 pagal sudarytą kon-

’ ”sidėjusios mergaitės, ku- traktą, 
rios padarė įžadus tarnau
ti Panelei Švenčiausiai,! 
tapdamos Sodalicijos na
rėmis.

biznierių susirinkimas 
aptarti vakarienės rengi
mo reikalą, kuri įvyks ge-, 
gūžės 30 d., 6 vai. vakare, 
Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje, Rogers St. Pelnas 
skiriamas bažnyčios ma- 

- _ . . liavojimui iš lauko. Šios
.._ . . . kolonijos lietuvių bažny-“Dvasimai čia labai gražiai ištaisyta 

r, iš vidaus, tai biznieriai,P-le Ona Zarec- k]eb k(m p y Strakaus. 
vice kuj vadovaujant, nori nu-p-le atvyko 2 sveikino naujas nares ir j maliayoti iš lauko> Susi.

. ., j-71-• rinkime dalyvavo kleb.lgal, ir nuo to laiko nuo- Julijona Andruskeviciute,' 
širdžiai darbuojasi su jau- kuri pareiškė . dėkingumą 
nimu.

L. Vyčių N. A. Apskritis; narėmis. Choras sugiedojo 
suteikė jai nepaprastą; keletą giesmių ir dainelių.!

Gegužes 15 d. Šv. Kaži- 
miero draugija rengia me- .. .. -
tinius šokius savo svotai- Pafapijos mokyklos mer- surengdamos 
nėję, 22 William St. Šir- J "
dingai kviečia visus vieti
nius ir iš apylinkių kolo
nijų lietuvius dalyvauti 
šokiuose. Orkestras bus 
geras. D. K.

worčesteX mass.

MOTINOS DIENA
Rytas lietingas. Bažny-

Šiomis dienomis H. K. 
Webster kompanija uždė- 

; jo areštą ant nezaležninkų 
vytautininkų neva sene-

l

Auto Painting & Duco 
Spraying Repairing 

TEL. 2469-M
66 Victoria St., 

W. Sommerville, Mass.

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

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

Tel. Dexter 0156

kuriai vadovauja vakarėlį arba nors kelios 
susidėję surengtų geguži
nę ir pelną paskirtų pa
dengimui viršminėtų lėšų. 
Todėl ir Seselėms būtų 

i maloniau darbuotis, nes 
jos darbuojasi mūsų ge- 

Gegužės 9 dieną kiekvie- rovei. Dusmeniškis.
nas parapijietis turėjo 
progos pamatyti ką mūsų

Seselės Kazimierietės.
Minėtas charas stebėti

nai gražiai sugieda.

LANKYMAS MOKYK
LOS

Gegužės 1 d., Šv. Kaži- „ . A
miero bažnyčioje, virš 180 1 Sv.
priaugančių ir įvairaus 
amžiaus žmonių į 
Sutvirtinimo Sakramentą. 
Sutvirtinimo Sakramentą 
suteikė J. M. vyskupas 
Thomas M. O’Leary.

Pamokslą pasakė kun. 
A. Morkūnas, MIC. Klebo
nas kun. A. Petraitis, kun. 
P. Skruodenis ir Šv. Kazi
miero Seselės rūpestingai 
prie šių iškilmių ruošėsi. 
Todėl ir tvarka buvo kuo- 
gražiausia. Altoriai buvo 
turtingai papuošti. Suma-* 
niai papuošė Seselės. Pa
rapijos didysis choras, va
dovaujant muzikui J. Že
maičiui labai gražiai gie- 

| dojo laike viršminėtų iš
kilmių. Tas viskas davė 
malonaus įspūdžio.

pamaldošFmarijos 
GARBEI

Šv. Kazimiero bažnyčio
je laikomos gegužinės pa-

LOWELL, MASS.
Į

Gegužės 9 d. įvyko vieti-
jo priimti Kristų į savo 
širdį motinų intencijai.

Po pietų Sodalicija turė- 
! jo savo “Arbatėlę” pager- 
j bimui sodaliečių motinų.

Iš JAUNIMO VEIKIMO Trumpai pasveikino vi-
Tarp žymaus ir veiklaus sus pirmininkė p-lė Emili- 

kykloje. Tą dieną šimtai jaunimo būrelio randasi ja Butkevičiutė. Paskiaus i 
žmonių atsilankė. Visiems daug pasidarbavusi ir my- tapo suteikta 
atsilankusiems Seselės Pa-dima p-lė Ona Barbora Ve- vainikėliai” dėl kiekvienos 
rodė visus mokinių nuvei- ličkaitė. Augusi ir moki- motinos, 
ktus darbus, kaip tai: į- nusis Detroito parapijoje, kaitė, 

f vairius piešinius, rankų ši jauna į

darbą. Visus atsilankusius Lawrence keturi metai at-, jos kalbą atsiliepė p-lė 
nustebino, ypač tėveliai 
džiaugėsi, kad jų vaiku
čiai taip puikiai išlavinti.

Prie to daug parapijie
čių pareiškė Seselėms pa
dėką už taip gražų auklė- garbę, išrinkdamas ją Ap-'Kun. P. M. Juras pasakė

— —-i-.. 1—1.— x:.. — skričio raštininke per pas-.trumpą kalbą apie motiną, 
kutinius tris metus.

Tyki, rami, maloni, gi-

j Kazimiero Seselių veda- 
moję mūsų parapijos mo- piieme j.__ x:__4.-:

LAVVRENCE, MASS. EDW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GFABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtou St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brecktun 2(M)5

už priėmimą į Sodaliciją
i

jimą vaikų, lankančių pa
rapijos mokyklą. Taipgi 
visus stebino turtingas 
knygynas 9-tame skyriu
je, siuvimo kambarys ir 
valgių gaminimo kamba
rys, kuriame mūsų mer
gaitės mokinės lankyda
mos aukštesnį skyrių mo
komos gaminti įvairius 
gardumynus. " šis' valgių n__  _______ ___________________________
gaminimo kambarys nepa-School, Detroit, Michigan nėję suvaidino veikalą — '

I

Gegužės 2, Šv. Elzbietos 
liai svarstanti p-lė savo į- pašelpinė draugija turėjo 
nešimais ir neilstančia e-[iškilmingą minėjimą savo [ 
nergija yra daug pasidar-'30 metų gyvenimo sukak- 
bavusi mūsų parapijoje. | tuvių. Ryte (per šv. mi- 
Detroitui nuostolis, o mū-,žjQo "o™’
sų kolonijai turtas.

P-lė Veličkaitė yra bai
gusi " Northem High

0

šias laikytas narių intenci
jai) visos narės bendrai 
priėmė Šv. Komuniją, o 
vakare bažnytinėje svetai-L

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad 15 120,000,000 A- 

merikoj gyvonanflų žmonių tori visada vi- 
durius užkietėjusius 40,000,000 žmonių. Oi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, 15 ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 i5 kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuofi. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuo V 15 kiekvieno 
100 žmonių turi Širdies ligas. 99 nuoS. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuo5. 
žmonių turi apendiko Įdegimus (aklažar- 
nės). KODftL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. • LAX HERB TEA nesibijo nei Šalčio, Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligų. Todėl, kad jų visada Svarūs viduriai. NATURAL - LAX- 
HERB TEA netik ISvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir 6eiki, tuojaus prisiųskite 11.00 bei 
12.00, Money Order (Chekių neprijimu), o aS jums pasiųsiu NATU
RAL • LAX - HERB TEA ir iž ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL - LAX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rąžykite:

Jobu W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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KUN. DUBINSKAS 
clevelande

IR VĖL DVEJOS 
LAIDOTUVES

Šią savaitę vėl du para
pijos nariai buvo nulydėti 
į kapus. Antradienį 21 me
tų jaunuolis Pijus Vitalis 
Dobinis, džiovos pasmaug
tas, užbaigė savo žemiškus 
vargus. Jaunuolio giminai
tis kun. Dobinis, lietuvių

mokin, Penna 
šv. mišias 
paskutinį 

Pirmadienio vakarą kun. Kadangi

DARBININKAS t
lingas būrys moterų susi
renka į Šv. Antano 9 ant
radienių novėną. Kas ant
radienis yra atnašauja
mos mišios už noveną da
rančiųjų intencijas.

rapijos t'* jv

NUOTRUPOS Sekminėse, geg. 16 d. pa- toriai buvo labai gražiai 
Virš 500 žmonių daly va- prastoj vietoj Arion Par- papuošti. Žmonės gausiai

celė Survilienė. Baisi vėžio 
liga buvo priežastimi jos 
mirties. Velionės sūnus 
Antanas rūpinosi laidotu
vėmis. Kaip Dobinis taip 
Survilienė buvo palaidoti 
Holy Redeemer kapinėse.

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Šioje parapijoje Motinos

zikui Smaliui. Choras su
dainavo keletą jausmingą 

Pirmas šios vasaros pa- diena buvo iškilmingai pa- dainelių. Sodalicijos cho- 
niknikas ivvks minėta. Bažnyčios altoriai ras sudainavo keletą dai-rapijos

nų Motinos garbei; taipgi 
dainavo ir Marijos choras. 
Žmonės stebėjosi, kad to
kioje mažoje parapijoje y- 
ra net trys chorai.

Broliai Vasiliauskai, ra
dio dainininkai sudainavo 

| trio, duetus ir solo. Žmo- 
j nėms labai patiko jų dai
navimas. Juozas ir Alber
tas gražiai sudainavo due- 

! tą, o Alekas nustebino vi- 
! sus savo gražiu aukštu 
į balsu. Iš Honolulu konser
vatorijos dvi grupės pa
skambino gitarais. Vieno
je grupėje buvo 15 muzi
kų, o kitą sudarė vaikai. 
Skambino ir dainavo. Iš 
saviškių solistų buvo šie: 
Jonas Alkevičius, S. Vasi
liauskas, Ona Zimnickaitė, 
Ona Apolskienė. Progra
mai pasibaigus, Redemto- 
ristų orkestrai grojant, 
vakaro dalyviai linksmai 
šoko. Tai buvo vienas iš 

j gražiausių parapijos va- 
| karų.

Numatoma didelė mi- dalyvvo visose šv. mišiose.
> ir antras šv. mi

šias pats šios parapijos 
klebonas, trečias mišias 
atnašavo kun. Silvius. Pir
mas šv. mišias giedojo So
dalicijos choras; antras— 
vaikučių choras, o pasku- 
tinias — didysis choras.

Vakare įvyko šauni pro- 
į grama, o paskui šokiai, 
i Programą išpildė Didysis 
Choras, vadovaujant mu-

parapijos klebonas iš Sha- vo peerito šeštadienio mi- ke.
.., atnašavo rusių Motinos Atminimo nia žmonių šioj pirmoj ore Pirmas 

ir suteikė visą pamaldose. Pamaldos buvo pramogoj. 
patarnavimą. įspūdingos, raminančios, " 

velionis buvo ypač tiems, kurių mamy-l

j Trečia šv. kelionė į Pran
ciškonų vienuolyną Wa- ■ 
shingtone įvyks pirmą bir
želio šeštadienį, birželio 5 
d. Važiuojantiems būsais

1 bilietas į abi pusi $1.25.
Antradieniais gan skait-

MOTINŲ ŠVENTE
Pereitą sekmadienį kuo-' 

met katalikai ir nekatali-; _ _
kai gerbė savo motinas, Dubinskas išvyko į Cleve- našlaitis nuo jaunų savo tės persikėlė amžinybėn, 
mūsų parapijoj buvo tik- landą, kur jis dalyvaus dienų, tai laidotuvėse da rrv --- *- 1--,: - T'—
ros Velykos. Per visas mi- metiniame susirinkime lyvavo tik artimiausi gi 
šias tiek matėsi prie Die- Romoj mokinusiųjų kuni- minės, 
vo Stalo, kad ir per Vely- gų. Ten bevešėdamas jis 
kas gal tiek nebūna. 
ŠŠ. Vardo dr-jos vyrų mi- ■ 
šias 8:30 vai. bažnyčia bu- < 
vo pilna žmonių ir retas 
tebuvo, kurs nebūtų priė
męs šv. Komunijos per tas 
mišias. Moterų Sąjungos 
vietinė kuopa in corpore 
dalyvavo mišiose ir ėjo 
kartu prie šv.» Komunijos. 
Panašiai buvo ir su para
pijos didžiuoju choru. Gir
dėjau nuo kunigų, kad 
virš 1000 asmenų priėmė 
šv. Komuniją tą dieną. Tai 
vienas iš gražiausių moti
nos pagerbimų mūsų ko
lonijoj. _______
PO MIŠIŲ IR PO PIETŲ

Po mišių didžiuma būvu - 
šių bažnyčioj aplankė mo
kyklos vaikučių rankdar
bių parodą. Šįmet, kaip ir 
kitais metais, tie rankdar
biai buvo skaitlingi, įvai
rūs ir įdomūs. Kaip vaiku
čių tėveliai taip ir kiti at
silankiusieji turėjo kuo 
gėrėtis. pamatę įvairių i 
skyrių pripildytus kamba
rius vaikučių darbais. Jei 
tie rankdarbiai ką reiškia, 
tai Šv. Alfonso parapijinė 
mokykla gali konkuruoti i 
su kitomis miesto ar tai 
viešomis arba bažnytinė
mis žemesnių skyrių mo-j 
kyklomis. Tie visi darbai 
tai yra pliusas mūsų Lie-: 
tuvaičių Sesučių Kazimie- i 
riečių, kurios mokytojau-; 
ja mūsų mokykloj.

Po pietų apie 2 vai. žmo-' 
nes vėl pradėjo rinktis. ' 
Kaikurie lankė mokyklos į 
kambarius, kiti laukė po
pietinės programos, kurią ' 
8-to skyriaus mokiniai bu
vo prirengę, ir kuri prasi
dėjo 3 vai. Visu pirma bu
vo suvaidinta trumpas 
veikalėlis surištas su Mo
tinos Diena. Emma Bu
kauskaitė padeklamavo 
MOTINA. Visas 8-tas sky
rius sudainavo Motyn, Mo
tyn ; Linksma Mums Diena ’ 
ir dar vieną dainą apie 
Motiną. Teodoras Stočkus 
paaiškino kodėl ’37 meti] 
klasė išsirinko Motiną 
Skaisčiausiąją kaipo savo 
klasės Globėją. Mildreda 
Dunkiutė paskelbė klasės ; 
palikimus. Aštuonių metų! 
klasės istorija buvo atkar-j 
totą Viktoro Monkaus.j 
Klasės spalvos “mėlyna ir! 
auksinė” buvo išdėstytos 
Anskaitytės. Leonas Vil
kas ir Pranė Maziliauskai- 
tė išaiškino prasmę savo 
gėlės — kuri yra “garde-1 
nija” ir klasės obalsio “ne 
mokyklai bet gyvenimui”. 
Eleanoros Pečiulytčės pra
našystės buvo juokingos 
ir įdomios. Leonardo Gik- 
nio piešiniai prirengti tam 
tikslui prijuokino visus iki 
ašarų. Linksma valanda 
užsibaigė kun. Mendelio 
kalba ir išdalinimu klasės 
spalvų 8-to skyriaus mo
kiniams. Dienos apeigos 
buvo apvainikuotos bažny
čioj su gegužinėmis pa
maldomis ir palaiminimu 
ŠŠ. Sakramento. .

Trečiadienį su trejomis 
Per aplankys įdomesnias mies- mišiomis buvo laidojama 

to įstaigas. Grįš penkta- ir jauna tik 40 metų su- 
dienį. laukusi moteriškė, Domi-
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■ - - - ’raminančios, Metinė gegužinė proce
sija sekmadienį geg. 23 d. 
4 vai. po pietų. B. K.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.
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MAKE CHOOS1NG A REFRIGERATOR EASY!
«

Gegužės 23 d. įvyks ves
tuvės Aleko Kalbaičio ir 
Marės Prasukaitės. Jung
tuvės įvyks laike paskuti
niųjų šv. mišių, o vestuvių 
bankietas įvyks parapijos 
svetainėje.

A i
1

FREE
KELVINATOR REFRIGERATORS 1 

KtLViNATOR RANGĖS 
KELVINATOR AASHING MAChINES 
KELVINATOR IRONERS —AND

MORE THAN 
TOOO PRIZESU
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Šią savaitę mūsų base- 
ballininkai pralaimėjo 6 
prieš 1. Lietuviai sporti
ninkai stengiasi pasiruošti 
geriau, kad sumuštų savo 
oponentus ateityje. Šios 
savaitės žaidimuose vie
nas lietuvis sportininkas 
buvo sužeistas.

A Plus-Powered Kelvinator 
is yours for as little as 90/ a week

WHAT’S simpler?Justremember 
the two facts displayed above, 
and you’ll know you’d rather have a 

Kelvinator! For, consider the money 
savings these two facts mean to you. 

Money saved every day. Money 
saved over the years—more years of 
trouble-free service at lower operat- 
ing cost.

Money saved in current and money

saved in food! For even on the hottest 
days, and in the hottest kitchen, Plus- 
Powered Kelvinator keeps foods 
SAFE!

That’s what it means to own a Plus- 
Powered Kelvinator. Thousands who 
have owned refrigerators for years 
are now replacing with Kelvinators.

Look into this new and better way 
to save money. For the savings Kel-

vinator makes possible are actually 
greater than the weekly payments it 
takes to buy a Kelvinator. Easily! 
Terms as low as 90Č a week. Come 
in. Talk it over with us, today. ,
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Pirm Pirksiant, Ateikite Pas

C. C. Peter
• ’ 'J*.

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

330 Bowdoin St. Dorchester, Mass
■ _ : - • -> -i •

I< * v V<0U - ’ * -t *
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COME 
/N TODAY'

Cct offioal Entry 
Blank snd tūli ii»- 
formibon on the 
easy Kelvinator Miss- 
ing Word Contest— 
alsofreeKelvin Home 
Book that givescom- 
otete description of 
Kcivirt Home-anto 
and better way of 
living.

*■(--
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Boston, Mass

27 Centrai Sq. Cambridge, Nass.

Jau artinasi šių metų 
i katekizacijos pamokų už- 
; baigimas. Kasmet pasikar- 
! toja, kad kaikurie tėveliai 
i prieš pat užbaigimą atve- 
I da savo vaikelius ir nori, 
į kad į keletą valandų pri- 
ruoštume juos prie Pirmos 

į Komunijos. Iš tokių vaikų 
pasitaiko, kad nemoka nei 

i persižegnoti. Jeigu klebo- 
Į nas tokių vaikų nepriima 
ir neprileidžia priimti šv. 
Komuniją, tai paskui pyk
sta. Nesupranta, kad į ke- 

l lėtą valandų vaikų negali- 
| ma išmokinti tikėjimo da
lykų. Patariame nepykti 
ant klebono, kad jis nesu- . 
tinka į taip trumpą laiką 
išmokyti, nes negalima.

Šiais laikais į Detroitą 
daug lietuvių atvažiuoja 
darbų ieškoti. Darbus gau
na ir dedasi Į parapijas. 
Taip ir turi būti. Atvažia
vęs lietuvis turėtų visuo-

■ met kreiptis prie arti- 
; miausios lietuvių parapi
jos, o ne pas svetimtau- 
1 čius, nes lietuvių parapi
jos palaiko lietuvybę. Lai 
svetimtaučiai pas mus a- 
teina, o ne mes pas juos.

—i

Jau daromi planai pri
imti Lietuvos sportinin
kus. Šiuo reikalu p. S. Sta
niulis šią savaitę vyksta į 

iChicagą pasitarti su Ko
mitetu. Kada Lietuvos 
sportininkai bus Chicago- 
je, tai Detroito kaikurie 
lietuviai sportininkai vyk3 
į Chicagą dalyvauti rung
tynėse. Mes manome, kad 
Detroitiečiai gerai pasiro
dys. Lietuvos sportininkai 
Detroite bus liepos 23 ir 
24 d. d.
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Penktadienis, Gegužės 14 d., 1937 darbininkas

Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y. teko nugirsti, visi gėrėjo

si šiuo choro parengimu. 
Teko pastebėti visa eilė ir 
menininkų.

Prie puikios Nakties Pe
lėdų orkestros, kurią veda 
šio choro narys, linksmi
nosi visi gražioj nuotaikoj 
ligi pirmųjų gaidžių. Gar
bė chorui ir jo vedėjui J. 
Brundzai už tokį gražų 
parengimą. Svečias.

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y 
X Į T

ŠV. VARDO DRAUGIJA £
Pertitą sekmadienį ben- 

drai ėjo prie komunijos. 
Po 9 vai. mišių turėjo sa- 
vo susirinkimą ir nutarė Y 
bendrai dalyvauti ateinan- *♦* 
tį sekmadienį geg. 16 d. 
Šv. Vardo d-jos parado j. 
Visi vyrai šv. Jurgio pa
rapijos renkasi prie baž
nyčios 1 vai. dieną ir mar
šuos į-bendrą paradą. Pa

na ir be radoj dalyvaus visi kata-

bet cho- 
sudrožė.
apie 50

CHORO PARENGIMAS
Gegužės 8 d., Šv. Jurgio 

par. choras turėjo savo 
parengimą parapijos sve
tainėje. Choras programą 
atidarė ir uždarė, pradžio
je sudainuodamas 3 dai
nas ir užbaigoje 4 dainas. 
Dainos išėjo visos gražiai 
ir sutartinai. Labiausia vi
siems patiko “Tu ir Aš” 
A. Vanagaičio. Tai ilga, 
i’-elių Puslapių daina ir ga
na komplikuota, 

puikiai ją 
Choras nemažas,
balsų, visi jauni — gražūs 
ir gražiai buvo sustoję 
ant laiptų. Daug laiko už
imta smulkiai visą progra
mą apibudinti, tai tik pa
minėsiu trumpais bruo
žais. Programa buvo įvai
ri ir nenuobodi, ----
ilgų pertraukų. Viso buvo likų par. vyrai, 
sudainuota 24 dainos. A- --------
part choro buvo: solo, du-' 
etų, kvartetų, vyrų ir mer- bendrai 
ginų choras. Tarnuose bu- Moterų Sąjunga ir Soda- 
vo įterpta juokingo turi- lietės, vyresnės. Po 9 vai. 
nio monologas, atvaizduo- ! mišių vienos ir kitos turė- 
jantis seną moterį, 
paša kė O. Zajankau-' 
skaitė. Visai liuosai varto- kare pagerbė savo mamy- 
ja lietuvių kalbą, 
nuduoti kaimietę.

“Panelė iš Kauno”, vai
dino V. Pakimkiūtė ir A. 
Pakimkienė. Savo roles, 
kaip viena, taip ir kita 
puikiai atliko. “Kukulio sekmadienį į 
nervai”, vaidino V. Siru- bažnyčią, ir Motinų pager- 
iytė, M. Kralikaitė ir Pr. bimo šventės proga kleb. 
Stupuras. Visi buvo savo kun. Paulionis pasakė tik- 
rolėse ir gyvai vaidino.; rai gražų - jaudinantį ir 
Publiką prijuokino į va- pamokinantį pamokslą a- 
lias. Nenoriu girti, tik tei- pie motinos meilę jos.rū- 
sybę reikia pasakyti, kad pėsčius link vaikų, nuo ku- 
visi šio vakaro vaidintojai rių kartais, susilaukia vi- 
nuikiai vartoja lietuvių sų paniekos ir negerbimo, 
kalbą, ką ne visose koloni- Daugelis žmonių ašarojo, 
jose galima to išgirsti. 
Kalba be jokių “žargonų”. 
Garbė vaidintojams už tai.

Šiame parengime buvo 
pagerbtas ir nesenai miręs 
Lietuvoje kompozitorius 
Mikas Petrauskas. J. 
Brundza trumpais bruo
žais apibudino velionio 
nuopelnus lietuvių tautai 
dainos mene. Visa publika 
pagerbė mūsų kompozito
rių atsistojimu. Šiame pa
rengime, velionio pagar
bai, buvo padainuota net 
vienuolika velionio suhar
monizuotų dainų. Publikos 
buvo pilna svetainė ir kiek

Pereitą sekmadienį ėjo 
prie komunijos

kurį jo savo pusryčius.
Jaunosios sodalietės va-

moka les. Turėjo programėlę ir 
, padarė užkandžius.

PRITAIKINTAS PAMOK
SLAS

Teko atsilankyti pereitą 
šv. Jurgio

klausydami tokio gražaus 
pamokslo. Tai puikus pa
mokslininkas.

ROCHESTER, N. Y.
PIRMOJI KOMUNIJA
Sekmadienį, gegužės 2 

d., buvo labai svarbi die
na mūsų Šv. Jurgio para
pijoje, nes per 8 vai. mi
šias vaikučiai priėmė Pir
mą Šv. Komuniją. Tai bu
vo labai malonus reginys, 
kada tos jaunos sielos ar
tinosi prie Dievo altoriaus 
pasisotinti Dangiškąja 
duona.

v —

Z BROCKERT’S ALE
t

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

< f
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60 Ellswiorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PITONE
So. Boston 

2271
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ONLY FRIGIDAIRE HAS IT! 
instantly Releases Big, Solid Ice-Cubes ... No Mėlt- 
ing Under Faucet! Come in — SEE THE PROOF 
• Here’s the greatest improvement ever made in Ice 
Convenience. Lift a lever and it instantly releases the big, 
solid ice-cubes... yields 20% more ice by ending messy, 
wasteful melting under a faucet This esclusive new 
Frigidaire feature, together with Frigidaire’s Automatic 
Ice Tray Release, its capacity to freeze more pounds of 
ice faster, and store 100% more reserve ice-cubes, offers 
the GREATEST ICE-ABILITY ever 
known! Come in. See PROOF.

EVERY

smmn frigidaire metėr-miser
HAS 

TH/S INSTANT CUBERELEASE
žRUN EVERYICETRAY!
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PRICES 
AS L0W AS 

$114S0
NO MONEY DOWN

Easy Terma

par. bažnyčioje bendrai iš
klausė šv. mišių, kurias 
buvo užsiprašiusios savo 
intencijai ir priėmė šv. 
Komuniją. Laike šv. mi
šių, vargonais grojant p. 
K. Žalnieraičiui, p. V. Sin- 
tautas gražiai giedojo.

Vakare 7 vai. parapijos 
svetainėje įvyko vakarie
nė su gražia programa. 
Dalyvavo daug svečių ir 
viešnių, tarp kurių buvo 
kun. J. Liutkus iš La Sal- 
lete, kun. V. Karkauskas 
iš Ansonijos ir kun. P. 
Karlonas. Sąjungietės pa
vaišino skaniais užkan
džiais. Gerb. kunigai pasa
kė gražias ir turiningas 
kalbas apie motinas. Taip
gi gražias mintis pareiškė 
p. A. Valinčius, A. P. Kar
lonas, mūsų jaunas grabo
rius, varg. p. K. Žalnierai- 
tis, p. Tamošaitienė, Mo-j 
terų Sąjungos Conn. Aps
kričio pirmininkė, šeimi
ninkių vardu svečius ir 
viešnias pasveikino p. B. 
Mičiunienė.

Pasibaigus kalboms, p. 
K. Žalnieraičiui vadovau
jant ir pianu akompanuo
jant, mažų mergaičių gru- 
oė pašoko šokius. “Tap” 
šokius šoko Onutė Valin- 
čiutė ir dvi sesutės dvinu-
kės, Adelė ir Angelė Sil- ryšys minės 25 m. lietuvių 
vestravičiutės. Sudainavo svetainės pasistatymo su- 
dainelę pp. K. ir R. Ražai- kaktuves. Paminėjimą at- 
tytės ir N. Šimanskytė. Po žymės vaidinimu veikalo 
to, įvyko šokiai. Grojo “Vytautas Pančiuose”, va- 
smuikomis pp. Gradeckis kariene ir šokiais. Paren- 
ir Pakašis. Dovaną laimė- girnai įvyks 354 Park St. 
jo p. M. Danesevičienė; svetainėje, 
antrą dovaną gavo No. 
298.

Sąjungietės reiškia nuo
širdžią padėką visiems da
lyviams, o ypatingai p. K. 
Žalnieraičiui už suruoši- New Jersey Chorų Sąjun- 
mą programos; p. Edvar- gos susirinkimas pas p. 
dui Zdančiukui už stambią M. Jankauskaitę.
auką. Tame susirinkime buvo

Programos vedėju buvo nutarta rengti Chorų Są
ri. Julijona Janušonytė, jungos koncertą ir šokius 
kp. pirmininkė, kuri tar- balandžio 25 d., Elizabeth, 
puošė juokeliais paįvairi- N. J 
no programą.

Abromaitis. Reikia pažy
mėti, kad kun. J. Abro
maitis dažnai atlankyda
vo šią nelaimingą ligonę. 
Ji džiaugdavosi jo atsilan
kymu ir suraminimu. Prie 
jos karsto buvo sudėta 
daug dvasinių bukietų.

Geraširdžiai žmonės lan
kė a. a. Marijoną sergan
čią ir nepamiršo jos mirus. 
Laidotuvėse patarnavo 
graborius p. A. P. Karto
nas.

A. a. Marijona Stepule- 
vičienė paliko dideliame 
nubudime dvi dukteri, Ie
vą Mikalonienę ir Oną Ma- 
kulienę ir du sūnų — Jo
ną ir Edvardą ir keturius 
anūkus. Lai būna amžina 
ramybė jos vėlei.

MIRĖ STAIGA
Gegužė 8 d. staiga mirė 

savo kieme taisydamas 
tvorą Aleksandras Nara- 
kas, 60 metų amžiaus. Pa
liko nuliūdime žmoną ir 
penkis posūnius. Palaido
tas su bažnytinėmis pa
maldomis gegužės 11 d. 
Šv. Marijos kapuose. Am
žiną ramybę suteik Vieš
patie jo vėlei. T. M.

Gegužės 15 ir 16 d.d. 
Lietuviškų Draugijų Są-

COME IN! SEE HOW FRIGIDAIRE PROVES
ALL 5 BASIC SERVICES

FOR COMPLETE HOME REFRIGERATION

GREATER ICE-ABILITY
GREATER STORAGE-ABILITY
GREATER PROTECT-ABILITY

4. GREATER DEPEND-ABILITY

1.
2.
3.

5. GREATER SAVE-ABILITY

O--

COTS CIRREKT COST TO THE BONE! 
See an electric meter prove it!

Rouffa Furniture Co
Complete Home Furnishers

543 Cambridge St. Cambridge Mass.
Tel. TROwbridge 7536 
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P. P. Pilipauskas

HARRISON, N. J.
Gegužės 3 d. įvyko A. L.

MOTINOS DIENA
Gegužės 9-tą d. laike nierius

pirmųjų mišių Sodalietės gerai pažįstamas, nes jau tovas p. Vincas Uždavi- 
su savo močiutėmis ėjo yra skelbęs misijas mūsų nys, paskutinį kartą prieš 
prie Šv. Komunijos, tuomi senoje bažnyčioje, 
pagerbiamos savo moti- bus proga dar kartą už- 
nas.
gražų
Klebonas, nupiešdamas 
motinoms vargus, papeik
damas tuos, kurie turėda
mi gyvas motinas aplei
džia jas, patys gyvendami 
pertekliuje nepriglaudžia lingai lankysusi ir ragin- valandą vakare, 
savo motinos, kuri turi 
skursti svetimuose kam
peliuose ir gyventi iš kitų 
žmonių duosnumo. Taipgi 
ragino prisiminti motinas, 
kuriujau nėra šiame pa
saulyje maldose, o ypač 
šventose mišiose. Klebo
nas kalbėjo labai susijau
dinęs.

J. Bružikas, S.J. Misijo- į mūsų koloniją Vilniaus 
yra mums labai Vadavimo Sąjungos ats-

Dabar išvykstant į Lietuvą.
Kadangi p. Vincas Užda- 

Laike mišių labai girsti iškalbingą Kristaus vinys yra daug pasidar- 
pamokslą pasakė tarną, ir šitas gal bus jau bavęs Vilniaus Vadavimo 

paskutinis kartas, nes Ji- darbe, tai visi šios koloni- 
sai šią vasarą grįžta į Lie- jos lietuviai ir lietuvaitės, 
tuvą. Klebonas pageidau- turėtų atsilankyti į šią 
ja, kad laike atlaidų ir atsisveikinimo vakarienę, 
misijų oarapijiečiai skait- Vakarienė prasidės 6:30

., kas jau ir įvyko. 
Taipgi nutarta rengti pik
niką birželio 20 d. Komisi
ja pasižadėjo surasti vie
tą ir pranešti kitame susi- 

Gegužės 7 d. mirė sirgus rinkime, šiame susirinki- 
per 20 metų savo namelyj me dalyvavo ir muzikas 
Marijona Stepulevičienė, A. Stanišauskas iš New- 
57 m. amžiaus. Sirgdama, 'ark. Jis prašė, kad Chorų 
trylika metų atgal neteko Sąjunga kiek skirtų “Mu- 
regėjimo. Ligonė buvo la- zikos Žinioms”.

MIRĖ ILGAMETĖ 
LIGONĖ

NEĮVYKO
Kaip buvo ankščiau pra

nešta, kad geg. 9 dieną 
mūsų kolroniją aplankys 
Lietuvos generalinis kon
sulas p. Jonas Budrys, bet 
prieš savaitę laiko prane
šė laišku, kad gydytojaus 
yra uždrausta bent kur 
važiuoti dėl silpnos svei-| 
katos. Iš tos priežasties ir 
rengiamas bankietas pati
kimu! svečio neįvyko.

Įžanga 
tų savo kaimynus, kurie $1.00. Kurie norės vien tik 
jau ilgas laikas nėra buvę programos ir kalbų pasi- 
bažnyčioje. Vyturys, klausyti ir pasišokti, gali 

ateiti. Įžanga bus 15 centų 
asmeniui. Tikietų vakarie
nei galima gauti pas ko
misijos narius: V. Norkū
ną, V. Alksninį, V. Kripai- 
tį, F. Rumską, A. Žimkų, 
M. Benevičių, J. Čeponį, S. 
Cvirką, A. Pilvelį ir M. 
Jokubaitę.

Gražus gegužės mėnuo 
yra pavestas arba pašvęs
tas mūsų Tautos Darbų 
mėnuo. Taigi pasidarbuo- 
kim mūsų tėvynės labui, 
pirkim Vilniaus pasus ir 
ženklelius ir visi ruoški
mės dalyvauti šiame va
kare. Koresp.

NEW HAVEN, CONN.

ATLAIDAI IR MISIJOS
Sekmadienį, gegužės 16 

d. mūsų parapijoje prasi
deda 40 vai. atlaidai ir mi
sijos, kurias skelbs, kun.

SĄJUNGIETĖS MINĖS 
20 METŲ SUKAKTUVES

Gegužės 16 d. įvyks Mo
terų Sąjungos 33 kp. va
karas paminėti kuopos 20 
metų gyvavimo sukaktu
ves. Bus suvaidinta juo
kinga muzikališka kome
dija “Kuprotas Oželis”. 
Taipgi bus dainų, kurias 
išpildys vietinės solistės. 
Taipgi dalyvaus ir iš apy
linkių kolonijų, dainininkai 
ir dainininkės.

Programa bus įvairi ir 
turininga. Užsibaigus seks 
šokiai prie smagios or- 
-kestros.

Programa punktualiai 
prasidės 6:30 valandą va
kare
Atsisveikinimo Vakarienė

Gegužes 18 d. atvyksta

bai sumenkus nuo gulėji
mo. Atvyko iš Lietuvos 
prieš 30 metų iš Lazdijų 
parapijos. Per 20 metų li
ga neatėmė a. a. Marijonai 
Stepulęvičienei proto. Ji 
nors akimis ir negalėjo 
matyti, bet visus pažino iš 
kalbos ir iki pat mirties 
gražiai kalbėjo.

Palaidota iškilmingai iš 
Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos bažnyčios gegužės 
10 d. su šv. mišiomis, ku
rias atnašavo kun. kleb. 
A. Vaškelis, asistavo kun. 
P. P. Karlonas ir kun. J.

NEW BRITAIN, CONN.
GRAŽIAI PAMINĖJO 

MOTINOS DIENĄ
Sekmadienį, geužės 9 d. 

Sąjungietės, 8 vai. ryte, 
Šv. Andriejaus lietuvių

Po susirinkimo p. Jan
kauskaitė svečius labai 
gražiai priėmė ir pavaiši
no. Kadangi buvo jos gi
mimo diena, tai visi ją ap
dovanojo dovanėlėmis ir 
linkėjimais. Kitas susirin
kimas įvyks gegužės 17 d. 
pas p. J. Demskytę, New- 
ark, N. J.

A. L. New Jersey Chorų 
Sąjungos Raštininkė.

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

7 Dienos Į LIETUVĄ
ANT

REMEN-EUROPA
I

I

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 
Bremerhnvene užtikrina patogių kelionę j Kauną. 
Arba keliaukite popui tariate ekapreainiaia laivais.

COLVMBUS ■ 
HANSA D^VTSCHLAND 
HAMBUBG z™ NEW YORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas te Bremeno ar Hamburgo 

Mes pngelNteime Jums tegauti svečių ir immigradjos 
vizas dėl Jūsų giminių te Europos.

Informacijų klauskite pas vietinj agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
b NORTH GERMAN LLOYD

252 Borlston St 
BOSTON. MASS.
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