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Kasmet gegužės 30 d. skiriama 
mirusius atminti, šįmet toji šven
tė nukeliama i pirmadienį. Taigi 
turėsime dvi šventes. Praleiskime 
jas naudingai. Gegužės 31 d. yra 
dviguba šventė, nes ta dieną su
eina Kataliku Bažnyčios Vyriau
siam Vadui. Jo šventenybei Po
piežiui Pijui XI 80 metu amžiaus

Todėl laikraštis ‘ ‘ Darbinin
kas”, antradienio numeris, tą 
dieną neišeis. Kita savaitę bus tik 
vienas penktadienio numeris.

Visiems LDS nariams, ‘‘Darbi 
ninko” bendradarbiams, skaityto
jams ir rėmėjams linkime laimin
gi; ir malonių švenčių.

AL. SMITH POPIEŽIAUS 
AUDIENCIJOJE

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday), GEGUŽĖS (May) 28 D., 1937 M., No. 41.

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

Vyskupas Ketteleris

' . -I

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Castel Gandolfo, Italija, 
Gegužės 26 d. — šv. Tė
vas, Popiežius Pijus XI 
priėmė audiencijon o. Al J 
Smith, buvusi kandidatą i 
Jung. Valstybių preziden
tus, kuris dabar lankosi 
Europoje. Šv. Tėvas kalbė
josi su p. Smith anie puse: 
valandos. Ta nroo’a. noniaj 
Smith iteikė Popiežiui; 
auksinę Emnire Statė na
mo statulą, ai Poniežnisl 
apdovanojo nonus Smith I 
medaliais ir noriai Smith i 
davė rožančių. Be to. Po-j 
piežius davė savo auto-į 
grafuota naveikslą. auti 
kurio užrašė italu kalba ■ 
šiuos žodžius: “Laiminu 
visa savo širdimi”.

L!™LKSLJJY‘ Aukščiausias Teismas PatvirtinoLIKA HITLERlNlNKy
Kaunas

Press praneša, kad gegu-i_ 
žės 24 d. pasibaigė hitle
rininku šnipų byla. Tryli-j 

,ka nacių šnipų nuteista.
nuo vienų iki dviejų metų 
kalėjimo už tai, kad jie 
priklausė prie uždraustos 
ir uždarytos nacių organi-

-

Associated Socialės Apdraudos Įstatymą
-------------------------------------------------------------------- 1 _______________

ISPANIJOS ANARKIS- Washmgton, D. C. —Pe- 
DŽIA VARŽO KATALI- TAI VĖL SUKILO PRIEŠ reitą pirmadienį Jungtinių 

RADIKALŲ VALDŽIĄ Valstybių Aukščiausias 
-------------- _ .. Teismas svarstė socialės 

Perpignan, Prancūzija— apdraudos Įstatymą. Teis- 
fronto valdžia Ispanijos lojalistų (radi- mas penkiais balsais prieš 

į ir sočia-! 4 uzgyre federalį bedarbių 
į Įstatymą ii 

septyniais balsais prieš du 
patvirtino pensijų Įstaty
mą kaipo nesipriešinan
čius valstybės konstituci
jai.

Taigi dabar socialės ap
draudos Įstatymas liko ne
pajudinamas. Socialės ap
draudos įstatymas apima 
26.000.000 darbininku, ku
rie dirba pas 2,700,00t 
darbdavių.

Socialės andraudos Įsta-

PRANCŪZUOS VAL

KŲ VEIKLĄ

Paryžius, Prancūzija
Liaudies f
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zacijos, kuri slaptai veikė, ^zdLa^?a}??Aa^s

Lietuvos ir atiduoti Vokie- ^v. Joanos^ Arkietės pa- 
tijai.

Prasidėjus hitlerininkų 
bvlai, Vokietijos spauda 
atnaujino šmeižtus prieš 
Lietuvą. Santykiai vėl Į- 
tempti. Bet gal praeis be 
didelių nesusinratimų.

kad atplėšti Klaipėda nuo V metinę procesiją prie listų) valdžia pasiuntė ka-; apdraudos
riuomenę Į Huescą, pro
vinciją malšinti sukilusius 
anarkistus. Anarkistų su
kilimas gali pagreitinti 
karo užbaigimą Ispanijoje 
sukilėlių naudai. Užtat 
raudonieji labai susirūpi-' 

gen.Į 
i 
I

ATIDARĖ PASAULINE 
PARODĄ PARYŽIUJE

Paryžius, Prancūzija — 
Pereitą pirmadieni, prezi
dentas Albert Lebrun, da
lyvaujant 42 valstybių at
stovams, atidarė pasaulinę 
parodą. Paroda nepapras
tai gražiai įrengta ir uži
ma 200 akerių žemės.

UŽDAVINYS GRĮŽTA Į 
LIETUVĄ

MUŠTYNĖSE SUŽEISTA 
16 ŽMONIŲ

Detroit, Mich. — Šiame 
mieste CIO Įsisteigė du o- 
fisu, kuriame dirba CIO 
organizatoriai. Jų tikslas 
suorganizuoti Į United 
Automobile Workers uni
ją visus Fordo darbinin
kus. Fordas nesipriešina 
unijai, bet jis priešingas 
CIO globojamai UAW uni- 

esanti

MALDA UŽ POPIEŽIŲ
Dieve, visų tikinčiųjų Ganytojau ir Valdytojau, 

maloningai pažvelgk į Savo tarną Pijų XI, kurį Tu 
teikėsi paskirti Savo Bažnyčios Ganytoju; duok jam, 
mes meldžiame, žodžiu ir pavyzdžiu būti naudingu vi
siems, kuriuos valdo, ir drauge su jam pavestu pulku 
nueiti į amžiną gyvenimą. Per Jėzų Kristų Tavo Sū
nų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir karaliauja su Ta
vimi, vienybėje Šventosios Dvasios, Dievas per am
žius. Amen. (Iš Mišių Maldų) 1 jai, nes toji unija
------  ------ ---------------------------------------komunistu įtakoje. CIO
Popiežius Pasmerkė Vokietijos Nacių

Kovą Prieš Dievą

minklo. Kasmet Įvairių 
miestų katalikiškos drau
gijos sudaro eisenas Pran
cūzijos šventosios garbei. 
Šįmet, kada katalikai jau 
buvo susitvarkę turėti 
procesija, paskutinėje die- nę. 
noje valdžia jiems tai už
draudė ir tik 100 žmonių 
leido eiti svkiu prie šven
tosios paminklo sudėti gė
les. Gi Liaudies fronto i- 
vairūs skyriai laisvai, ne
varžomai daug kartu turė
jo eisenas Paryžiaus gat
vėse.

Parvžiaus arkivvskuoas. 
Kardinolas Verdier prieš 
toki valdžios parėdvma 
pareiškė protestą, sakvda- john L. Lewis. 
mas: “Visi gali suprasti 
kaip Katalikai jaučiasi to
kiu neteisingu valdžios pa
rėdymu. Šv. Joana Arkie- 
tė yra visu mvlims. [r 
toks Įvykis mums Įsako su 
didesniu atsidavimu mels
tis prie savo šventosios”.

Madride atstatė 
Maja diktatūrą.

AMERIKOS DARBO 
DERACIJA PRIEŠ

FE- 
CIO

v •
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Cincinnati, O. — Ameri- į-ymas neliečia tu Įstaigų 
kos Darbo Federacijos kuriose dirba mažiau kaip 
viršininkai savo susirinki- g darbininkai: taipgi nelie- 
me nutarė pradėti smarkią! čia ūkio darbininkų, narni 
akciją prieš Industripnes tarnautoju, labdaringų Į 
Orę-anizacijos Komitetą staigu, bažnyčių ir tt. 
(CIO). kuriam vadovauja - ..............................

—• —---- . Nutarė Į- tuo laimėjimu,
steigti fondą. į kuri kiek
vienas ADF. narys mokės 
po 1 centą i mėnesi. Iš tų i 
Gentinių mokesnių kas Varšuva, Lenkija — 
mėnuo susidarytu no $35.- Kielco distrikte kilo pot- 
000. Tuos pinigus ADF. vynis, kuriame 30 žmonip 
na naudotų kovai prieš žuvo. Visas susisiekimas 
CIO. nutrauktas.

Darbininkai gali džiaug-

POTVYNYS LENKIJOJE

New York — Gegužės 
26 d., laivu Queen Mary iš
vyko Į Lietuvą p. Vincas 
Uždavinys, Vilniui Vaduo
ti Sąjungos atstovas, ku
ris anie metus laiko lan
kėsi Jung. Valstybių lie-* 
tuviu kolonijose Vilniui į 
vaduoti reikalais.

Vilniui

Brooklyno lietuvių cen- 
trabiurių bolševikų orga-; 
nas rašo: “Labai gerai pa
darė Chicagos kardinolas j 
Mundelein. kad smarkiai 
pasmerkė Hitleri už perse
kiojimą Vokietijos katali
kų. Hitlerininkai siunta. 
Mundelein jiems dabar 
prakeiktas žmogus”.

Taip, gerai. Bet 
Katalikų Bažnyčios 
pasmerkia Staliną, 
naji diktatorių už
kiojimą tikinčiųjų Rusijo
je, tai tas pats organas 
ugnimi sniaudo i tuos va
dus, karštai užgiria sovie
tu budeliu darbus. Gal ‘to- 
varvščiai’ centrabiuri a i 
paaiškintu savo skaityto
jams kodėl toks skirtu
mas? Prašome nusikars-j 
čiuoti, bet gražiai išaiškin
ti šitą kontradikciją.

kada 
vadai 
kruvi- 
perse-

Castel Gandolfo, Italija, 
— Popiežius Pijus XI, pri
ėmęs 150 Vokietijos pa
sauliečiu audiencijoje, pa
sakė: “Pasakykite mano 
kitiems vaikams namie pa- 
silikusiems, kad jų Tėvas 
yra visada su jais jų pris
paudimuose. Pasakykite,; 
kad rašė ir, Dievui lei
džiant, daugiau rašys. Ma
lonu jus čia matyti, kada' 
namie eina žiauri ir netei
singa kova prieš tikybą, ir 
Dievą. Jūsų čia atsilanky
mas pasako, kad jūs nori
te pasilikti savo tikėjime

ir kovoti už Bažnyčios ir

mą dalinti agitacijinius 
lapelius. KaAk organiza
toriai prade io dalinti la-

Dievo garbę. Pasakykite' 
savo žmonėms, kad Popie
žius meldžiasi už juos kas
dieną, kasdieną”.

BASKŲ VALDŽIA ATI
DĖJO SUŠAUDYMA 

VOKIEČIŲ

Rilbao, Ispanija — Bas
kų teismas nuteisė sušau-| 

s dymui tris vokiečius lakū
nus, kurie buvę su sukilė- 

, liais ir pateko baskų ne- 
į laisvėn. Sušaudymą atidė 
* jo, nes bijosi Vokietijos.

Darbininku Radio Programa
1:30 Valandą po Pietų

^seJąkuni™11^ Lietuva Europos Krepšinio Meisteris
— .7"-Į

Paryžius, Prancūzija —
Paryžiaus priemiesty Ju- j,;0£įv*. 
visv du jauni socialistai fjnajjn?! 
sunkiai sumušė 70 metų ]ta]jjos 
katalikų kunigą, Abbe Co- 
llin. miestelio ligoninės ka
pelioną. Socialistai ji per
mušė ant žemės, sutren
kė galvą, apspardė kojo
mis ir pusgyvi paliko ant 
kelio. Po kiek laiko, nelai
mingas kunigas nušliaužė 
prie vieno namo, kur buvo 
suteikta jam pagalba. At
gavęs sąmonę, kunigas i 
nasakė. kad in užnuolikai 
buvo du socialistai. Polici
ja tyrinėja, štai 
žiaurumų griebiasi bedie
viai.

mėn. 7 d. Europos (žiniškų ovacijų Latvijos ministe- 
pirmenybėse Rygoje ,rio pirmininko pavaduotojas M. 

krepšininku komanda Skujeniekas trumpais žodžiais 
> naująjį meisteri, pa

kuroms brėžęs, kad Lietuvos pergalė yra 
■ pačią pelnyta ir palinkėjo geros toles-

Gegužės 
krepšinio 

’OS 
...ėse rungtynėse susitiko su pasveikino 

...... j jos krepšininkais, 
jau kartą buvo nugalėję 
rungtynių dieną. Finalinės rung- nės sėkmės. f'ia pat jis įteikė nu
linės dėl Europos nugalėtojo var
do buvo labai sunkios, tačiau 

lietuviai laimėjo jas 24—23 
(11—9) ir Lietuva buvo pa
skelbta Europos krepšinio 

meisteriu.
Lietuvių krepšininkų komandoj 

žaidė Kraueiūnas (komandos ka
pitonas). Baltrūnas. Puzinauskas. krepšinio pirmenybės ir ju iškil 
Talzunas. ir Žukas: antrame keli- mingas uždarymas.
nyje. vietoj išfoloto Kraučiūno. Visi Lietuviai Kaune ir pro 
žaidė Andriulis. vineijoje gyvai ir su didžiausn

Rungtinėms pasibaigus ju lai- susidomėjimu sekė rungtinės ii 
mėtojui sugrojamas himnas, ku- džiaugėsi savo komandos sekmin 
Jris rungtynių salėje skambėda- gomis kovomis, jos šimtaproeen 
|vo kiekvieną vakarą, nes lietuvių tiniu laimėjimu. Todėl ir grįžtan 
krepšininkai visas rungtinės lai- Čių iš Rygos lietuvių krepšinin 
mėjo. Pirmenybių organizacinio kų rungtinės visa Lietuva su d 

___ , . __ ,__ , _____ St. Louis Mo. — Šio mie- komiteto pirmininkas jūrų kapit. džiausiu nekantrumu lankė. 
John Collins, buvo pakvie- sto Katalikų Labdarybės Spadė išsirikiavusioms koman- Tr gegužės 9 d. visa Lietuva ST 
stas malda ir i“
Rašto skaitymu atidaryti tus sušelpimui pavargėlių paskelbė Lietuvą naujuoju Euro- Europos krepšinio 
Aukščiausiąjį Teismą. išleido $1,317,196.06. pos krepšinio meisteriu. Po mil- jokių pralaimėjimų šį vardą Įsfi

" jusi. Ta diena visai Lietuvai d i 
džiausią entuziazmo diena, ji pel 
nytai triumfuodama sutiko savi 
didžiuosius vyrus, iškovojusiu 
kraštui tokį garbingą laimėjimą 

Lietuviu sportininkų grįžimą 
iš Rygos jau nuo pat pirmo žir 
gsnio Lietuvos teritorijos buv 
lydimas triumfališko džiaugsm 
ir entuziazmo. Vos tik traukiny 
įvažiavo į Lietuvos teritoriją, m 
galėtojus sportininkus pasveikin 
didelis būrys ūkininkų, kurie ii 

į kėlė ovacijas ir einantį traukit 
! apmėtė gėlėmis...

Didelis ir iškilmingas nugalėt* 
jų 'sportininkų sutikimas buv 
pirmoje Lietuvos stotyje —• -T* 
niškyje. ši stotis kaip ir visi 

i Lietuvos kraštas, buvo pasipuoši 
si tautinėmis vėliavomis. Stotii 
peronas ir aikštė aplink stotį bi 
vo perpildyta joniškiečių oriran 
zaeijų. moksleivijos ir visuomi 
nės. Nugalėtojai sutikti marši 
apdovanoti gėlėmis ir pakvies 
gražių vaišiu. Pasakyta sveikin 
m o židis.

uz.iug<iujaiiviv3 umuus įyumii xx<xuimj gatvenua. (Tęsinys 4-tam puslapyj)

Fordo žemės, tai juos uz- 
i puolė, Fordo darbininkai ir 
norėjo išmesti. Kilo muš
tynės. Muštynėse sužeista 
16 žmonių. CTO viršinin
kai +uoiau padavė skundą 
NationaI Labor Relation 
Board, kad Fordo kompa
nija neleidžia ir trukdo 
laisvai darbininkams pa
reikšti norą priklausyti 
prie unijos.

CTO organizatoriai rei
kalauta, kad Fordas pri
pažintu unija. įvestu 6 va
landų darba i dieną ir mo
kėtų $8.00 Į dieną.

KATALIKU VYSKUPAS 
ATIDARĖ AUKŠČIAU- i 

SĮJĮ TEISMĄ
i

šeštadieni, gegužės 29 d., 1:30 vai. po pietų Įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys So. Bos
tono Šv. Petro lietuvių parapijos Radio grupė, muzi
kui Rapolui Juškai vadovaujant. Prašome pasukti sa
vo radio ant 1120 kolcycles ir klausytis gražios dainų, 
kalbų ir muzikos programos.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

UMA^NAVUIA'
GRIAUSI 

IĄĮVAI

kokiu

$1,317.196.06 IŠTEISTA 
LABDARYBĖMS

Monrovia, Liberia — Ka
talikų vyskupas, J. E.

galėjo rungtinės kapitonu 
Krančiūnui Latvijos prezidente 
dovana — specialiai padarytą va
rio lėkštę su atitinkamu jra«u 
Po to Lietuvos komanda išsiri
kiuoja prieš garbės tribūną, su- 
grojamas Europos meisteriui Lie
tuvos himnas ir tuo baigiama

Šventojo draugija per pereitus me- doms ir didžiulei žiūrovų miniai reto džiaugsmo iškilmėmis sutik* 
j • J   t • ‘ A V 1 • • “ 1 • 1 1 11_ — T • x •• TV -r v v w» • • . •meisterj. b*

o



Penktadienį, Gegužės 28 d., 1937
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JUOZAS M. OIUS
Birželio-June 6 d., Kęstučio Dr-jos Parke, Dedham, Mass.

| TT       ......... — -  TT   —  T*r~TtTT»intfmeni 18818811111 III

VIETINES ŽINIOS!
PROCESIJA

Šv. Petro parapijos metinė ge
gužės mėnesio procesija prasidė
jo, pereitą sekmadienį, 1 vai. p. 
pietų, iš bažntyinės salės ir ėjo 
W. 5th St.. E St.. Broadvvay, B 
St.. ir atgal W. 5th St. į bažny
čią. Eisenoje buvo jaunimo apie 
500. .J ie buvo puikiai prirengti 
ir jų ėjimas šįmet buvo ypatin
gai gražus. Gėrėjosi tūkstančiai 
žiūrėtojų, parapijiečių ir vietos 
kunigai.

Suėjus bažnyčion, kun. Vir- 
fnauskis padėkojo kunigui Jen- 
kui, Seserims Jėzaus Nukryžiuoto 
ir Sodalietėms už artistišką pro- j 
cesijos prirengimą. Dėkojo vai- ‘ 
kučiams už dalyvavimą ir jų tė- ■ 
yeliams už išleidimą ir aprodymą. 1

Po atgiedojimo litanijos, kun. 
K. Urbonavičius suteikė palaimi
nimą su Švenčiausiu. Kunigai 
Virmauskis ir Jenkus dalyvavo 
Jam asistoje.

--------------------------i
čios Jo šventenybės gimimo die
ną.

Tą dieną, 11 vai. lytą, visos ka- i 
talikiškos draugijos yra kviečia- į 
mos dalyvauti šv. mišiose su ve- j 
1 iavomis, ženklais, per valdybą.

PRASIDĖJO PAMALDOS
Geg. 27 d., 9 vai. ryte, šv. Pet

ro bažnyčioje prasidėjo pamaldos 
prie Saldžiausios V. J. širdies. 
Jos tęsis iki birž. 4 d. Rytais 9 
vai. Tėvas Generolas kun. A. Či
kota, MIC., laikys šv*. mišias ir 
sakys pamokslą. Vakarais jis gie
dos mišparus ir sakys pamokslus.

I

I

POPIEŽIAUS PAGERBIMAS
J. E. Kardinolo Įsakymu. Šv. 

Petro bažnyčioje, geg. 30 d . per 
visas mišias bus sakomi pamoks
lai apie Šv. Tėvą. Tą dieną visas 
k r i kšeioniškasis pasaulis apvąikš-

DAKTARAI
s

PROCESIJA
Dievo Kūno procesija Įvyks šv. 

Petro bažnyčioje, 4 vai. po pietų, 
geg. 30 d. Kas tą dieną pasi
mels valandą prie Švenčiausiojo 
Sakramento bus atlikęs išpažintj 
ir priėmęs šv. Komuniją, galės 
apturėti visuotinus atlaidus.

—------------------Visos LDS Naujos Anglijos‘Darbinin
kų metinis išvažiavimas šiais metais į- 
vyksta Kęstučio dr-jos Parke E. De
dham, Mass. Tai naujoji vieta, kuri yra 
pačiame Centre lietuviškų kolonijų. Šis 
parkas pasižymi tuo, kad jis yra tartum 
laivas apjuostas medžiais, o jo žaliasis 
laukas primena Lietuvos lankas.

Šioje tai vietoje darbininkai, biznie
riai it pbofesijorialai iš visų Naujos An
glijos kolonijų turės progos susitikti ir 
nuoširdžiai pasidalinę mintimis pasivai
šinti ir pasidžiaugti vieni kitų vaišingu
mu. Jaunimas suks į kairę ar į dešinę, 
prie Keturių Karalių orkestros. Jei se
nesnieji jiems pavydės ir jie trepsės.

Čia vidury žaliojo lauko išsirikiuos 
linksmojo sporto fragmentai. Bus ir do
vanų, šeimininkės ruošia skanius užkan
džius, o šeimininkai gėrimams taiso šau- 
delius. Visi bus linksmi ir džiaugsis, kad 
atvyko į šią darbininkų metinę Geguži
nę. Bus daug įvairių “surprizų”.

Todėl visi, iš visų kolonijų lietuviai, 
biznieriai, prifesijonalai ir darbininkai 
su savo šeiihynomis kviečiami atvykti į 
šią GEGUŽINĘ.

Marija Aukštaitė.

MiliiflO Nontrealo Prošvaistėse
(Tęsiilys)

“MOTINOS KANČIOS”

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

366 IV. Broadway 
So. Boston, Mass.

Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 
Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

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

TINE. ALŲ ir VYNĄ.

Tą patį 9-tosios dienos 
geg. mėn. vakarą, ousiati 
aštuntą valandą — šv. Ka
zimiero parapijos salėj 
vaidinimas “Motinos Kan
čios”. Šio viso vakaro pro
grama skiriama Motinai.

Programoje statoma: —
1. Prakalba,
2. Rimšos Mokykla 

vas paveikslas),
3. Motinos Kančios,
4. Dainos.
Žmonių susirinko 

pilnė parapijos salė, 
kalbą sako Šv.

tos neužtveria ašarotai 
motinai tako į sūnaus šir
dį! Motinos glėbys visuo
met džiaugsmo, priebėgos 
vartai jos vaikams. Net 
pavyzdžiais privedama, 
kad motina užmiršta save 
gyvybę dėl savo vaikų... 
Ji lieka paskutinė ant pa
vojaus liepto — kitų iš
gelbėjimui. Ir kad gendan
čio pasaulio išgelbėjimas 
tik per motiną! Kai per

(gy-,moterį pasaulis nupuolė— 
per moterį turi pakilti. 
Pakilti per viso pasaulio 

t budinčia savo vaikų 
sargyboje kilniąją 
hą! Motiną žemės 
neįkainuojama...

Kun. Jono Bobino 
lydima karštais aplodis
mentais. Rimšos Mokvkla 
pastatyta gyvu paveikslu 
gražiausiose trijose pozo
se. Sena, sena motinėlė p. 
Staigvilienė verpia su se
nų, senovės rateliu. Mažoji 
mokinė p. Bandžiūtė su 
atvira knyga prie motinė
lės. senų laikų mokytojos 
kelių.

Bus daugiau

sielų 
moti- 
meile

apy- 
Pra- 

----- ----------- — Kazi
miero parapijos klebonas 
kun. J. Bobihas. Prakalbos 
tema: Motinos meilė ir pa- 
siaukojimąš”. Kalboje dės
toma, kad motinos meilė 
brenda per erškėčius, už- 

iželio 23 d.. 8 vai., šv. Petro pa- mingai praleisti vasarą ameriko- miršdama ŠhVO krUVinš-S 
’ rupijos salėje, 492 E. 7th St.. So. niškai lietuviškuose piknikuose. 
Bostone. Pagerbimo bankietui! Tad, ne sudie, bet iki pašinui-1 
kol kas vadovauja šie asmenys: tymo!

| Daktaras Dusevičius. Dr. Kaspa
ras ir panele Gedučiutė. Jau da- I 
bar jie yra užsistikrinę 100 pa-

- - - ■
Tas 100 žmonių gražiai darbuo- i 

jasi. Susisiekia su šimtais dakta
ro Jakimavičiaus prietelių. Pa- 
vyzdin, pasiuntė specialų užkvie- 
timą kun. Jeronimui Vaičiūnui į 

, Cicero, III. Kun. Vaičiūnas ir 
i daktaras Jakimavičius yra geri 
draugai. Jiedu tarnavo šv. mi
šioms per šventinimą Šv. Petro 

j lietuvių bažnyčios. Kitas jo arti
mas draugas kviečiamas, tai tė-i 
vas Pranciškus Aukštikalnis, jė

zuitas ir šimtai kitų. Jis tiek 
'daug turi pažįstamų, geriau bū
tų. kad jie patys kreiptųsi pager
bimo reikalais šiuo antrašu:

l)r. AVilliam S. Duserick, 1614 
Columbia Road. So. Boston. Mass.

Bankietas būtų įvykęs birželio 
20 d., bet kadangi Amerikos Le
gionierių lietuvių Postas turi tą 
dieną. Montelloje, išvažiavima. jis 
įvyks gražiausioje nuotaikoje ' 
trejetą dienų vėliau, tai yra birž. mergaičių priėmė 
23 d. Be to 20 d. birž. sukanka 
20 metų daktaro Jakimavičiaus jos, Jėzaus 
vedybinio gyvenimo. Tą dieną jis 
švęs iškilmingai.

• v

kalba Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

' mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORSINC.,

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrevv Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

RENGĖJAI.NEPAPRASTAS PAMOKSLAS
Geg. 27 d., 9 vai. ryte, kun. 

Tėvas Generolas A. Čikota. pra
dėdamas 8 dienu pamaldas prie 
Saldžiausios V. J. Širdies, šv.

• Petro bažnyčioje pasakė pirmą 
■ iŠ šešiolikos pamokslą. Tuo pa
juoksiu dievobaimingas, iškalbus 
j ir prityręs misionierius užžiebė 
! klausyto juose didžiulę meilės lie- 
I psną. To pamokslo liepsnos karš
tis tirpdė visus širdžių atšalimus. 
; Visi klausytojai stebisi iš taip ža- 
i vejančios Tėvo Generolo iškalbos 
Į ir rūpinasi, kad visi jo norintieji 
klausyti negalės sutilpti bažny
čion. Nepaprastas pamokslas! Ne
paprastas pamokslininkas! Nepa
prastas klausytojų pamėgimas!

...g)
Tel. S. B. 2805-R j

LIETUVIS

OPTOM ET RISTAS!Ė
Ė

Išegzamtniioju akis: 
priskiriu akinius Į 
kreivas akis atitie-: 
sinu ir ambiijoniš- : 

(aklose) akyse - sugrąžinu | 
s šviesą tinkamu laiku. j
i J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j 
I 447 Broadvvay, South Boston \ 
: iši• HIIIIlUtlHHI IHItlHI'H •• S ■>•••*•, f f (■««(••«■ I 8888888888888 CJ

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR 

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadway 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

)••••*«>• •Gi
S

I

i 
| 
t

JTei. Šo. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki J2 ryte ir nuo 1.30 iki | 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir| 
nedSldieniais, taipgi seredomis nuo Į 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimn ir X-Ray j 

IIHIHp)j

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

I
I 
dėjėjų.

■
II

!

' Jūsų,
Pr. Razvadauskas.

“ČIGONĖS SAPNAS”
Geg. 26 d., 4 vai p.p., šv. Pet

ro parapijos sekmadienės moky
klos mergaitės, vadovybėje Sese
lių mokytojų, vaidino originalų 

Karalienės 
suvaidintas 

gerai suvai- 
protarpiais 
padainavo.

Iš So. Bostono bus’ai išeina Į 
Romuvos parką. Montello. Mass.. 
kame įvyksta Darbininko ir 
Brocktoniečių Gegužinė, gegužės 
30. nuo Šv. Petro par. bažnyčios. 
5th St.. 10 vai. ryte ir sugrįš 8:00 
vai. vak. Kaina j abi pusi 75c. 
Vaikams ligi 12 m. 35c. Kviečia
mi visi pirktis tikietus iš anksto ; 
“Darbininke”.

veikalėlį “Čigonės 
Sapnas”. Veikalas 
tik dėl vaikų. Labai 
dintas. Vaidinimų 
mergaičių choras 
Kun. Virmauskis pakalbėjo.

i Tas pats veikalas buvo pa
kartotas dėl .suaugusių geg. 27 
d., vakare po pamaldų. Kalbėjo 
Tėvas Čikota ir Tėvas Urbonavi
čius.

I CAMBRIDGE, MASS.
I

LDS. N. A. Askr. Gegužinės 
laibai puikiai vyksta ir viskas 
prirengta, kad birželio 6, 1937, 
galėtume kuo pasigerėti. Iš kolo
nijų praneša, kad ims gausu da- 
iyvumą.

LANKĖSI DARBININKE
Geg. 26 d. “Darbininko” ad-į 

ministracijoje lankėsi iš Oakland. 
f,alifomia L. ir Elzb. Brikų dūk- į 
tė. Mrs. Schmid. Ji savo motinai 
nupirko brangią maldaknygę. 
Papasakojo, kad Californijoje 
žmonės gerai dirba, o ypač amat- 
ninkai. Pastarieji labai gerai 
mokami ir jų trūksta.

IKI PASIMATYMO

ap- i

PAGERBS SAVIŠKĮ
Jau trys mėnesiai kaip pašnibž

domis daktaro Povilo Jakimavi
čiaus artimieji ruošia jam 25 m. 
daktaravimo sukakties proga pa
gerbimo vakarą. Jie norėjo pada
ryti jam suprizą. Bet štai ponas 
J. B. Laučka įdeda žinutę “Ame
rikon” apie šias sukaktuves. So. 
Bostono anglų laikraštis rašo a- 
pie pagerbtuves. Tad ir gerb. 
daktaro jubiliato giminės ir pro
fesijos draugai nebegali šiame 
pagerbimo darbe užlaikyti sekre
to.

Daktarą Povilą .Jakimavičių 
pagerbti jubiliejinis bankietas Į- 
vyksta trečiadienio vakare, bft-

i

Štai rašau šį atsisveikinimo 
dį jau iš New Yorko. Rytojaus 
dieną tai yra 26 gegužės išplau
kiame iš New Yorko į tėvynę 
Lietuvą. Lietuvoje manau aplan
kyti — Kauną, Šaulius, Panevėžį, 
Rokiškį, Marianapolį, Klaipėdą, 
Palangą ir Lietuvos sostinę Vil
nių. Sugrįžus pasikalbėsime ir pa
pasakosiu Įspūdžius.

Svarbiausias šio raštelio tikslas, 
tai padėkoti mano maloniems 
draugams už taip puikiai su
ruoštą man išleistuvių puotą įvy
kusią, geg. 23 d.

Ištikrųjų esu dėkingas mano iš
tikimiems draugams: D. J. A ver
ksi, mano švogeriui A. P. Nevie- 
rai, Jonui Žardeckui, panelėms— 
G. Zovytei, F. Grandelytei ir ki
tiems. Apart šių, mano bran
giems giminėms ir visiems to va
karo dalyviams. Taipgi širdingai 
ačiū už man įteiktą dovaną.

Tad priimkite mano tikrą lie
tuvišką ačiū ir, linkėjimus lai-

PIRMA KOMUNIJA
Gegužės 16, Sekminių šventėje, 

apie, porą desetkų berniukų ir 
pirmu kartu 

Šv. Komuniją. Seserys mokyto- 
Nukryžiuoto, labai 

gražiai juos prie iškilmės pri- 
j rengė.

Prieš 9 vai. šv. mišias, klebo
nas su patarnautojai^ atėjo į 
mokyklą kame pirmos sv. Komu- 

į nijos dalyviai pasirengę su dė
žė- į gančiomis žvakėmis laukė. At

kalbėjęs tam tikras maldas, pa- 
krapinęs juos šv. vandeniu, gra
žioje procesijoje įvedė vaikelius 
bažnyčion. Įeinant maži]jų cho
ras giedojo Paneles Švč. giesmes. 
Vaikeliams suklaupus prie grote
lių gerb. klebonas visus įrašė į 
Škaplerius ir rožančių; taipgi vi
siems suteikė blaivybės įžadus. 
Visi padarė pasiryžimą negerti 
jokių svaigalų iki 21 m. am
žiaus.

pėdas... Motina išsižada 
paskutinio kąsnelio, kad 
kiti būtų sotūs... Motina 
pirmutinė neša savo širdį 
prieš kalaviją, kad savo 
šešėliu uždengus sūnaus 
gyvybę!

Motinos meilė nežino 
pasmerkimo, dėlto jai nu
silenkia ir žmogžudys, ir 
plėšikas... Ir kalėjimo gro-

Per šv. Mišias, kurios buvo at
našautos vaikelių intencijai, 
gerb. klebonas pasakė gražu, tu
riningą tai progai pritaikintą pa
mokslą. Prieš pat priėmimą pir
mos Šv. Komunijos, vaikeliai pa- ; 
darė šv. Krikšto įžadų, panaujini-i 
mą. Prie šv. Komunijos vaike- i 
liūs vedė du angelai — dvi mer- j 
gaitės angelais parėdytos kas 
Teikė begalo gražu įspūdį.

Po šv. Mišių išėjus laukan visu 
Pirmoje Šv. Komunijoje dalyviu ' 
tapo nuimta paveikslai atmih- į 
eiai. Pirmas šv. Komunijos tik-j 
rai reikšmingiausia kiekvieno ka
taliko žmogaus gyvenime diena. 
Vertai priimta komunija padeda 
geram kataliko gyvenimui gorus 
pamatus, o nevertai priimta, pa
daro jį bedieviu. Katalikas.

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALKIS
I’EltKRACS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

$149
LITHVAJil I V FURNITURE CO. 
326-328 IV. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOfth Boston 4618

EŽFariiBMį:

Ltttvit D*hvcr»d «ad Lr*c*e4 m N«w

big'savinc?^^™”
WEITE FOR 200 OTHER 6ESIGNS SĖNtFREE

Įį NEMOKIAI GRANITE CO,....
1S» HAHCOCK. ST, &

Quincy, mass. ■K2f.

GEGUŽINĖ PROCESIJA

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

ADVOKATAI

PHILADELPHIJOS

June 6 d., 1937
VILOS SODE

261 W. Broadvay, 8o. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 8 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Subatomls nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliom is nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pairai sutarti)

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS

LIETUVIŲ DIENA

I
I

■

t

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Son Boston 2732

Namų: Talbot 2474

Geg. 23. 1:30 vai. po pietų įvy
ko Nekalto Prasidėjimo par. ber
niukų ir mergaičių gegužinė pro
cesija. Dalyviai nepaprastai gra
žiai Seserų buvo prirengti. Gru
pė mergaičių buvo parengta vie- 

I nuoliškais drabužiais, kitos ange
lais. dar kitos nešė visas tris da-! 
lys šv. Rožančiaus. Panelė Moc
kevičiūtė buvo parengta karalie
ne su kelioms palydovėms bei 
tarnaitėms. Berniukai, buvo pa
rengti kardinoliškai. kiti kaipo j 
kareiviai, skautai. Žodžiu, šioje 
procesijoje buvo daug įvairumo 
bei gražumo. Procesija ėjo gat
vėmis. Ji sutraukė daug žiūrėto
jų. Sugrįžus bažnyčion, gerb. į 
kleb. pašventino vainiką, ku- 

| riuom Karalienė apvainikavo Pa- 
■ nelės Švč. statula. Po tam sekė
gražus pamokslėlis, kur. gerb. 
klebonas pasakė. Iškilmės užsi
baigė rožančiumi ir Švč. Sakra
mento palaiminimu. Žvalgas.

i

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią iSdirbysčh; auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Pcter Trečiokas 

savininkui

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

113 Ame3 St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

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

!
I
I
I
I
I

JUOZAPO MARIJOS VILOS NAUDAI
SEKMADIENĮ

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. "BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., TeL 8. B. 1068

NEWTON, PA.
Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti dieną JUO

ZAPO MARUOS VILOS gražiame sode.

Jūsų ŠV KAZIMIERO SESERYS 
(Viloje)

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadsray, 
Bonth Borton, Mms

KLEBONIJOS PATAISYMAI
Apie mėnuo laiko atgal pradė

ta remontuoti klebonijos viduje 
ofisas ir valgomasis kambarys. 
Remonto darbą atliko patys pa
rapijiečiai. Klebonas kun. P. Juš- 
kaitis širdingai dėkoja segan
tiems nenuilstantiems darbinin
kams: Juozapui Kontrimui. Jur
giui Mockevičiui, Jurgiui Bara
nauskui, A. Sargeliui ir Stanislo
vui Stankevičiui, kurs atliko vi
są electrician darbą. Taipgi dėko
ja P. Janiūnui, J. Seberai ir M. 
Jakui už gražiai išpoperiavimą 3 
kambarių.

Taipgi senų vargonų išardime, 
platformos išbudavojime ir nau
jų Hammond Vargonų instaliavi
me darbavosi M. Karbauskas. Izi
dorių Samalis ir jo tris sūnūs 
Kastantas, Izidorius ir Vincas. 
Jonas Mockevičius ir du broliai 
Valatkai. Jiems reiškia klebo
nas nuoširdžią padėką už jų pa- 
siaukavimą.

Kun. Pr. Juškaitis,
Klebonas. I

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 P. M.

I
’ JOSEPH W. CASPER I

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius ir I 

Balsamuotojas

TURI NOTARO TEISES 1 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 j 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį jį

i

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

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 

564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 tt. BMAftttAt,

'telefonas SOUth 
feROCKTONO OFISAS: 
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.

m



Penktadienį, Gegužės 28 d., 1937 darbininkas

“Mirė paskutinis Popiežius”, 
džiaugsmingai šaukė vienas bolše
vikų rašytojas mirus Popiežiui 
Benediktui XV, 1922 m. Tačiau, 
dešimti metų vėliau, Popiežius Pi
jus XI, savo enciklikoje “Qua- 
dragesimo Anuo”, viešai pasmer
kė komunizmą, gi šįmet net visą 
Encikliką išleido apie “Ateistini 
įtomunizmą”. Uola atlaiko aud
us.

GEGUZ
3

Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y.dažnai jis pats dalyvauja Moks

lų Akademijos Vatikane sesijose. 
Pereitais metais Pijus XI Vatika
ne Įsteigė fizikos, matematikos ir 
gamtos mokslų Akademiją, Į ku
rią pakvietė žymiausius pasaulio 
mokslininkus iš visų pasaulio 
kraštų, nežiūrint jų tautybės bei 
religijos.

Gilų ilgų metu mokslą Šv. Tė
vas sunaudoja žmonijos gerovei.

GegTižės 31 d. Popiežiui Pijui štai, matydamas tiek neteisingu- 
ukanka 80 metų amžiaus. Tą die- mo ir skurdo pasauly jis išleido 
ą visas pasaulis minės ir melsis raštą, kuriame nurodo tikras vi- 
ž savo vyriausi Ganytoją. Mums 
ūkia bent kelius žodžius pasaky- 
l apie Šv. Tėvą Pijų XI.

sv. Tėvas Pijus XI iš savo šei- 
Ąs vadinosi Achilles Ratti. Jis

Gegužės 31 d., 1857 m. ne
daliame Desio miestely vidun-

m(slo žmogus.
pidaus diplomatų akademiją Ro
mo ’ —
gij 
teis 
čiai;
molų šakomis.

vai|artoia prancūzų, vokiečių, dvasią ir su ja eiti Į visuomeninį 

 

angį ispanų, italų, lotynų, grai- ir politini gyvenimą. Jis nuolati- 

 

kų įžvdų kalbas. Iš visų iki šiol 
ų Popiežių jis yra vienintė- 
is keletą sakinių ir lietu-
Jis yra 
svarli istorišku

I ‘
sų blogybių priežastis ir būdus 
joms prašalinti. Ypač jis reika
lauja, kad darbininkas žmogus 
būtų laikomas lygus kitiems, kad 
jis turėtų tinkamą pragyvenimą, 
ir aštriai pasmerkė kapitalistus, 
kurie neatmoka darbininkui tei
singo ir tinkamo atlyginimo už 
darbą.

Vienas iš didžiausių Popiežiaus 
darbų tai Katalikų Veikimo su- 

ir Bažnytinių tvarkymas ir išplatinimas. Nuo 
pat pirmų dienų Popiežiavimo jis 
šaukia visus geros valios pasau
liečius atnaujinti Krikščioniškąją

Italijoje. Jis yra didelio 
Yra baigęs Po-

Jis yra Filosofijos,, Teolo-
, Pasaulinės
daktaras. Yra taip pat pla- 

susipažinęs ir su kitomis 
šv. Tėvas lais-

bū
lis

parašęs keletą 
studijų. Labai

IBART MOTOR 
SALES, INC.,

Ai ’lbRIZED FORD SALES 
l & SERVICE 

1120 Market St., 
įCampello, Mass.
11. Brockton 835

()LSOX & LEPPER, Ine 
niETRCLET SALES 

saivin:

519 Wšhington St., 
Norw»od, Mass.

Te. 0440

&

niai ragina žmonės veikti sykiu 
su dvasiškija ir ne tik kovoti su 
blogu, bet kurti, kelti, šviesti sa
vo geru pavyzdžiu kitus.

Mūsų vyriausiam Ganytojui 
tenka gyventi sunkias dienas. 
Daugely šalių nebelaiko duoto su
tarties žodžio, persekioja katali
kus, žudo kunigus ir vienuolius 
ir degina bažnyčias; ypač jam 
skauda širdį, kad kaikuriose šaly
se katalikiškos mokyklos yra už
daromos ir mažutėliai jau nebe- 

Įmokomi pažinti savo Sutvėrėjo. 
Ir ligos suspaustas jis rūpinosi 
apie kitų gerovę; kada, gydytojai 
ji vertė nesiimti jokio darbo, tai 
jis kančių apimtas sako: “Non 
recuso dolorem, peto laborem”. 

■Aš neatsisakau kentėti, bet noriu 
dirbti”. Taip, dirbti kitų gero
vei.

Tikrai laimingi esame turėda
mi tekį Popiežių, kuris Įspėja

VALOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 
kurie skelbtųsi “Darbininke” apsimoku, nes jie parduoda švie- 
produktns !• maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
kvkite. kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSIIMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telepbone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER MASS

K ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

PERKINS SO. 
CASH MARKET

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

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINF 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
I’rot. Rašt. — Bronė Ctinienė,

29 Gotild St., XV. Rosbnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-5V.

Fln. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 V.’ashington St., Roslindale, Mass.

Tel. Parkvay O558-VV
Iždininkė — Ona Staniulhitė,

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

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

443 E. 7ih St.. So. Boston, Mass.
Drausrlja otvn snsirinMinns laiko kas

Gegužės-May 30 d., 1937
Romuvos Parke, Montello, Mass

šaukdamas visus prie atgailos. 
Misijos buvo labai sėkmingos ir 
už tai galime dėkuoti Dievui, 

40 V AL. ATLAIDAI ir MISIJOS kad per jo užtarimą galėjome iš
girsti Jo žodį, kurį skelbė misi
jonierius kun. J. Bružikas, S. J.; 
mūsų klebonui kun. .Jonui M. 
Bakšiui, kuris nors negalėjo iš
būti iki pabaigos, turėjo vykti į 
Lietuvą, bet prieš išvykimą ap
rūpino savo parapijiečius dvasi
niu maistu. VYTURYS.

misijonierius ir pasakė 
Tos dienos vakare 

laikė kun. Balcerak,

Geg. 16 d. per sumą prasidėjo 
40 vai. atlaidai su labai gražia 
procesija. Pirmą vakarą mišpa
rus laikė kun. F. Gelumbis iš 
Niagara Falls, kuris sakė ir pa-

■ mokslą, nes Misijonierius kun. J. 
Bružikas, S. J. nespėjo atvažiuoti 
i laiką. Pirmadienio ryte, sumą

* , , į laikė jau
— laikraščio “Darbininko” ir Brocktoniečių GEGUŽINĖJE baseball žais Maria- pamokslą, 
napolio Kolegijos ratelis su Norvvoodo Šv. Jurgio lietuvių parapijos rateliu. Ma- mišparus 
rianapolio Kolegijos ratelis yra pasižymėjęs gabumais ir smarkumu žaidimuose lenkų šv. Stanislovo par. klebo 
su kitų kolegijų rateliais, bet Norvvoodo lietuvių parapijos ratelio dar nėra nu- ,nas- Antradienio ryte sumą 
galėjęs. Taigi gegužės 30 d., Romuvos parke tų dviejų ratelių žaidimas bus tik- val<are mišparus laikė ir proeesi- prasidėjo 40 valandų atlaidai mu
rai įdomus ir smarkus, nes bus kova už čampijonatą. Pamatysime kuris laimės. vadovavo kun. Augustinas 
Dalyvaukime visi. Petraitis, \\ oreesterio Šv. Kazi

miero par. klebonas. Laike atlai
dų choras, vadovaujant muzikui 
K. Bazini, giedojo Molitor 4-rių 
balsų mišparus. Giedojimas buvo 
labai gražus ir žmonės, kuriu per 
visus vakarus buvo- pilna bažny
čia labai gėrėjosi.

Nors atlaidai pasibaigė antra
dienio vakarą, bet misijonierius 
skelbė misijas per visą savaitę. 
Žmonių j misijas lankėsi skait
lingai kaip rytais, taip ir vaka
rais ir labai daug ėjo prie sa
kramentų. Ypač 
Dingai lankėsi, 
pastebėjo.

Misijonieriaus 
gražūs ir jausmingi, ir šalčiaus} 
netikėlį gali patraukti prie tikė
jimo. Užbaigos diena buvo labai 
jausminga, ir dar kaip Rocheste- 
rvje lietuviai gyvuoja tokio atsi
tikimo nėra buvę... tai šeimynų 
komunija.

Sekmadienio rytas, oras apsi
niaukęs. Atrodė, kad tuojau bus 
lietus. Prieš septintą valandą ry
tą žmonės būriais eina į bažny
čią, pasipuošę raudonomis rožė
mis. sėda suoluose ir 6:45 vai. 
prasideda mišios ir pamokslas. 
Laike mišių visa bažnyčia eina 
prie Dievo stalo priimti komuni
ją. Tas pats atsikartoja ir per 
antras mišias 8 vai.

■ Laike sumos dar buvo einan- 
čių prie komunijos, kuriems buvo 
neparanku per pirmąsias dvejas 
mišias. 3-čią vai. po pietų iškil
mingas misijų užbaigimas. Prisi
rinko pilnutėlė bažnyčia žmonių. 
Svetimtaučiai stebėjosi ir nega
lėjo suprasti kas tai yra per 
šventė, kad žmonės taip skaitlin
gai ir visi su gėlėmis lanko baž-

' nvčią.
Pirmadieni, geg. 24 d. buvo at- 

' laikytos pamaldos už mirusius.
■ Tą dieną taipgi buvo dvejos mi- 
' šios, laike kurių žmonės ėjo
skaitlingai prie komunijos, kad 
atminti mirusius. Misijonierius 

’ pasakė paskutinį pamokslėlį ir 
tą patį rytą apleido mus ir iške- 

’ liavo į Niagara Falls, N. Y. te-

Štai pirmoji milžiniška šių metų Gegužinė, kurioje yra proga pamatyti se
nus pažįstamus ir pasidžiaugti atgimusia pavasario gamta.

Romuvos parkas kasmet sutraukia iš visų kolonijų kaip senus taip ir jau
nus, todėl ir šiais metais lai bus ši Gegužinė Tamstos džiaugsmo šventė. Čia bus 
proga sutikti giminės ir pažįstami: sutiksi senai matytus ar visai nematytus, — 
tik ką iš Tėvynės atvykusius. Dienos programoje žingeidumo dėlei yra teikiama 
linksmaus pobūdžio sporto; taipgi sporto, kuris yra šios šalies tautiška pramo
ga, būtent: “baseball”; šokiai prie smagios orkestros dykai per visą dieną. Už
kandžiai gaminami lietuviški ir amerikoniški. Bus ir skystimėlio.

Todėl visi patogumai bus patiekti Jums ir Jūsų pažįstamiems naudotis ir 
džiaugtis. Automobiliams ar bus’ams parking dykai.

Valio, Visi į Romuva, Montelloj, gegužės 30 d.
KVIEČIA RENGĖJAI.

mums nuo visų gręsiančių pavojų kad visa ką Bažnyčia yra laimė- partija yra nelegališka,bet 
ir duoda Įvairiais principiniais jus per šimtmečius bus sunaikin- jų veikimas didėja. Čia ~]
'klausimais tinkamus nurodymus, ta, bet malda, nugalės, nebijoki- komunistai 
Tai ir mes, šv. Tėvo Pijaus XI me.
astuonios dešimties metų sukak- i
ties proga, palinkėkime savo šir- žmonių mylėtojau 
dyse ir paprašykime Aukščiausio- mes dėkingi Jums esame už tė
jo, kad Jis savo garbingam ir no- viškus nurodymus, sveikiname 
liam tarnui duotų sveikatos. Jam Jūsų gimimo dienoje ir pareiškia- 
dienos yra nelinksmios. Rodos, me Jums savo ištikimybę. T.

Šventasai Tėve, darbininkų valdžia, 
ir užtarėjau, -1-

Į

nori sukelti
i nepasitenkinimą Anglijos 

Maskva didžiuo
jasi komunistų pasekmė
mis Indijoje.

PASMERKS NESĄŽI
NINGUS KATALIKUS

ii

i
ir

pamokslai labai

NEW HAVEhl, CONN.
40 VALANDŲ ATLAIDAI 

Gegužės 9 d., Motinos Dienoje,

sų bažnyčioje. Moterų Sąjungos 
33-eia kuopa ir Šv. Onos Draugi
jos narės ėjo “in corpore” prie 
šv. Komunijos. Kiekvieną dieną 
žmonės naudojosi Dievo malonė
mis, gausiai artindamies prie Die
vo Stalo ir klausydami gražių, 
naudingų ir pamokinančių pa
mokslų.

Dalyvavo daug svečių kunigų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
RADIKALAI SUSPROG

DINO SARAGOSSA
KATEDRĄ

Roma, Italija — Sodali
cijos leidžiamam laikraš
tyje kalbama apie Šv. Tė
vo paskutiniąją encikliką 

“Katalikas.

Vatikanas — Laikraštis 
“Osservatore Rom a n o” 
praneša, kad Ispanijos ra
dikalai visai sunaikino šv. 
Leono Katedrą, Saragossa 
mieste Ispanijoj. Radika
lų lėktuvai paleido tris 
bombas į katedra, kurios 
taip pat užmušė 18 žmonių 
ir sužeidė 45.

PROFESORIAI IR 
KYTOJAI ATLIKO 

KOLEKCIJAS

MO- 
RE-

I I
Jung. Valstybėse pasipylė 
protestai prieš prez. Roo- ir pasakyta: 
sevelt ir valstybės depart- kuris negyvena pagal tikė- 
mentą už išdavimą leidimo 
atgabenti tuos vaikus čia, 
tai įsileidimas Ispanijos 
baskų vaikų laikinai sulai
kytas.

jimą, ne tik sau pražūtį 
rengia, bet pajuokai išsta
to nati Katalikų Tikėji
mą”.

Šios šalies radikalai 
(komunistai ir socialistai) 
ir dalis protestantų dar
buojasi, kad atgabenti 
baskų vaikus i Amerika, 
kad paskui jų vardu stalė
tų vesti propagandą Ispa-

PREZIDENTO A. SME
TONOS DOVANA ŠV. 

ANTANO BAŽNYČIAI

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

Vice-Pirm. Albinas Neviera.
16 M'infield St., So. Boston, Mass. 

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

F'n. RaSt. Aleksandras TvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowon St., So. Boston. Mass. 

Maršalka Jonis Zaikis.
7 W1nfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čių nedčblicni kiekvieno mėnesio 

Į 2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49? 
E. 7th St., So. B««ton, Mass.

Peiping, Kinija —
27 d., — Dvidešimts 
ri įvairių katalikiškų uni
versitetu profesoriai ir že
mesniųjų mokyklų dauge
lis mokytojų atliko užda
ras rekolekcijas, kurias 
'7edė jėzuitas kunigas Ray- 
mond Liou.

Ge<*. 
ketu-

Hong Kong, Kinija —
Kiek laiko atgal čia Kata
liku katedroje buvo išven- 
tvti penki Kiniečiai į kuni
gus. Jie darbuotis Hong 
Kong vikariate.

RUSIJA SUSIRŪPINO 
BAPTISTAIS

7:3O vai vakare j».bažnytinėj svt 
minėl

Visais draūirllos reikalais krelnkltė 
nrotolrnln raštininko

■R

Kaunas — Respublikos
. _ . _ _ e Prezidentas Antanas Sme- 

nijos lojalistų (radikalų) tona padovanojo šv. Anta- 
naudai. ... no parapijos bažnyčiai šv.

Dabar tie vaikai bus nu- Antano statulą, kurią pa
vežti į_St. Jean de Liiz, darė dailininkas J. Zika- 
Prancūziją, taip praneša ras. Statula yra 2 su vir- 
American Board of Guar- šum metrų aukščio ir pa- 
dians for Basque children. daryta iš gipso.
ir laikinai apgyvendinti.! Gegužės mėn. 10 d. sta- 1)avo . ,XiaKara ,. l(-
Toji organizacija rūpinsis tula šv. Antano bažnyčioje nai skelbti Dievo žodį. Tegul Die- 
įšgauti leidimus Įvežti iškilmingai pašventinta, 
tuos vaikus į Jung. Vals-_________
tvbes Amerikos konsulate, Brooklyno bolše v i k ų 
Paryžiuje. ___ “Laisvė” rašo, kad tūlas

------------- J. Gataveckas, bolševikas 
ISPANIJOS SUKILĖLIAI “tebeverda smalą sušilęs”. 
NUŠOVĖ PRANCŪZIJOS Saugokitės “tovarščiai”,

ORLAIVĮ i kad jis ja jūsų neapipiltų.
Į ----------

vas užlaiko sveikatoje ir ištver
mėje ištikimą Savo tarną, kuris 
taip gabiai skelbia .To mokslą, ir 
tegul .Jis dar ilgus metus gyvena

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

Visi skelbkitės “Darbininke".

Neto-

SĄJUNGIETĖS MINĖJO 20 M. 
SUKAKTĮ

Gegužės 1G d. Moterų Sąjun
gos 33-čios kuopos narės surengė 
puikų vakarą, paminėjimui, kuo
pos 20 metų gyvavimo sukaktu
ves.

Apie kuopos gražius darbus ir 
jos gyvavimą pakalbėjo kuopos 
pirmininkė M. .Jokubaitė, sveikin
dama visas nares ir kviesdama e- 
nergingai ir ateityj dirbti, ypa
tingai stengtis prirašyti naujų 
nariij prie kuopos.

Gražiai apie sąjungietes kalbė
jo kleb. kun. AI. Pankus, linkė
damas ilgiausių metų ir laimės.

Viešnia p-lė Valerija Kaunie
tyje iš Hartford, Conn. padaina
vo solo — Motinėle Alano; akom
panavo p-lė Ona Danusiutė. P-lės 
Kaunietytės stiprus alto balsas 
sužavėjo publiką. Aplodismentais 
iššaukta, sudainavo “Šių nakčia- 
Ii” ir dar vieną dainelę.

Sekė vaidinimas juokingos ko
medijos “Kuprotas Oželis”. Vai
dino šie: Onytė -— M. Baržins- 
kienė, Motina — S. Tamulevi- 
cienė, Jonelis — Ant. Zaroms- 
kas. našlis — Alek. Gedrimas, 
piršlys ■—Adof. Stadalnikas.

Visi vaidintojai savo roles gy
vai ir tinkamai atliko.

Įdomią kalbą apie Moterų Są
jungą pasakė gera sąjungos vei
kėja, viešnia p-riia A’. Elijošienė 
iš Hartford, Conn. Nurodė kokią 
naudą sąjunga teikia savo na
rėms.

Programai užsibaigus, sekė šo
kiai.

Labai malonu, kad į šį vakarą 
atsilankė viešnių ir svečių iš a- 
pvlinkės kolonijų.

į Rengimo komisija širdingai ta
ria ačiū visiems, kurie prisidėjo 
kokiu nors būdu prie išpildymo 
šio vakaro programos ir jo pasi
sekimo. KORESP.

C. BROOKLYN. N. Y.
ATNAUJINTI ALTORIAI

Per virš 20 m. jau altoriai bu
vo gerokai apšepę, tai kleb. rū
pestingumu, jie atnaujinti. Žmo
nės noriai tam tikslui aukojo. 
Darbas atliktas tikrai artistiškai. 
Tą darbą atliko dailininkas p. 
Subačius. Didžiajam altoriui ap
šviesti Įtaisytos naujos šviesos.

ATSILANKYS VYSKUPAS
Sulig nustatyto maršruto J. E. 

vyskupas M. Reinys, iš Vilkaviš
kio. mūsų bažnyčią vizituos bir
želio 20 d., laike sumos.

Asmeniskai lydima
Bilbaio, Ispanija

Ii Bilbao miesto Ispanijos 
sukilėlių lakūnai nušovė 
Prancūzijos transportini j 
orlaivį. Orlaivis dar ban
dė lėkti , bet nukrito, ir 
krisdamas sužeidė tris juo 
važiavusius žmones.

PADIDĖJO VARGONŲ 
FONDASi

i Nuo choro parengto koncerto- 
baliaus, klebonas visą pelną pa
dėjo į vargonų fondą. Viso da
bar fonde yra $1.200.00. Kaip ži
noma, mūsų bažnyčioje dar nėra 
naujų vargonų, šie pastatyti tik 
laikinai ir seni. Naujų vargonų 
vieta liuosa. Dabar vėl klebonas 
rūpinasi. Surado labai gerus, di
delius ir visai nebrangius vargo
nus. Vyskupas leidžia tik tada 
statyti, kaip bus tam tikslui su
rinkti pinigai. Tad kurie dar ne
aukavo. reikėtų, kaip galint grei
čiau savo pareigą atlikti. Jeigu 
visi parapijonai paaukotų po 
$10.00. tai už keleto mėnesių bu
tų puikūs vargonai, kurie būt 
lig papuošalu mūsų gražios baž
nyčios. Tad didinkim naujų var
gonų fondą.

Varšuva, Lenkija — Pa
tikrinančios žinios ateina, 
kad rytinėje Rusijos dalv- 
je labai smarkiai išsiplati
no Baptistų sekta. Tas 
bolševikus labai suerzino. 
Dabar Rusijos valdžia įsa
kė visus baptistų skyrius 
uždarvti ir iu nuosavybe 
užgrobti. Sakoma, kad 
baptistai ir raudonoje ar
mijoje turi nemažą pasise
kimą.

LINDBERGHAI SUSI
LAUKĖ SCNAUSVIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS

Statistikii parodo, kml ii 120.000,000 
merikoj gyvenančių žmonių turi visada 
dūrins užkietėjusius 40.000,000 žmonių, 
kita 4O,’M1O.OOO žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietė.juws kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo- 
nfų turi vidurių nesmagumus. 60 nuoS. 
žmonių turi npendiko įdegimus (aklažar- 
nėsl. KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirlsi normaliai. Vartojant NA- 

TURAL • LAK HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzos ir 
kitokių iipj. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATCRAL - LAX- 
HETlB TEA netik išvalo ir sutvarko- vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir sveiki, tuojaus prislųsklte $1.00 bei 
$2.00, Money Order (Cbekių neprijimu). o aš jums pasiųsiu MATU- 
RAL - LAX - HERB TEA ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. ŠATURAL - LAX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tnojaus. Rašykite:

A- Ė 
Vi- : 
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:
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x
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I
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C1IJSK1IC .

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

RASKIT 500 VAIKU 
SUSODINTA Į LAIVĄ

71.

I
I

Washinerton, D. C. —Is
panijos loinlistai (radika
li) atskvrė mm tėvu 500 
baskų vaiku išvežimui i Į 
June. Valstybes. Kadangi

IVeald, Kent. Anglija —
Šiomis dienomis paskelbė, 
kad gegužės 12 d. (karu- 
naciios dienoje) lakūnai 
Lindberghai susilaukė sū
naus. Tai bus trečias iš ei
lės sūnus. Pirmąjį pagrobė 
ir nužudė piktadarys, o 
antrasis auga.

MASKVOS PROPAGAN
DA INDIJOJE

Berlynas, Vokietija

i

įseriynas, vosienja — 
Nors Indijoje komunistui

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ 
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BERENGARIA BIRŽ-JUNE 19 d.
Išplaukia is New Yorko tiesiai į Cherbourgą 

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

Ekskursiją lydės pinčiai žinomas ir nuodugniai kelionės rei
kalus iStyręs vadas p. P. BUKšNAITIS.

Pulki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiųjų laivų.
Gražfis kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard pa
tarnavimas Ssios klasės keleiviams. Tik Šešios dienos 

vandenin!
Pletennių paaiškinimų teikia įttmn arčiausiai agento*,

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST

— Boston, Mass.

i
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priemonėms, o ne ekonominės žmonių būklės pageri-1 
nimui. Vadinasi, kur reikia ekonominis žmonių gyve- I 
nimas sutvarkyti, ten komunistai dirba Sizifo darbą,! 
gi kur jiems reikia karo Įmonės pasigaminti, ten jie 
siekia ir pasiekia. Tai kokie gi jie ekonomistai?

Kuriam tikslui “N-nos” pasakoja apie bolševikų 
pastangas taip vadinamai “Gyvajai Bažnyčiai” 
ganizuoti,

su-
PRENUMERATOS KAINA:

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

suor- 
sunku suprasti. Tuo neva norima Įrody

ti, kad komunistai ne griauja tikėjimo, tik bando su
kurti savąją religiją. Bet gi visiems žinoma, kad “G. 
B.” buvo kaip tik organizuojama pravoslavijai 
griauti, kaip kad mūsų nezaležninkija katalikams pa
kenkti. Iš to nieko neišėjo, reiškia, bolševikams nepa
vyko suardyti religijos, tai ir viskas. Apie jų neva pa
stangas sukurti naują religiją netenka nė kalbėti, nes 

į tokių pastangų jie nedarė, nedaro ir nedarys, dėl tos 
priežasties, kad tas tiesioginiai priešinga jų princi- 

L pams. Leninas yra pasakęs, kad religija tai žmonijos 
svaigalai (opium). Jis ipareiguodavo Bončą — Brue- 
vičių, kad kodaugiausia rašytų prieš religiją, kad su
sirašinėtų su visokiais rusų sektantais — raskolni- 
kais, štundistais, molokanais — tuo tikslu, kad galė- 

; tų juos siundyti prieš pravoslavus ir griauti jų tikėji- 
! mą. Stalinas, Krylenko, Dimitrovas, Jaroslavskis ko- . 
aiškiausia pasisako už gryną bedievybę, ant kurios

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephonc SOUth Boston 2680
*

Europos krepšinio nugalėtojai iškilmingai sutinkami laikinojoje Lietuvos 
sostinėje Kaune, prie Kūno Kultūros Rūmų. Viršuje nugalėtojus sveikina 
vyriausybės vardu ministeris pirmininkas Juozas Tūbelis. Apačioje nugalėto
jams Įteikiamos dovanos. ___

Šv. Tėvas Pijus XI
Šv. Tėvas Pijus XI pabaigė 80-tą savo amžiaus 

metą ir ta proga katalikiškas pasaulis sveikina ji su- . _ , -- .. - - - „ . A. .
laukusi žilos senatvės ir meldžiasi, kad Dievas dar ii- pagrindo manoma sukurti tikrąjį socializmą . Anti- 
giau užlaikytų gyvą tą garbingą vyrą, kurio kiekvie- Pr°paganda tiek smarki, 1 _____
na gyvenimo valanda pašvęsta žmonijos gerovei.

Štai kokie svarbiausi Šv. Tėvo Pijaus XI gyveni
mo Įvykiai.

Gimė 1857 m. Desio, Italijoj. Įšventintas kunigu 
1879 m., dėstė dogmatinę teologiją ir pamokslininkys- 
tę Milano seminarijoj 1882—1888 m., po to paskirtas 
Ambrozijaus knygyno nariu ir 1907 m. tapo jo galva. 
1914 m. buvo pakeltas i Vatikano knygyno prefektus. 
1918 m. buvo išsiųstas Lenkijon kaipo Apaštališkas 
vizitatorius. 1919 m. tapo Nuncium, kaipo Lepanto 
Arkivyskupas ir 1921 m. tapo Kardinolu ir drauge Mi- kusp Popiežius ir juos pasmerks. Tai tokie’ aiškūs da- 
lano Arkivyskupu. 1922 m. buvo išrinktas Popiežium ’>•••—’ • ---
ir pasiėmė Pijaus XI vardą. Padarė Konkordatą su 
Latvija (1922 m.); su Bavarija (1924 m.), su Lenkija 
(1925 m.), su Lietuva (1927 m.) ir su Vokietija (193c 
m.). 1925 m. Įvyko 220-sai pubiliejus, Į kuri suplaukė 
nesuskaitytos meldžionių minios. Tais pačiais metais, 
spalių mėn.,. Šv. Tėvas paskelbė Kristaus Karaliaus 
šventę. Vas. 11, 1929 m. Įvyko svarbi sutartis su Ita
lijos valdžia, sulig kuria Popiežius Įsigijo Vatikaną — 
mažutėlę Romos dalelę su 1000 gyventoju — kaipo 
nepriklausomą bažnytinę nuosavybę, tuomi užbaigda
mas 59 metų politiškąją Apaštališkojo Sosto nelaisvę. 
Keliomis epokinėmis enciklikomis Pijus XI sutvirtino 
moterystę, nasmerkė gimimų kontrolę, abortą, steri
lizaciją ir divorsą; darbo klausime iškėlė, patvirtino, 
plačiau išaiškino Leono XIII Rerum Novarum encikli
ką, įsakė ją dėstyti ir aiškinti pamoksluose, prakal
bose ir spaudoje ir vvkdint gyvenime, kiek tai nuo 
katalikų pareina; enciklikoje “Nova Impendet” (nauji 
dalykai ateina) ragino pasaulį prie kolektyvinės lab
darybės depresijos metu; Rusijos baduoliams, be skir
tumo pažiūrų ir įsitikinimų, aukavo milijonines su
mas: pagaliau pasmerkė komunizmą ir, valiausiai, pa
goniškąjį Vokietijos fašizmą. Nuo sunkiu darbų ir rū- 
peščiu dėl Meksikos ir Ispanijos įvykių šv. Tėvas pe
reitą žiemą buvo smarkiai susirgęs ir dar visiškai nuo 
ligos neatsigriebė.

Ir taip dirba Garbingasai Senelis ir net ligos su
spaustas nenuilsta. Visas pasaulis stebisi jo darbin
gumu, mokslu, uolumu ir niekuo nenugalima meile, 
kurią nuolatos žmonijai parodo. K.

, kad tikinčiuosius , 
priskaitoma prie valstybės išdavikų, skiriama 25,000 
rublių už parašymą prieš religiją nukreiptos knygos 
ir tt. ir tt. Juk Įrodinėti, kad komunizmas yra grynai 
materialinė, bedieviška sistema, tai tas pats, ką die
nos metu primygtinai kiekvienam pasakoti, kad da
bar diena. Kam dar Įrodinėti, kad visi ir taip žino.

“N-nų” teigimas, kad Roma fašizmui “kryžiaus 
karo” dar neskelbia, neatitinka faktu. Visiems gerai 
žinoma Popiežiaus enciklika prieš Vokietijos nacius. ■ 
Gi jei kitų šalių fašistai taip pat žiauriai puls katali- .

lykai, dėl kurių tik vaikėzai šūkauja.
Gan keistas “N-nų” tvirtinimas, būk aš neįrodęs, j 

kad komunizmas smarkiau kovoja prieš bažnyčią, ne
gu fašizmas. Kam gi visiems žinomus faktus įrodine-' 
ti? Faktai stipriausi argumentai. Juos tik reikia prisi-1 
minti, ne irodinėti.

Iš viso, ”N-nų” argumentacija pilna zigzagų —

Lietuva Europos Krepšinio Meisteris
(Pradžia 1 pusi.) pamatyti ir pagerbti tuos, kurie 

taip gražiai iškėlė lietuviu tautą 
pasaulio akyse. Ypač gražūs su
tikimai buvo Šiauliuose, Radvi
liškyje, Kėdainiuose. Dotnuvoje. 

, Daugelyje stočių nugalėtojams 
gėlės. Visos’ sportininkams buvo duodamos 

Šiepti, kad mano girnos tuščios. Nesiginčysiu: kai pri-'i stotys buvo sausakimšai perpil-| dovanos. įteikiami adresai, sako- 
seina “N-nu” Delai malti, tai girnos neturi darbo. K. dytos visuomenės. Visi stengėsi mos sveikinimų ir džiaugsmo kal-

i Toiiau kiekviena stotis pake
liui kuo iškilmingiau ir kuo gra-

1 žiau gerbė sportininkus nugalė- 
sėda tai Į vieną, tai Į kitą kėdę ir tuomi painioja daly- tojus, visur jiems buvo keliamos 
kus paties autoriaus nenaudai. “N-nos” mėgina pa- ■ ovacijos, mėtomos

“N-nų” pelai malti, tai girnos neturi darbo. K. dytos visuomenės.

l

Enciklikos Apie Bedievišką Komunizmą 
Pagrindines Mintys

(Iš “Tiesos Kelio”)
[dieviškasis komunizmas yra iš savo esmės kenksmin- 
įgas ir jokioje srityje su juo, kaipo tokiu, negali būti 
bendradarbiavimo, jei nenorima žalos krikščioniškai 

i civilizacijai.
4. — Kaipo labai sėkminga priemonė kovoje prieš 

1 komunizmą yra, žinoma, malda ir krikščioniška at
gaila.

(Tęsinys.)
IV. — Ketvirtoje enciklikos dalyje kalbama apie 

gelbėjimosi nuo komunizmo pavojų priemones.
1- — Pagrindinė priemonė — tai krikščioniškas 

atnaujinimas ir privatinio ir viešojo gyvenimo pagal 
Evangelijos principų dvasią. Šventasis Tėvas čia iš
reiškia liūdesį, kad per daug yra tik iš vardo katali- 
kų; katalikų be gilesnio Įsitikinimo, be tinkamo susi
pažinimo su Bažnyčios mokslu; neužtenka tik išori
nių praktikų, bet reikia Dievą garbinti “in spiritu et 
veritate”. Toki tik fasado katalikai neįstengs atsispir
ti, užėjus persekiojimų ir bandymų audroms.

Šventasis Tėvas ir turtinguosius ir neturtingus 
ragina nestatyti pirmoje savo vertybių vietoje žemiš
kų turtų, bet mokėti savo dvasia aukščiau už juos pa- 

i u:u.; ~~_ _________  j__ •___ *______________ F
gieji Įstengs turtų naudojime dalintis su kitais, kurie 
mažiau turi, ir išvengs baisios Dievo bausmės, kuri 
laukia nevartojančių savo turtų pagal Dievo paskyri
mą. Iš kitos pusės ir neturtingieji privalo turėti kan
trybės ir teisingai reikalaudami, kas kam priklauso, 
neįeiti Į koliziją su Dievo įsakymais, su Evangelijos 
nurodymais.

2. — Ypatingai svarbu kas kart ištikimiau vyk
dyti didįjį Dievo ir artimo meilės įsakymą. Reikia at-

(Bus daugiau)

J. E. Kardinolas Laimina 
Federacijos Kongresą

Šiomis dienomis kun. Pranciškus M. Juras, Šv. 
Pranciškaus lietuvių par. (Lawrence, Mass.) klebo
nas gavo iš arkivyskupijos laišką, kuriame J. E. Kar
dinolas laimina A.L.R.K. Federacijos Kongresą ir 
reiškia nuoširdžius linkėjimus.

Be to, Jo Eminencija maloniai duoda leidimą 
kviesti i Federacijos Kongresą J. E. vyskupą M. Rei- 
nį, kuris pabaigoje birželio mėnesyj atvyksta iš Lie
tuvos.

Štai laiškas:
ARCHBISHOP’S HOUSE

LAKE STREET
BRIGHTON, MASS.

Pelai Girnoms Ne Darbas
“Naujienų redaktorius, griežtai, sumaniai ir ryz- kilti neorisirišti sav0 dvasia ie ju Tada irJ t 

tingai pasmerkdamas netikslias komunistų pastan- - ■ - - - -• t.- - • • - -
gas, buvo man padėjęs Įrodyti, kad ekonomijos srity 
bolševikai yra tik nykštukai. Dabar jis apsižiūrėjo, 
kad puldamas vieną antagonistą, jis padeda kitam, ir 
pasiryžo ne tai gintis ne tai išeiti atbulas iš užimto
sios pozicijos. Anot jo, ekonomijos srity bolševikams 
nesiseka, tai nesiseka, tačiau tai dar nereiškia, kad 
jie būtu nykštukai. “Nesisekimas nėra silpnumo įro
dymas”. Girdi, graikų mitologijoj minimas Sizifas, 
einąs dievų jam užduotą “pakūtą”, rišdavo prieš k*1“1 sūnint^ kacTEvan^ 
ną dideliausia akmeni: kai tik užnsdavo akmeni ant tai’voač primenama kad bus pasmerkti tie kurie 
kalno viršūnės, akmuo išsprūsdavo ir nudardėdavo i

Tačiau meiles įstatymas nebus pilnai įvykdytas, 
jeigu jis nebus paremtas teisingumu. Kaip krikščio
niškoji meilė skatina užjausti ir pagelbėti, taip tei
singumas reikalauja atiduoti tai, kas kam priklauso. 
Šventasis Tėvas primena, kad čia turtingiesiems ne
retai kliudo atlikti savo pareigą paveldėto ekonomi
nio režimo struktūroje esančios neteisybės. Ir katali
kų turtuolių kai kurie praktikuojami neteisįngumo 
dvasios perimti elgimosi būdai nemaža yra prisidėję 
prie to, kad darbininkų pasitikėjimas krikščionių reli
gija yra apgriautas.'

Reikia atsiminti ir apie socialinį teisingumą, ku
ris turi būti išlaikytas, atsižvelgiant Į visuomenės la
bą. Čia šventasis Tėvas primena, kas šiuo reikalu bu
vo pasakyta enciklikoje “Quadragesimo anno”, ir y- 
pač Įvairias socialinio apdraudimo rūšis (nuo senat
vės, nuo ligos, nuo nedarbo) ir profesines bei tarp pro
fesines institucijas.

3. — šventasis Tėvas sako, kad būtinai yra rei
kalinga visuose visuomenės sluogsniuose duoti krikš
čionišką Socialinį auklėjimą, socialinę formaciją, są
ryšyje, žinoma, su atatinkamu intelektualinės kultū
ros laipsniu. Katalikų socialinė doktrina turi būti vi
siems prieinamai patiekta. Katalikų spauda turi Įvai
riais ir patraukiančiais būdais skleisti socialinį krikš
čionišką susipratimą, teikti reikalingas informacijas 
apie priešų veikimą ir apie sėkmingus įvairiuose kraš
tuose kovos prieš juos būdus, demaskuoti priešų vy
lingus gudravimus ir apgaules.

Reikia įsidėmėti, nastebi Šventasis Tavas kad ha-

bos. o ovacijoms visur mbuvo 
galo.

Nelabai toli nuo Kauno, trau
kinį parvežanti sportininkus nu
galėtojus. pasitiko Lietuvos aero 
klubo lėktuvas, kuris visai žemai 
vikriai sukdamas ratus, traukinį 
mėtė gėlėmis.

Su didelio džiaugsmo ir entu
ziazmo nuotaika sportininkus nu
galėtojus sutiko tautinėmis vė
liavomis pasipuošusi laikinoji so
stinė Kaunas. Stoties peronas, 
stotis, didžiulė aikštė prie sto
ties ir visos aplinkinės gatvės 
buvo perpildytos organizacijų ir 
visuomenės. Daugybė organizaci
jų buvo atvykusios su vėliavomis. 
Orkestrai nenutraukdami grojo 
maršus, o minios jaunuomenės 
nugalėtojus sportininkus mėtė 
gėlėmis; Nugalvojai buvo pada
binti lauru vainikais.

Vos tik išlipus iš traukinio 
sveikinimo žodi tarė Kūno Kul
tūros Rūmų direktorius Augus- 
tauskas. Toliau Į nugalėtojus 
sportininkus sveikinimo kalbas 
pasakė Kauno burmistras A. 
Merkys, kariuomenės atstovas 
pulk, šarauskas, šaulių sąjungos 
vadas pulk. Saladžius, “Jauno
sios Lietuvos” vadas adv. Greb- 
liauskas. LFLS atstovas inž. K. 
Bulota, savanorių sąjungos pirmi
ninkas ats. pulk. Gužas ir stu
dentijos atstovas ASK pirminin
kas P. Lukošiūnas.

Visos kalbos nepertraukiamai 
lydimos buvo milžiniškų ovacijų 
nugalėtojams.

Nugalėjusios komandos kapi
tonas Feliksas Kriaučiūnas, tar
damas sportišką žodi organizaci
jų ir visuomenės minioms, pažy
mėjo. kad sportininkai nuošir
džiai dėkuoja už tokį gražų su
tikimą. jie atliko tai. ką turėjo 
atlikti, laimėjo tai ko Lietuva 
norėjo laimėti. Kriaučiūno žo
džius palydėjo ištisa audra ovaci- 
jų-

Iš stoties sportininkai nugalė
tojai buvo išnešti ant rankų. 
Nuolatinės ovacijos ir lietus ai
dinčių gėlių vis nesiliovė. Daug- 
tūkstantinė minia degte degė 
audringa gražios pergalės laimė
jimo entuziazmu, matėsi, kad per
gyvenama ypatingas džiaugsmas. 
Entuziazmą dar daugiau padidi
no žemai skrisdami ir 
stydami Lietuvos aero 
tu vai.

Paskui nugalėtojus
kus išsitiesė ilga kelių kilometru j 
džiūgaujančios minios eisena. Ei] 
sena «n nugalėtojais patraukė ii 
Kūno kultūros Rūmas. Sportiniu-] 
kai nugalėtojai buvo vežami ati-| 
dengtuose automobiliuose.

Tą patį grįžimo vakarą sporti
ninkai nugalėtojai atvyko prie 
Vytauto Didžiojo muziejaus ir a- 
tidavė pagarbą Nežinomam Lie 
tuvos Kareiviui, ant jo kapo už

April 8,
1937

Rev. Francis M. Juras, 
St. Francis Rectory 
Lawrence Massachusetts 
Dear Father Juras,

His Eminence, the CardinaI, to whom your 
communication of April 7 has been referred, directs 
me to say that he grants permission to the Lithuanian 
Roman Catholic Federation of America to hold their 
Bi-annual Congress i n St. Francis’ Parish, Lawrence 
on August 24, 25, 26, 1937.

His Eminence further directs me to say that 
he is happy to grant you permission to invite His 

iExcellencv Most Reverend Bishop Reinys to partici- 
pate in ttiis Congress.

His Eminence sends to you and to all the 
members of the Lithuanian Roman Catholic Federa
tion of America his blessing and sincerest best wishes. 

Very cincerely yours,
J. F. Minihan

Secretary.

Reles bar- 
khlbo Ičk-

VARGONININKU SEIMAS BOSTONE

ną dideliausia akmeni: kai tik užrisdavo akmeni ant 
kalno viršūnės, akmuo išsprūsdavo ir nudardėdavo i 1 
pakalnę, ir jisai turėdavo pradėti savo sunkų darbą iš 
naujo. “Sizifo darbas” buvo anaiptol ne nykštuko 
darbas, bet jisai neduodavo vaisių, nes dievai buvo 
nulėmę, kad jisai nepasisektų. Taigi, esą, komunistai 
dirba Sizifo darbą, bet jie anaiptol ne nykštukai.

Graži tai pasaka, bet su Sizifu, tėvuti, neišsisuk
si. Palyginimas neišeina bolševikų naudai. Sizifas at
likinėjo užduotą jam “pakuty”, reiškia tą bergždžią 
darbą dirbo priverstinai. Gi komunistai tą “Sizifo 
darba” pasirinko iš geros valios ir dirba ii be pasek
mių jau 20 metų. Sizifo raumenis jie turėti turi, bet 
drauge yra ir proto nykštukai, nes užsispyrė vykdin- 
ti neįvykdomą dalyką. Taigi jie arba ekonomijos nyk
štukai, arba apsimetėliai, po ekonomijos priedanga 
dirbą visai kitoniška darbą. Aš nematau, kaip nuo 
šios išvados galima išsisukti.

Kad Įrodytų, jog komunistai nėra ekonomijos 
nykštukai, “N-nos” nurodo jų milžiniškas pastangas 
ekonomijos srity. “Drąsesnių sumanymų, kaip tie, 
kuriuos komunistai bandė (ir tebebando) Įvykinti, 
dar niekas visoje žmonijos istorijoje nėra turėjęs. Ir 
nėra mažiausios abejbnės, kad tos milžiniškos jų pa
stangos padarė Rusijos ekonomijoje be galo didelių 
atmainų”. Čia “N-nos” susigriebia ir, pasijutusios be
pilą vandens jau ant bolševikų malūno, pasitaiso: 
“Tik tos atmainos nėra tokios, kokių komunistai no
rėjo”. Reiškia, vis tiek juos nustumia į nevykėlių-nyk- 
štuku rolę, nes ar gi tai ne nykštukas, kuriam dide- 
liausios pastangos atneša priešingus jo norui vaisius? 
Komunistai pasiekė aukštų rezultatų kariškos tech
nikos srityje, bet tas juk taikoma karams, ardvmo

» .‘r ‘ *

Liepos 6 ir 7 dieną, A.L.R.K. Vargonininkų Są
jungos Seimas Įvyks So. Bostone. Kadangi surengi
mas seimo vakarų puola Į Muz. R. Juškos rankas, tai 
jis su savo choru jau pradeda dirbti, kad Seimo Kon
certas ir Susipažinimo Šokiai būtų koĮvairiausi ir sėk
mingiausi. Pereitame choro susirinkime buvo išrinkta 
sekanti komisija dėl Šeiminio jEoncerto ir Susipaži-

sportiniu-
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Pennsylvanijos Žinios
PITTSTONIEČIAI IŠKIL
MINGAI PAGERBĖ KUN. 

JONĄ KASAKAITI
Gegužės 16 d. šv. Kazimiero 

parapijiečiai iškilmingai minėjo 
kun. Jono Kasakaičio 25 metų 
klebonavimo sukaktį. Ryte 10:30 
atlaikytos iškilmingos pamaldos. 
Vakare parapijos salė buvo pil
nutėlė parapijiečių ir šiaip jau iš 
apylinkės svečių kunigų ir pasau
liečių. Pas visus buvo graži ir 
linksma nuotaika. Kas pažįsta 
Pittstono 
kuomet jų lūpose yra 
loj šiandie šventė...” 
kad jie visi celebruoja ir links
minasi.

Minint kuli. J. Kasakaičio 25 
metų klebonavimo sukaktį, pitts- 
1 čiliečiai tikrai gali pasidžiaugti 
kartu su savo mylimu klebonu. 
Dvasinis ir materijalis parapijos 
stovis yra geras: Nežiūrint jau 
kelinti metai besisiaueiančios de
presijos, parapija neturi skolų ir 
visur gražiausia tvarka.

Rankioto programai nuosekliai 
vadovavo Švč. Trejybės parapijos 
klebonas kun. Juozas K. Mi
liauskas.

Atatinkamas kalbas pasakė kun. 
Jonas šupšinskas, adv. Fr. Flan- 
nery. Pittstono majoras A. Lan
gam adv. Jonas S. Lopatto ir pat
sai solenizantas kun. Jonas Ka
sa ka it is.

Kalbėtojai pabriežė kun. J. Ka
sakaičio darbuotę kaipo kunigo- 
administratoriaus ir visuomeni
ninko lietuvio patrijoto.

Adv. J. S. Lopatto ypatingai 
kalbėjo apie tą laikotarpį t. v. 
prieš kun. J. Kasakaičiui atei
siant į Pittstoną. kuomet čionyk
ščiuose lietuviuose buvo nesutiki
mai ir partijų - partijėlės. Bet 
šiuo laiku Pittstone yra tik vie
na stipri partija, tai katalikiška 
ir grynai lietuviška. Nes kas kur 
ir kada tik ką rengia ar rengs 
dėl lietuvystės, kun. J. Kasakai
čio gaus paramą ir pritarimą.

Majoras A. Langan ir adv. 
Flannerv pareiškė savo džiaugs
mą, kad kun. J. Kasakaičio nuo
seklioj vadovybėj, lietuviai pra
lenkė kitas tautas kultūroje ir 
visuomeniniam gyvenime.

Kun. J. šupšinskas gražiai ir 
nuosekliai nupiešė kokią didelę 
atsakomybę kunigas ir parapijos 
vadovas turi ne tik prieš Dievą, 
bet ir kasdieniniam gyvenime.

Meninė programa buvo labai 
nuosekli ir gerai priruošta vietos 
vargonininko muz. J. Kudirkos.

Choras ir solistė p-ni M. Gali
nienė gražiai ir iškilmingai su
dainavo: “Mes sveikiname jubi
liatą” — A. Vanagaičio; “July
tė”, iš “Klaipėdos .Julė” (kun. 
J Kasakaičio vertimas) ir himną 
“Galingas, didis mūsų Dieve”.

“Daina ir šokis” — jaunulė M. 
Schevets. Tai graži ir daug ža
danti pajėga, kuria ateity pitts- 
toniečiai tikrai gėrėsis ir didžiuo- 
sis.

“Ko liūdi, putinėli”, J. Žilevi
čiaus — solo fotografas St. šako
čius.

Armonika salo — Vytautas Ru
činskas. Jo dalyvavimas su savo 
“armonika” visur ir visiems pa
tinka.

svetingus žmones, tai 
“Mano sie

tai žinok.

Plačiai žinoma solistė Marė Ga
linienė iš Scranton ’o jautriai ir 
vykusiai sudainavo: “Mano sie
loj šiandie šventė”, J. Kelpšos: 
“Vakaro svajonė“ — aria iš 
“Klaipėdos Julė” (kun. J. Kasa- 
kaieio vertimas).

Mūsų dzimdziai — A. Šeporai- 
tis, Stasys ir Kazys Šakočiai ir V. 
Kačinskas, sudainavo: “Per lau
kelį jojau”, A. Vanagaičio ir 
“Valio, lai gvvuoj sveiks”, A. 
Vanagaičio. Jie publikai visur ir 
visuomet patinka. Ne tik pittsto- 
niečiai. bet visi Wyoming Klonio 
lietuviai 
ra i gali 
džiaugti.

Šiame 
jauna graži 
šakočiūtė, pp.

I

šiuo “ketvirtuku” tik- 
pasididžiuoti ir pasi

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

MINERSViLLE, PA, Dėl Atvykstančių Svečią iš Lietuvos °
----------- I . ____ . vi

eijas.
J. E. Vyskupas M. Reinys yra 

vienas iš žymiausių kovotojų už 
katalikybę ir lietuvybę. Jis at
vyksta pas nius kaipo atstovas 

.žymiausios mūsų tautos dalies. 
‘Taigi turime būti pasiruošę Gar- 
'liingąji Ganytoją iškilmingai su
tikti ir priimti. Suglauskime vi- 
sas mūsų pajėgas, kad Jo Eksce-

Pranciškaus Pastebėjau spaudoje, kad AVbr- 
. ................................................. eesterio Lietuvių Moterų Klubo 

komisija sumanė kviesti iš Lietu
vos šaulių Sąjungos chorą kon
certuoti Amerikoje. Sumanytojos 
sako, kad choro kelionės išlaidas 
padengs Šaulių Sąjunga, šaulių 
Sąjunga stovi Lietuvos sargybo
je. Jai kiekvienas centas reikalin-įtuvos 
iras saviems reikalams, svarbiems Vieniems susidarė 
žygiams. Leisti pinigus

, . . — ------ nėnis, tai būtų neapgalvotas (kir
stus ir priminė apie kleb. kun. K. Kas.
Klevinską ir jo trijų metų šioje. '

daibii’- KUn’ K’,K!e' įmonės gausiai lankėsi ir naudo-
nnskas daug gražių ir naudingu J()Sj Djevo nwIongmis s^g.

Kazimierietės labai gražiai pa-
I puošė altorius.

Misijonierius kutu Drazdvs la
bai iškilmingai užbaigė 40 Valan- 
................. " ' ,š-

lietuvių par. bažnyčioje įvyko 40 
vai. atlaidai. Tą pačią dieną bu
vo ir mūsų klebono kųn. K. Kle- 
vinsko gimimo diena. Taigi pats 
klebonas atnašavo iškilmingas 
šv.' mišias. Jam asistavo kun. V. 
Ažiukas ir misijonierius kilu. 
Drazclys, kuris čia laikė noven-ą 
prie Dvasios Šventos ir sake pa- 

ii-mokslus. Laike 40 Valandų At
laidi] kun. Drazdys sakė pamok-

Šiais metais susilauksime Gar
bingo Svečio, J. E. Vyskupo M. 
Reinio iš Lietuvos. Prisirnoškime... 
jį tinkamai priimti ir pagerbti. I{; 

; Taipgi atvyksta sportininkai iš 
I Lietuvos. Čia vėl mus r -~:- ■ 
i gražiai priimti ir pavaišinti. Dėl j 
j atvykstančių sportininkų iš Lie- 
nnus jau kilo nepasitenkinimų. 
Vieniems susidarė sunki našia, 

kelio ! nes reikia apmokėti sportininkų 
kelionių išlaidas, o kiti nepasi
tenkina, kad kartu su sportinin
kais vyksta Lietuvos “tautinin
kai”, seimo nariai, kurie skau
džiai yra įžeidę katalikus Lietu
voje žodžiais ir darbais. Taigi lie
tuviams katalikams tokie svečiai 
iš Lietuvos, kurie čia atvyksta 
vesti “tautininkų” propagandą, 
nepageidaujami. Sportini n k iis| 
mes pagerbsime, bet ne politikių- ;"?

lencijos priėmimas būtų iškilmin
giausias. Katalikas-Tautininkas.

UŽMUŠTAS AUTOMGBI 
LIU NELAIMĖJE 

Ar

tarsi buvo nuskriausta, nes per 
maža turėjome pamaldumo prak-' 
tiku. Gi atvykus balandžio mėnJ 
kapelionui kun. M. J. Brundzai. 
viskas čia pagyvėjo, visos ra
miau atsidusome. Dabi? girdime 
netik kas sekmadienis ir trečia
dienis pamokslus, tačiau juos gir
dime kasdien ir gegužinėse pa
maldose. Kaip gražisfi ir vaiz
džiai aiškina kapelionas Marijos 
gyvenimą. Dabar yra progos
vienuolyno darbininkams prie pa
maldumo praktikų. Ir jie pirmu
tinį mėnesio ' sekmadienį, kuomet 
visą dieną yra išstatytas švenč. 
Sakramentas, drauge su kapelio- darbų yra padaręs, 
nu daro bendrai visą valandą 
Švenč. Sakramento adoraciją, 
kasdien lanko vakarais gegužines 
pamaldas ir naudojasi švenč. 
Sakramento palaiminimu ir kas 
mėnuo eina visi vyrai išpažinties 
ir šv. Komunijos. Kilnu, gražu’ 
Visiems dabar jauku, smagu, štai 
ką reiškia kunigas! ASPIRANTE

vakare pasirodė nauja, 
mergytė, tai Flora 

Šakočių (fotogra
fo) dukrytė. Ji gražiai padekla
mavo vietos tylaus visuomeninin
ko lietuvio darbuotojo K. Karso- 
ko parašytas Juibiliatui skirtas 
eiles:

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 i

PAGERBIANT JUBILIEJATA
Ko mes čionai susirinkom.
Ką manom daryti — 
Apie tai man jums nereikia 
Daug ką nors sakyti.
Susirinkom, kad pagerbti 
Mūsų tėvą .Joną.
Dvasios vadą, patrijotą, 
Kunigą kleboną.
Sidabrinį jubiliejų, 
Šiandien mes jo švenčiam 
Prieš jį. kaipo dvasios vadą, 
Žemyn galvas lenkiam.
Kiek jis dirbo Dievui tautai 
Sunku apsakyti,
Apie tai kam nors reikėtų— 
Knygą parašyti.
Apsakyt jo kilnius darbus, 
Jaučiu, negalėsiu, 
Geriau laimės ir sveikatos— 
Aš jam palinkėsiu.
Lai Tau brangi sveikatėlė 
Dar ilgai tarnauja.
Kol širdis Tavo krūtinėj— 
Plakti nesiliauja.
Tegul Tavo kilnius darbus 
Vien tik laimė lydi, 
O tarpe mūs pittstoniečių— 
Lai vienybė žydi.
Linkim mes Tau, tėve Jonai,
Gyvent daug metelių. 
Tegul priešai pasitraukia 
Šalin Tau iš kelio.
Dvidešimt penki meteliai 
Jis čia klebonauja, 
Dirbti Dievui, mūsų tautai 
Niekad nesiliauja.
Dieve duok, kad daug metelių 
Dar čia klebonautų, 
() apleidęs šį pasaulį— 
Danguj vietą gautų.
Eilės deklamuotos labai tinka

mai. Garbė tėveliams už 
dukrytės išlavinimą.

Puikaus darbo laikrodį, 
atmintį nuo parapijiečių, 
gerb. solenizantui rengėjų 
J. Laukaitis, pasakydamas 
tinkamą kalbą.

Paskutinį žodi tarė patsai so
lenizantas kun. J. Kasakaitis. Jis 
pareiškė savo dėkingumą parapi
jiečiams. draugams kunigams ir 
atsilankiusiems svečiams, pasiža- 
dėdamas ir toliau dirbti Bažny
čios ir lietuvystės darbui.

Sveikinimus telegramomis pri
siuntė: kongresmanas H. Flan- V 
nery iš AVashington. D. U.. Ma-*" 
rianapolio kolegijos rektorius 
kun. dr. J. Navickas. Nukryžiuo
to Jėzaus Seserys iš Elmhurst. ♦t* 
Seserys Kazimierietės ir daug-lis 
kitų.

Bnnkieto surengimui darbavosi 
šių draugijų ir kuopi] atstovai- 
vės: Sodai iečių, Šv. Vardo. šv. 
Sakramento. Kat. Moterų Tary
bos, Moterų Sąjungos 1!) ir 25 
kuopos. Šv. Agnietės ir augusių ■ 
choru. Socialiu Moterų klubo. 
LRKSA 7 kuopa, šv. Rožančiaus 
šv. Širdies, Katalikių Mergini; 
Tarybos. Šv. Vincento de Paul.

40 Valandų Atlaiduose dalyva
vo daug svečių kunigų. Sekma- ■ 
dienio vakare mišparus laikė i 
kun. Matulaitis; jam asistavo 
kun. Mockus 
Pirmadieni 
Garmus 
tas ir kun. Degutis, 
mišparus laikė kun. Dobinis; a 
sistavo kun. šauko ičius ir kun. kojame 
Martusevičius. Rvtais ir vakarais* dvasiniais

LAAVRENCE. MASS. — Pe
reitą šeštadieni. 1 :30 vai. rytą, 
AVater St. gatvėje susimušė pen
ki automobiliai. Sunkiai buvo su
žeistas Vilius “Billy” Phillipas, 
23 metų amžiaus. Nuvežtas ligo

mis, ne kataliku priešus. |ninėn. kHr
i kančių mirė. Keli kiti toje nelai- 

Mes. Amerikos lietuviai, turime Gilėje buvo tik pritrenkti. Vairuo-
> automobily važiavo 

ir pas- 
RAP.

ir kun. Norbutas. du Atlaidus, suteikdamas Apaš- 
mišparus laikė kun. tališkąjį palaiminimą.

asistavo kun. Dailinau-' Šių žodžių rašytojas nors ir; 
Antradienį pavėluotai sveikina savo kleboną i

ir littki jam ilgiausių metų. Dė- būti sąmoningi ir nesiduoti taip ytojas. kurio 
už susirūpinimą mūsų 

reikalais. Kaunisrius.
žeminti. Gerbkime pagarbos užsi- 
tarnavusius asmenis ar organfža-

nelaimingasis, sulaikytas 
kirta $1000 kaucijos.

Tel. 2-3381 Domestic :in<1
Delivery Imported Brands

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną Ir Aly.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

I

RCAVICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbnll St.
Woreester, Mass.

i

C. C. Peter
I

27 Centrai Sq. Cambridge, Mass

gražu

NEWTOWN, PA,
REKOLEKCIJOS

Gegužės 21 23 dienomis
vo čia aspirantėms ir kitų 
kyklų mergaitėms, kurių čia 
sirinko 28. rekolekcijos.

mo
si!- 

kurias 
vedė kapelionas kun. M. J. Brun
dza. Gili tyla užviešpatavo to
mis dienomis vienuolyno sienose. 
Visur tylu - ramu, tik karts nuo 
karto girdisi mergelių žingsniai, 
einančių koplyčiom jos susikau
pusios tyliai gilinasi Į pamoksti 
ninko pareikštas mintis... Kaip 
dėkingi buvo tėveliai gerb. Sese
lėms Kazimierietėms už šių reko
lekcijų suruošimą, kuriose jų 
dukrelės dvasiniai atsigaivino ir 
sustiprėjo... ASPIRANTE

GEGUŽINES PAMALDOS

Kol. nebuvo čia’ nuolatinio ka-

Pirm Pirksiant, Ateikite Pas

731 Boyston St.

i/-

doin St. Dorchester, Mass.

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

Boston, Mass



Peukudieuį, Gegužės 28 d., 1937

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

....,ht...u.....h'»....

PARAPIJIEČIAI PAGERBĖ 
SAVO KLEBONĄ

NORWOOD, MASS. — Sekma
dienį, gegužės 23 d., Federacijos 
10 skyrius, kuris atstovauja vi
sas katalikiškas draugijas ir kuo
pas, surengė šaunu hankietą sa
vo kleboną kun. Steponą P. Knei- 
žį pagerbti, jo 10 metų kuniga
vimo sukaktuvių proga.

Dalyvavo apie 250 svečių ir 
viešnių. Iš kun. Kneižio giminių 
dalyvavo pp. Vincas ir Teklė Mi- 
knčioniai iš Nashua (ponia Mi- 
kučionienė yra kun. Kneižio se
suo), Antanas F. ir Alena V. 
Kneižiai iš Canton (p. Antanas 
yra kun. Kneižio brolis) ir p. 
Kneižienės mamytė p. V. Ko- 
Lanskienė ir brolis Vincas Ko- 
hanskas. ir garbės svečiai: kun. 
Kazimieras Urbonavičius, kun. J. 
Petrauskas, adv. B. Sykes su 
žmona. Dr. Antanas Gassonas su 
žmona, miesto selektmonas p. 
Marrv Butters su žmona, miesto 
labdarvbės tarvbos narvs p. Ab- 
dallah.

Sveikinimų ir linkėjimų kalbas 
pasakė šie: p. Harrv Butters. p. 
Alek. Abdallah. p. Vincas Ko- 
hanskas. p. -T. Kakanauskas, 
baseballininkų pirmininkas, adv. 
B. Sykes. Vincas Mikučionis. Vin
cas Kudirka. Dr. A. Gassonas. p. 
O. Adomaitienė, šeimininkių var 
du. kun. Kazimieras Urbonavi
čius. Pranas Kuras. Antanas F. 
Kneižys. p. Ona Daugirdaitė. So- 
dalicijos pirmininkė (Ji Įteikė 
Sodaliečių dovanėlę). Vik
toras Bubilas (įteikė dovanėlę 
Vyčiu var<lu). Klaras Balutis, 
bankieto vyriausias šeimininkas, 
pasakė sveikinimo kalbą Federa
cijos skyriaus, parapijiečiu ir vi
su dalyvių vardu ir įteikė do
vanėlę.

Dainavo parapijos šv. Cecilijos 
choras ir solistės, vadovaujant 
muzikui A. šlapeliai. Sveikinimo 
eiles, kurias parašė mūsų išeivi
jos poetas Jonas Kmitas — kun. 
K. Urbonavičius, pasakė p. Au- 
genija Vasiliunaitė.

Labai sumaniai vedė progra
mą kun. J. Petrauskas. Jis taip 
pat pasakė sveikinimo kalbelę.

Baigiant programą, kleb. kun. 
S. P. Kneižis. to vakaro kaltinin
kas. dėkojo visiems už. sveikini
mus ir linkėjimus ir dovanėles, 
ir taipgi pareiškė savo ateities 
planus parapijos darbuotėje, bū
tent. eiti prie įsteigimo parapiji
nės mokyklos. “Žinoma tai Ims ■ 
galima padaryti Dievui padedant . 
ir parapijiečiams pritariant.“ sa-

ko kun. Kneižis.
Reikia pažymėti, kad bankietas 

buvo šaunius ir patarnavimas šei
mininkių ir patarnautojų malo
nus. Stalai buvo gražiai papuoš
ti. Kun. K. Urbonavičiui sukalbė
jus maldą, visi pakilusioje nuo
taikoje skirstėsi į namus. Rap.

NUOŠIRDrŪŽUOJAUTA
Našlaičiams pp. Klebauskams 

reiškiame gilią užuojautą nuliū
dimo valandoje jų tėveliui Anta
nui Klebauskui. gyv. AVestfielde, 
mirus.

A. A. Antanas Klebauskas bu
vo uolus “Darbininko” skaityto
jas.

J. Vaičiuliai, 
Greenfield. Mass.

greenfielo, mass.
Gegužės 15 d. S. Š. V. Jėzaus 

draugija surengė vakarienę ir šo
kius. Dalyvavo daug žmonių. To
je vakarienėje buvo pagerbtas il
gametis tos draugijos pirminin
kas p. Aleksandras Stepunkevi- 
čius. Jis minėjo savo gimimo die
ną. Tai buvo didelis ir gražiai 
papuoštas žvakutėmis tortas. Vi
si linkėjo p. Aleksandrui Stepun- 
ki vičiui ilgiausių metų Vakarie
nė ir šokiai pavyko.

Renginio komisijoje buvo Vin
cas Aguonis. Albertas Tamulis.

Šios kolonijos moterys pagerbė 
p. Oną Pentokienę. pp. Navickų 
dukrelę. Dalyvavo daug moterų 
ir apdovanojo gražiomis dovano
mis.

Vietinio Susivienijimo kuopos 
piknikas įvyksta gegužės 30 d. 
Krankliu County parke.

A. Dėdinas

MONTĖLLO, MASS.

----------------- J ------------- ----------------------JI . Į

Clover Hill ligoninėje padaryta į ST 
“tonsilų” operarija p. Onai Ža- * 
reikaitei. Ligonė sveiksta tėveliu įį 
namuose. 302 Market St. P-lė Za- A 
rockaitė yra Sodalicijos vice-pir- ® 
mininkė ir Vvtė. Linkime išsveik- 
ti. S

L. Vyčių kuopos vajus užsibai
gė sėkmingai su “Mav Party”. 
pirmadienio vakarą bažnytinėje 
svetainėje.

Susirinkime kalbas pasakė Vy
rių organizatoriai ir rėmėjai, 
kleb. kun. P. M. .Juras ir p. M. 
Norkūnas. Prisirašė apie 15 nau
jų narių. Vakarėlis užsibaigė su 
“bunco” ir šokiais. Pertraukose 
dainavo Vyčių kvartetas: p. J. 
Blaževičius. V. Butkevičius, A. 
Jodka ir J. Puišys. Vakaro šei
mininkės buvo: pp. Ona Velič- 
kaitė ir Arnilija Šimonyte.

Mirė Vilius Dekavičius.
320 Chestnut St.. Laurence 
to ligoninėje. Velionis- gimęs Lie
tuvoje Amerikoje pragyveno a- 
pie 25 metus. Paliko nuliūdime 
žmoną Marijoną ir 6 vaikelius, 
brolį Stasį New Yorke. Palaido
tas iš šv. Pranciškaus lietuvių 
par. bažnyčios šv. Marijos ka
puose.

g v v. 
mies-

Pirmą išvažiavimą rengia Ame
rikos Lietuvių Ko-operatyvū 
duonkepykla. sekmadienį, gegu
žės 30 d., š. m.. Palangos parke. 
Methuen. Mass. RAP.

DAYTON, OHIO.
Gegužės 9 <1.. Motinos Dienoj, 

Vyčių 90 kp. aukavo iškilmingas 
mišias savo motinėlių inten

cijai. Laike šv. mišių Vyčiai pri
ėmė šv. Komuniją.

Gegužės 29 ir 30 d.d. įvyks 
Altoriaus draugijos piknikas prie 
bažnyčios, parapijos parke. Visi 
kviečiami dalyvauti, nes Alto 
riaus draugija aprūpina bažny
čios reikalus.

Metinis Šv. Kryžiaus parapijos 
bazaras įvyks birželio 11 d. iki 
20 d. Kviečiame dalyvauti.

s v

CLEVELAND, OHIO

darbininkas

♦ See the PROOF That it Ends “Cube-Struggle”! 
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 Fngidaire’s Automatic Ice Tray 
Release... its capacity to freeze more pounds of ice faster 
... and store 100% more reserve ice-cubes, gives you the 
greatest Ice-Ability ever known. See the PROOF!

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

Washington St. 
Norvvood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta : 

32 NVAl.Nl'T AVĖ. 
Tel. Norwoo<l 1020

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stou gh ton, ftfrass.
Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

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

Tel. Dexter 0156

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. * ' 
TEL. Broekton 2006

Gegužės 30, š. m., Romuvos 
parke, Montello, Mass. Įvyksta
• ■ Darbininko ’ ’ ir Brocktoniečių 
Gegužinė.

Į Gegužinę atvyksta žaisti 
baseball Marianapolio Kolegijos 
Studentų ratelis su Norwoodo Šv. 
Jurgio lietuvių par. rateliu.

Rengėjai priruošė progTamus, 
valgius, gėrimus, pasamdytas or
kestras, žodžiu viskas yra pa
ruošta. štai vieno iš organizato
rių paskutinis žodis laišku:

21S Ames Steet. 
Brockton. Mass.

Gegužės 24. 1937.

‘ lerb. Tamsta :—

Vakar galutinai sutarėm ku 
i iuodu beisbolo tymai žais kitą 
sekmadienį, būtent. Marianapolio 
Kolegijos komanda žais su Nor- 
\voodo komanda... Kiti sporto Į- 
vykiai tą dieną bus įvairūs bėgi
mai, lenktynes, mėtymai ir šoki
mai. Įvairias smulkmenas sutvar
kysime šios savaitės bėgyje... Mū
sų choras. pasibaigus beisbolo 
žaidimui, padainuos tarp astuonių 
ir dešimts lietuviškų dainelių... 
Salėje suks jaunimėlis, senesnieji 
trepsės... Kokių bus surprizų. tai 
tik atvykę sužinos... Su pagarba.

(Parašas) K. V.
Tad visi i Romuvą, geg. 30.

Kvieslys.

LAWRENCE, MASS.
šv. Pranciškaus parapijos vai-

• kuriai Pirmą Komuniją priėmė 
šeštadienį. gegužės 22 d. štai jų 
Vaniai: Lillian Bova. Genovaitė 
Galičiutė. Kazimieras Rimas. Ona 
Mat iikvnaitė. Ona Ivanauskaitė. 
Genovaitė .Marcinonvtė. Elzbieta 
Gobužytė. Liudvisė Kovaitė. Rožė 
Sčerha virinte (Smith). Genovaitė 
Čapelikaitė ir Rita Karlonvtė.

PIKNIKŲ SEZONAS
Petras Razanauskas. Palangos 

prižiūrėtojas atidarė šių metų 
piknikų sezoną gegužes 21 d.

PARAPIJOS PIKNIKAS
šv. Pranciškaus parapijos dar

buotojai rengiasi prie milžiniško 
parapijos pikniko, kuris Įvyks 
Palangoje liepos 18 dieną. Užsi
mojo padaryti visą tūkstantį. 
Dieve padėk!

NUKRYŽIUOTOJO SESERYS
šeštadieniais Nukryžiuotojo J. 

Vienuolyno Seserys lietuvaitės 
atvažiuodavo mokyti vaikučio 
katekizmo, lietuvių kalbos ir is
torijos. Sekmadienį gegužės 23 d., 
bažnyčioje prie durų priiminėjo 
aukas. Girdėjaus. surinko apie 
$35.00. Vaikučių tėveliai dėkoja 
mūsų klebonui kun. Jurui už pa- 
rūpinimą Seserų mokytojų ir 
Seserims už pasišventimų.

GRACIJA.

Gegužės 28,*d. atidaroma. vėl 
“Great Laki*4 Expnsition”, Perei
tais metais tą parodą aplankė 
nepaprastai daug žmonių. Visi 
gėrėjosi, šįmet visai kitaip per
tvarkyta. daug liauju daiktų iš
statyta. Lietuviška 
veikėjo Juozo 
ta Kazimiero 
taip atrodo, 
ištaisyta. ka<J 
ma.
čia m s 
vių užeigas. Parodos 
mylios ilgumo. Taigi visiems vor- 
ta pamatyti. Įžanga 50 centu.

P. G-nė.

užeiga mūsų 
Blaskevičiaus ir ki- 
Obelionio visai ki- 

daug moderniškiau 
nei pažinti negali

Atvykusioms iš toliau sve- 
patartina kreiptis į Lietu

vi et a v re

HIJDSON, MASS.
127 

šokia1, 
iš So. Woreester. 

Nortvood. Boston ir 
kuriems mes širdin-

Geg. 22 d.. įvyko L. Vyčiu 
Kęstučio kuopos pirmi 
Buvo svečių 
Worcester. 
Providence.
gai dėkojame už atvykimą ir pri
sidėjimą. kad šokiai pavyktų. 
Dalyvavo ir mūsų klebonas. Fa- 
ther Murphy. kuris labai intere
suojasi L. Vyčių kuopa ir jos 
veikimu. Šokiai labai pasisekė ir 
pelno liko gerai. Dovanas laimė
jo: A. .Tanusis — ‘electric cloek’ 
ir M. Kazlauskas ‘box of chocola- 
tes’.

Geg. 23 d. įvyko L. Vyčių 127 
Kęstučio kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Priimta iždininko p. 
Jono Sedlevičiaus rezignacija, ir 
nauju iždininku išrinktas Jonas 
Janulis. Nutarė rengti “weenie 
roaSt” birželio 22 d., “Round 
Top”. Susirinkimai nukelti į pir
madienius. V. S.

PEABODY, MASS.
Čia įvyko 4 klubų susirinki- j 

mas. Pasiskyrstvta dienomis pik
nikams. Lynn’o klubo piknikas į- 
vvks birželio 6 d.; Peabody —- 
birželio 20 d.; Loveli’io — lie
pos 11 d.; TTaverhill’io bus vėliau I 
paskelbta diena. Susirinkime da
lyvavo šie klubų atstovai; Peabo
dy — M. Petkus. V. Usevičius; 
Lynn’o — J. Ginkus. A. Stali
nis. J. Kilmonis. K. Praitis; Ha- 
verhill’io — J. Valukevičius. J. 
Masevičiua, J. Valukevičius; Lo- 
well — R. AinoriR. S. Saulenas. 
S. Stadalnikas. J.’ Rusas Tr'S. 
Kondrotas. Bendras išvažiavimas 
įvyks rugpiūčio 29 d. Klubietū.

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

FOR COMPLETE HOME REFRIGERATION

5. GREATER SAVE-ABILITY
ONLY FRIGIDAIRE HAS THE

Cuts Current Cost te the Bone.
Simplest refrigerating mechanism 
ever huilt! Only 3 moving parts, 
includmg the motor . . . perma- 
nently oiled, sealed against moisture 
and dirt. Gives SUPER -DUTY at amaz- 
ing saving. SEE THE PROOF with an actuaJ 
electric meter tęst.

AS L0W AS

1.

2

3.

4.

GRfiĄTER 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 THF. 
PROOF!
GREATER DEPEND-ABILITY
5-Year Protection Plan, backed by General 
Motors. SEE THE PROOF!

$11450
NO MONEY D0WN

Rouffa Furniture Co
Complete Home Furnishers

Cambridge Mass.543 Cambridge St.
Tel. TROwbridge 7536

PROVIDENCE, R. I.
PASKUTINIAI ŠOKIAI

LDS. Reikalai

WATERBORY, CONN.
šeštadiėnio vakare, gegužės 29

d., mūsų parapijos Didysis choras 
rengia šokius — (Mav Balloon 
Dance). Svečių iš beveik 
miestų pasižadėjo dalyvauti, y- kričio pusmetinis suvažiavimas.

; pač ketina skaitlingai pasirodyti Apie pirmą vai. po pietų prisirin- 
j IVorcester ir So. Boston. o gerai ko delegatų ir svečių gana skait- 
žinome. kad ir Nortvood su Athol 
nepasiduos. Tai matot gera pro
ga bus suseiti su senais draugais, 
o gal net ir sutikti naujų. Be to.
šie šokiai 
ki rudens 
traukini į 
ta proga 
vaišingumo, 
mons Orchestras.
vai. iki 12 vai. vidurnakčio.

Aną sekmadienį, šv. Juozapo 
parap. Šv. Vardo draugijos kam- 

visų bariuose. įvyko LDS. Conn. aps- 
y- kričio pusmetinis

yra paskutiniai, net i- 
arba žiemos. Tat visi 
Providence į šokius ir 
paragauti Providenco 

Gros Wayne Sim- 
Šokiai nuo S

Sekmadienį, taojaus po Sumos, 
visi į pirmutinį parapijos šių 
metų pikniką. Piknikas yra ren
giamas su įvairiais žaidimais ir 
laimės bandymais. Taipgi girdėt, 
kad didysis ir mažasis choras jke- 

Įtina pasirodyti su gražiomis dai
nomis bei šokiais, 
šimkeviciua ketina 
išradimą parodyti,
visus dalyvius, kaip iš vieno cen-

Prof. Jonas 
savo naują 

ir pamokint

zacijos. .To pasidarbavimą suva
žiavimas pagyrė ir suteikė finan
sinį atlyginimą.

Trilypės gegužinės rengimo, 
kuri įvyks 13 d. birželio šių me
lų. Scuetzen Parke, Barnesdale. 
New Britain, Conn.. komisija ir 
vietinė kuopa, padedant valdy
bai. smarkiai darbuojasi, kad iš- 

; važiavimas pavyktų.
Sustiprinti silpnas Conn. Aps. 

l.DS kuopas buvo pavesta Aps. 
' valdybai. Buvo pageidaujama, 
kad sekantis aps. suvažiavimas į- 
vyktų Bridgeport. Conn.

Laike sesijų atsilankė p. Anta
nas Valantiejus iš Brooklyn, N.

ras, Vyčių 7-ta kp. ir Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimo a- 
hi kuopos. Ten bus šokiai, dainų 
ir kitokių Įvairumų. Atsilankiu
sieji nesigailės. Reporteris.

CAMBRIDGE, MASS.
EXTRA

LDS. 8-tos kuopos “Ext.ra” 
mėnesinis susirinkimas įvyks ge
gužės 30 d. š. m. bažnytinėje 
svetainėje, tuoj po sumos, šis 
susirinkimas yra svarbus. Todėl 
visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
turėsime aptarti sekančius reika
lus: 1) Kaip geriau prisirengti 
prie LDS N. A. Apskričio gegu
žinės. kuri įvyks birželio 6 d. 
Kęstučio darže. Dedham. Mass. 

,2) Turėsime išrinkti atstovus Į 
Y. Gerb. Rvečias plačiai nupiešė LDS. N. A. Apskričio suvažiavi- 
tenykščių lietuvių gyvavimą.

Suvažiavimas užsibaigė šeštą 
vai. vakare. Po to visi buvo už-

lingai. Vietos kleb. kun. J. J. Va
lantiejus atidarė suvažiavimą 
malda; sveikino visus susirinku
sius ir linkėjo geriausių sėkmių.

Prezidiumą sudarė šie asmenys: 
Pirm. J. Mončiūnas; viee - pirm. 
J. Bernotas; rašt, M. Mičiunienė; 
rep. J. Totilas ir Maršalka — P. 
Linhinas.

Tš valdybos ir komisijų rapor
tų pasirodė, kad visi gražiai ir 
energingai darbuojasi dėl labo 
organizacijos ir žmonių. B. šil-
kauskas raportavo, kad prirašęs kviesti į vakarienę, kurią paga- 
12 naujų narių prie LDS organi- mino LDS 5-tos kuopos narės:

— ■—■■ Magd. Karinauskienė, Urš. Lui
to galima padaryti 50c. O biznie- kevičienė ir Marytė Kašaitytė. 
riai pp. Avižinis ir Vaitkflnas ei-' Laike vakarienės risi dalyviai 
na laižybų, kas daugiau aukos buvo užkviesti atsilankyti į ben- 
parapijos piknike. jdrą. išvažiavimą, kuris įvyks 6 d.

Tat visi į pikniką^ o bėdas it birželio šių metų, Linden parke, 
vargus namie palikime. Unibn City, Čonn. Rengia LDS

Trfibininkaa. 5-ta kp., Sv. Juozapo parap. cho-

mą, kuris įvyks birželio 20 d., 
T»awrence, Mass., 3) Rinksime 
atstovus į LDS seimą, kuris Į- 
vvks birželio 28 ir 29 d.. Nashua. 
N. H. Taipgi prašau Gerb. nariu, 
kurie dar esate neužsimokėję, a- 
teiti ir užsimokėti, taip kad sei
me iš mūsų kuopos nebūtų nei 
vieno nario skolingo organizaci
jai. Malonėkite visi pribūti laiku, 
kad užbaigus susirinkimą, galėtu
me važiuoti į LDS Centro ren
giamą gegužinę, kuri įvyks tą 
pačią dienų Romuvoj parke. Mon- 
tello, Mass.

Uait 3 » ■
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METINĖ MARIJOS DIENA
Kaip kitais metais, taip ir šį

met metinis viešas Marijos pager
bimas mūsų parapijoj įvyko pe
reitą sekmadienį, gegužės 24 d. 
Kun. Dubinskas su pagelba ŠŠ. 
Vardo dr-jos valdybos, Sodalie- 
čių ir mokyklos vaikučių suren
gė vieną iš puikiausių gegužinių 
procesijų mūsų kolonijos istori
joj. Eisenoj dalyvavo altoriaus 
tarnai. ŠŠ. Vardo vyrai, Alto
riaus ir Rožančiaus baltai pasi
puošusios moterįs, vaikučiai. įvai- 
j ia-spalviai apsirengusios Sodalie- 
1ės ir parapijos kunigai. Gegužės 
Karalienės statulą nešė 8-to sky
riaus mokyklos mergaitės. Proce
sija prasidėjo 4 vai. p.p. ir paė
mė visą valandą laiko. Visą die
ną oras buvo nepastovus: ryte 
laikas nuo laiko lijo, net ir po 
pietų apie 2 vai. krapnojo, ta
čiau procesijos metu saulė spin
dėjo, ir kaip tik visi procesijos 
dalyviai suėjo bažnyčion tai pra
dėjo smarkiai lyti. Tur būt Mari
jai patiko mūsų Katalikų žmonių 
pasišventimas: Ji sulaikė lietų i- 
ki po procesijai.

PROCESIJOS TVARKDARIAI

Detroitolietuvių, kurie po 30 ir daugiau 
metų Baltimorės “nesveiko oro” 
džiaugiasi geriausia sveikata. 
“TAS PATS” privalo atsiminti, 
kad nuo Mirties nei “sveikiau
sias oras” negali žmogus išgel
bėti.

Šv. Ritos dienoj, užbaigiant tos ‘ 
šventosios noveną, 
tas ypatingas laiminimas 1 
niams ir pašventintos šv. Ritos 500 darbininkų. Dirbtuvės virži- jas. 

i rožės.
Paskutinis sezono kodavimu

ŠV. PETRO PARAPIJA
Yale & Towne dirbtuvės virši

ninkai pranešė per spaudą, kur 
' dirba spinas, kad išsikels iš Det- 
jroito dėl nuolatinių stresų, ku- 

buvo suteik- rje tęsiasi per kelis mėnesius.

kus. Ofisai randasi 8944 Miehi- 
gan Avė. ir 8710 Vernier Hv. A- 
bi vietos netoli Fordo dirbtuvių. 
Fordas pajutęs, kad darbininkai 
gali išeiti į streiką tuojau išleido 
brošiūrą, kurioje jis aiškina sa- 

ligo- Toje dirbtuvėje dirbo, tarp 400— vo pažiūras į darbininkus ir uni-

paimti. Sakoma, kad visa tai į- 
vyko dėl vyro, vaikų tėvo gir
tuokliavimo. Buvo atsiradę žmo
nių, kurie norėjo ’ paimti vaikus 
ir išauginti, bet dabar atsisako. 
Labai nemalonu, kad taip atsiti
ko. Ar gali toks tėvas ką nors 
tikėtis iš savo vaikų? Vis tai pa
daro girtuokliavimas.

vidurius sutrenkė, o dukrelei ko
jas sužeidė. Ponia Apolskienė ne
seniai po-operacijai.- Rodos, kad 

pliekas nežino kaip ten toji nelai
mė atsitiko. Labai užjaučiame pp. 
Apolskiams.

musi; tikybinio ir visuomeninio 
gyvenimo įrašė mūsų kolonijos 
istorijon.

i ... .
I ----------------

MINĖSIM šv. tėvo gimimo
DIENĄ

Kadangi šv. Tėvui sukanka 80 
metų, pirmadienį, gegužės 31 d., 
neatsilikdami nuo kitų pasaulio 
Katalikų, Šv. Alfonso parapi
jiečiai minės šias garbingas su
kaktuves sekmadienį. Suma bus 
atnašaujama prie išstatyto ŠŠ. 
Sakramento, ir ŠŠ. Sakramentas 
liks išstatytas iki vakarui. 4 vai. 
po pietų bus Dievo Kūno mišpa
rai ir įvyks Dievo Kūno procesi
ja. Pereitą sekmadienį visi buvo 
raginami kuoskaitlingiausiai pri
imti šv. Komuniją už šv. Tėvo 
intenciją. Sekmadienį po visų mi

tins kalbamos ypatingos mal- 
už Kristaus Vietininką.

šių 
dos

į
i

MOKYKLOS VAIKUČIŲ 
PIKNIKAS

minkąs sako, kad su darbininkais Patarimas darbininkams. Gera 
negalėjęs susitarti. Kada jis iš- unija yra geriausias darbininkų 

. . . l’ >važiavęs, tai darbininkai paskelbė - ----- ■
vakaras įvyks penktadienį, gegu- sėdėjimo streiką. Darbininkai tu- 
žės 28 d. ir bus mokyklos vaiku- ri gauti tinkamą pragyvenimą 

Įčių globoj. Lošantiems bilietas 35 i atlyginimą už darbą. Bet pirm 
leentai. OMEGA. tneKu eiti i streiką darbininkai

_j___________ * į turėtų išbandyti susitarimo priė----------------- i 
mones.

Vėl netekome veiklios darbi-1 
ninkės, asmenyje p. O. Gručku- 
nienės, kurios dukrelė, a. a. Ona .
Devolienė mirė kiek laiko atgal, kad United Automobile AVorkers 
ir kuri paliko nuliudime savo unija jau nusisamdę ofisus ir 
vyrą ir 5 mėnesių sūnelį. Toji veiks, kad suorganizuotų Fordo 
skaudi nelaimė p. O. Gručkunie- automobilių dirbtuvių darbinin-

Detroito laikraščiai paskelbė,

ir kuri paliko nuliudime 
vyrą ir 5 mėnesių sūnelį.

atstovas, bet yra unijų, kuriosj 
gražiais obalsiais pasigauna dar
bininkus ir juos skaudžiai išnau
doja. Taigi lietuviai būkite at
sargūs, šaltai galvokite ir rinki- ' 
t.ės tokią uniją, kuri tik žiūrėtų' 
ir gintų darbininkų reikalus, ku
ri nebūtų komunistų įtakoje, nes 
komunistams rūpi ne darbininkų 
reikalai, bet jų išnaudojimas kru
viniems komunizmo tikslams. Tai
gi daug klausykite, daug galvoki
te, bet mažai kalbėkite.

nę taip paveikė, kad ji išsitrau
kė iš draugijų: Altoriaus, 
žančiaus, Tretininkių, kurių ji 

i buvo raštininkė ir uoli Federaci
jos skyriaus ir SLRKA narė. 
{Taipgi darbavosi ir parapijos pa- 
1 rengimuose.

Ponia O. Gručkunienč vyksta 
lĮ Lietuvą atlankyti savo mylimą

Antradienį, gegužės 25 d. Al-j 
toriaus Tarnai ir Mokyklos So-| 
dalie!ės praleido dieną tyrame o-j 
re Druid Hill parke. Buvo lenk-j 

! tymų, įvairių žaidimų ir kitų) 
Mokytojų Sesučių sumanytų pa 
marginimų. Nuvargę, bet 
mūs vaikučiai grįžo namo 
vakare.

links-
7 vai.

Kad išvengus nelaimingu įvy
kių eisenoj Policijos Komisijonic- 
rius net 12 policistų prisiuntė, 
kurie stabdė visus karus prie visų
skersgatvių. Pačią procesiją gra- DEVYNI ŠEŠTADIENIAI 
žiai tvarkė Valerijonas Strazdau - į 
skas. Feliksas Rėkus ir Fileksas I 
Petkus. Bažnyčioj pasišventimo 
aktą visų susirinkusiųjų 
atkalbėjo p-lė Urbečiutė. 
Mendelis dėkojo visiems
viams, primindamas kaip laimin
gi esame šioj laisvoj šaly<-kfir 
niekas mūs nevaržo, niekas mums 
neužgina viešai išreikšti savo šir- 
Ji

PRIE
ŠV. ONOS

Vasara jau arti, nes šeštadienį 
prasidės 9 šeštadienių prisirengi
mas šv. Onos atlaidams. Kadangi 
tiek mūsų lietuvių moterų, ypa 
senosios kartos, nešioja 
vardą, jos rūpinasi pagerbti savo 
Globėją. Jau kelintas metas kaip 
ši 9 šeštadienių novena yra lai
koma, ir reta kuri parapijos Ona 

dis giliausius jausmus. Džiaugda- jos neatlieka, 
niasis gausiu žmonių dalyvavimu 
jis pareiškė, kad tik Baltimorės j 
lietuviai katalikai gali surengti • 
tokius viešus tikybos išpažinimus, 
laip kad buvo ši Gegužinės pro
cesija.

vardu 
Kun. 
daly-

.č
Onos

SVEČIAI
metinis Marijos pagerbi- 
tiek tarp Amerikos Lie- 

pagarsėjęs, kad atvy- 
iš Waterburio, Ply-

31 ūsų 
mas ant 
tuvių yra 
ko svečiai
mouth, Pa. ir Philadelphijos, kad 
pasidžiaugti, pasigerėti šiuo Įro
dymu mūsų meilės dėl dangaus 
Motinos. Tarp viešnių iš Phila
delphijos matėsi ponios Urbienė, 
Barauskiene ir Pučauskienė. Jos 
neturėjo tinkamų žodžių išreikšti 
savo pasitenkinimą. Džiaugėsi at
vykusios ir žadėjo papasakoti ki
tiems Philadelphiečiams apie šv. 
Alfonso parapijos “gražybes”. 
Pereito sekmadienio gegužinė 
procesija dar vieną gražų lapą

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

NUOTRUPOS
Įžymus parapijos veikėjas ir 

ŠŠ. Vardo dr-jos raštininkas An
tanas Strazdauskas jau ketvirta 
savaitė kaip serga. Reikšdami už
uojautą, linkime jam kuoveikiau- 
siai pasveikti.

Uršulė Leonavičienė, kurios vy
ras buvo palaidotas tik tris sa
vaitės atgal, per mirtį vėl suėjo 
su juo. Laidotuvės įvyko pirma
dienį, geg. 24 d. Amžiną atilsį 
duok jai Viešpatie!

“TAS PATS” rašydamas iš 
Baltimorės pereitos savaitės ‘Gar
se’ nusiskundžia, kad Baltimo- 
rėj oras buk esąs nesveikas. De
ja jo išvadų priežastįs vargiai 
kurį Baltimorietį įtikins. Mūsų 
gerb. Klebonas išgyveno jau Bal- 
timorėj 52 metus ir per visą tą 
laiką nėra dėliai Baltimorės “ne
sveiko oro” sirgęs bent viena die
ną. Žolinų ir Pautenių močiutės, 
išgyvenusios virš 40 metų Balti- 
morėj, sulaukė 70 metų amžiaus 
ir daugiau. Pirmasis Lietuvių pa
rapijos iždininkas Antanas Abro
maitis tikisi sulaukti 80 metų. 
Jei tik pradėtų “TAS PATS” 
žvalgytis, tai rastų tiek ir tiek

MM

7 Dienos Į LIETUVĄ
M ANT

BR£M£N r EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

hrenuTbavene užtikriha patogią fcęlibnę j Kaunu. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

COLUMBUS4
HANSAI DEUTSCHLAND 
hambuač NEW YOitk 
Patogus įrolėSinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar itambnrgo 

Mes pngeibėsime jums, išgauti svečių Ir immigracijos 
vizas <iel jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskUrt'pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD a 

252 Boylston St. 
BOSTON, MASS.

Pereitą sekmadieni, Motiejus 
Čekanavičiūš, 63 metų amžiaus, 
einant pas seserį Kalenikienę, ta
po automobilio užmuštas prie 
kampo Fort St. ir Centrai. Velio
nis paliko didelę šeimyną, vaikai 
visi vedę, išskyrus Joną, kuris 
gyvena su tėvais Amherst St. 
Laidotuvės įvyks iš šv. Petro 

'par. bažnyčios. Patarnauja gra- 
įborius Rokas.

Margarėtos Mikonytės thotina 
praneša, kad jos dukrelė pasiža
dėjo ištekėti už Albino Tamošiū- 

;no iš Nevv York birželio mėnesy. 
Jungtuvės įvyks Šv. Petro par. 
bažnyčioje, o vestuvių bankietas 
Margaritos motinos 
Jaunavedžiai apsigyvėns 
Yorke.

Į -----------------

namuose. 
Nevv

atml-Iš priežasties Mirusiųjų 
minimui dienos šventės, Jaunimo 
draugijos susirinkimas atidėtas i 
birželio 7 d.

Sunkiai serga plačiai žinomas 
muzikas Chas. Mitchell. Jis gro
davo dažnai lietuvių vestuvėse ir 
piknikuose. Velijam jam greito 
išsveikimo, bet, rodos, kad bus 
reikalinga operacija.

__
Ro- tėvą, kuris jau sulaukė 90 metų Raudonų šeimynas rakandus iš- 

amžiaus. Linkime laimingos kelio
nės, ir ten nuvažiavus, ant savo

! motinos kapo surasti suramini- 
Imą, kad sugrįžus vėl pilna ener- 
I gija galėtum darbuotis Bažny
čios ir tautos labui.

' Vienas iš pažįstamų.

kraustė į gatvę. Neseniai mirė 
Raudonienė. Kol ji buvo gyva, 
tai kad ir vyras buvo ne koks, 
bet šiaip taip išlaikė šeimyną 
krūvoje. Ji mirė ir tos šeimynos 
rakandai atsirado gatvėje. Vaikai 
neteko namų. Miestas turėjo juos

Pereitą sekmadienį, Pranas A- šią savaitę lietuviai baseballi- 
polskis, kuris buvo atvykęs į klė- ninkai supliekė Warrendale Mer- 
I 'J ~ ------ - - -- .......................................
tinius 
atgal patiko didelę nelaimę. Va
žiuojant Vervier Hy, arti Bahy|„eraį žaidžia. Valio, lietuviams! 
Creek kitas automobilis į jo aū-' 
tomobilį taip smarkiai trenkė. į 
kad Apolskius visus 
Pranui baisiai sutrenkė šoną, 
žmonai Onai galvą

boniją užsimokėti parapijos me- chants 15 prieš 1. Sabalauskas ir 
’tinius mokesnius, važiuodamas Jasaitis yra šios parapijos ge

idausi sportininkai, bet ir kiti

| Profesionalai, biznieriai, pramonln- 
sužeidė. >kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 

jo j rai verti skaitytojų paramos, 
perskėlė ir Visi skelbkitPs “Darbininke”.

TO WIN THIS KELVIN HOME FREE

Boston, Massf

It’» easy! It’s fon! Nothing to buy. Ges 
your offictal Entry Blank here today 
FREE. Aik (also for 
your FREE copyof 
the Kelvid Home 
Book that mUs all 
about Keivtn Home. 
GET YOUR. KEL
VIN HOME BOOK 
HERE TOfM-Yl

%
And we ivant ALL our customers to know 

these two imbortant facts about eleetrie refrigeration

fs&fK
The nevv 1937 Kel
vinator is Plus-Pow- 
ered. it has as much 
asdoublethe cooling 
capacity of many 
other weii-known 
refrigerators of 
equal size.

focž'ž,
The new Kelvinator 

-runs only half at 
many minutes per 

( day—durlng the ręst 
of the time H main- 
tains low tempera
tūros using no eur- 
rent at all 1

HESE two facts about the nevv 
Plus-Powered Kelvinator are 

worth money to you! They mean 
money day after day, year aftėr year. 
They mean a refrigerator that vvill 
practically pay fot itself!

One so povverful you need never 
fear food spoilage, no matter how 
high summer temperatures may soar, 
no mattlr how over-heated your 
kitehen gets. “

Thousands vfrho have owned elgc- 
tric refrigeratori fot yėarj already 
know these facts—and recognize 
thėir importance. Thit’s. why so 
many of them are now replacing 
with the nevv kelvinator. Investigate 
Kelvihator’s lovv prices. Learn how 
easy it is to buy a Kelvinator. Terms 
as low as 90^ a vveek. Come in to- 
dajr, and arrange for immediate 
dehTery!

Comp/etefy air-conditioned 
Kelvinator Equipped!

Think of it! A 6-room, air-conditioned 
Kelvin Home — completely cųuipped 
with all modern Kelvinator equipment 
—including lot! FREE i£ you win lst 
Prize in this contest. Worth trying for, 
isn’t it? Yet you’ll be amazed how easy 
this contest is. It's fun, too!

ADDITIONAL PRIZES
INCLUDING

NASH CARS
KELVINATOR refriGerators 

KELVINATOR RANGĖS 

KELVINATOR ELECTRIC WASHERS 

KELVINATOR ELECTRIC IRONERS

AND CASH PRIZES

AMAZINGLY EASY 
CONTEST

Pirm Pirksiant, Ateikite Pas

r 
I .330 Bowdoin St. Dorchester* Mas

%

A

)

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

27 Centrai Sq. Cambridge, Mass

- —
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Rytinių Valstybių Žinios
JERSEY CITY, N, J.

PRIMICIJOS
Šv. Onos parapijos bažnyčioje 

Grand Str. ir Manning Avė. Jer- 
sey City, N. J. gegužės 30 d. sek
madieni 10:30 A.M. iškilmingas 
pirmąsias Mišias laikys kun. An
tanas P. Bubąs. Bus pilna asista. 
Pamokslą sakys kun. M. Kejnė- 
žis. Po Sumai primiciantas duos 
pirmąjį palaiminimą ir dalys pa
veiksliukus.

Kun. Antanas P. Bubąs gimė 
1908 metais rugpiūčio 26 d. Jer- 
sey City, N. J. Gyveno visą lai
ką Jersey City. Čia pat baigė šv. 
Petro pradinę ir vidurinę mokyk
lą. Iš čia persikėlė Į Seton Hali 
Kolegiją, kurią pabaigė 1932 m. 
Tai pačiai metais Įstojo Į Nekal
to Prasidėjimo Seminariją. Dar- 
lington, N. J. kurią pasekmingai 
baigė šiais metais ir 1937 m. ge
gužės 22 d. Jo Ekscelencija Vys
kupas T. J. Walsh Įšventino ku
nigu.

Linkime kun. A. Bubui sėkmin
gos darbuotės Kristaus vynuogi
ne.

NOVENA

Šv. Onos parapijos bažnyčioje 
Novena prie šv. Antano prasidės 
birželio 5 d. ir užsibaigs birželio 
13. Noveną ves kun. J. Balkumis, 
Maspetho klebonas.

PAGERBĖ LIETUVI
POLICININKĄ ’

C

Jonas Liudvinaitis. Dalyvavo a- 
pie 300 žmonių. Kalbas pasakė 
kleb. kun. J. Simonaitis, kun. 
Juozas Kemėžis, p. Osmun, mo
kyklas No. 2 viršininkas, konsul-: 
manas Julius Kališius, miesto ma- ’ 
yoras McManus, policijos virši
ninkas, p. Adomas Gumauskas, 
brolis leitenanto, Simonas Gudas, 
Juozas Kemėžis, Mykolas Pute- 
nas, Jurgis Ratelis, adv. Jonas 
Petukas, komp. Žilevičius ir kiti. 
Toastmasteriu buvo Įeit. Gumaus- 
sko giminaitis.

P-nas Jonas Liudvinaitis vardu 
visų dalyvių ir rengėjų Įeit. Juo
zui Gumauskui Įteikė gražų auk
sinį laikrodėli ir p. Gumanskie- 
nei puokštę gelių.

Leit. Juozas Gumauskas vi
siems padėkojo už dovanas ir 
bankieto surengimą.

Rankioto surengimu rūpinosi 
Šių draugijų atstovai: Amerikos- 
Lietuvių Pašalpos ir Politikos 
klubas — pp. J. Liudvinaitis ir 
Antanas Parevičius; Lietuviu R. 
K. Moterų Sąjungos 53 kp. — p. 
Sofija Zupkienė ir S. Rupeikie
nė; SLA. 285 kp. — Feliksas 
Bartusevičius ir p. Barbora Se- 
beckienė; SLRKA. 200 kp. — Po
vilas Mikšys ir Stasvs Zurlvs; 
Lietuviu R. K. parapijos fondo— 
Juozas Budris; Saulės Pašalpinč 
draugija — R. Tratulis. Kazys 
Straupaitis ir Kazys Rinenas. 
Prie stalų patarnavo: — Alena 
Kaznauskaitė, Alena Karanaus- 
kaitė, Alena Galušytė. Alena šu
kytė, Ona Zurlytė. Ona Šaltytė, 
M. Zalinkaitė, V. Liudvinaitytė il
stelia Chase; Juozas Bartusevi
čius. Leonas Budres, Povilas 
Mikšys, R. Tratulis. Kazvs Stru- 
paitis; virėjos p. J. Budresienė. 
F. Stonkienė ir J. Sabeckienė.

Bankietas praėjo dideliu pasi
sekimu. RAP.

Panelės Švč. vainikavimas ir nau
jų narių priėmimas. Taipgi įvy
ko procesija, kuri buvo labai j- 
spūdinga ir puošni. Bažnyčioje 
pamokslą pasakė kun Aukštikal
nis, S. J.

Gegužės 30 d. bus priėmimas 
naujų narių Į šv. Vardo draugi
ją laike 8 vai. šv. mišių. Visi na
riai “in corpore” priims šv. Ko
muniją. Po mūšių Įvyks bendri 
pusryčiai. Patartina visiems sto
ti į Kristaus armiją.

AVaterbury darbai gerai eina. 
Lietuviai darbininkai nebesi- 
skundžia nedarbu. Užtat dabar 
čia Įvyksta Įvairūs parengimai. 
Birželio 6 d. Įvyksta pirmas pik
nikas, Linden parke, Union Cdv, 
Conn. Rengia LDS 5 kp.. SLRKA 
11 ir 91 kp., Šv. Juozapo par. 
choras ir L. Vyčių 7 kp. Progra
moje dalyvauja trys poros kumš
tininkų ir grupė kitokių sporti
ninkų. Šv. Juozapo par. choras, 
vadovaujant komp. Aleksiui su
dainuos gražių lietuviškų daine
lių.

Birželio 10. 11 ir 12 d.d. para
pijos kermošius.

Birželio 13 d. Įvyksta Trilype 
gegužinė, Scuetzen parke, Bar- 
nesdale — Nexv Britaine.

Liepos 5 d. Įvyksta Lietuvių 
Diena. Marianapolio Kolegijos 
parke. Vyksime gausiai, nes toje 
dienoje dalyvaus Garbingas Sv 
čias, J. E. Vyskupas Reinys 

■ Lietuvos. Pernai Waterburiee' 
jbus’ais nevažiavo, bet automobi-J 
iliais buvo tiek, kiek nei iš vienos' 
kitos kolonijos nebuvo, šįmet 
mėginsime ir hus’ais važiuoti. 
Taigi, kurie nori važiuoti hus’ais 
liepos 5 d. Į MarianapolĮ, tai 
leateina Į mokyklą birželio 1 d., 
7:30 vai. vakare užsiregistruoti.

Koresp.
i

i

WATERBURY. CONN
LINDEN, N. J. — Gegužės 

d. lietuvių draugijos pagerbė lie
tuvį policijos leitenantą Juozą 
Gumauską, gyv. East Gibbon St. 
Jis yra policininku nuo 1918 in. 
Surengė šaunų hankietą. Rengi
mo komisijos pirmininku buvo p.

22
Gegužės 23 d. Marijos Vaikeliu 

draugijos narės “in corpore” 
dalyvavo šv. mišiose ir priėmė šv. 
Komuniją. Virš 300 merginų da
lyvavo. Po mišių įvyko bendri 
pusryčiai. 2 vai. po pietų Įvyko

Y.

Mirti.

ClevelanJ, 
Ohio.

Cosmopolitan Tmvel Servlce 
Prop. J. Ambraziejus 
168 Oranrl St., Brooklyn, N. 
Vienybė Travel Rureati
193 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
A. S. Trečiokas
314 Malmit St., Nevvark, N. J. 
John Sekys
433 Park St., Hartford, Conn. 
A. Varasius
206 Ali Nations Bank Bl<lg. 
Lithuanian News Publ. Co.

Paul Molis
1730—24 St., Detroit.
Petras Bartkevičius
678 N. Main St, Montello, Mass. 
C. A. Kybn, Amerikos Lietuvis
14 Vernon St., Worcester, Mass.

I

Naujienos
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
Ohio Llth. Publ. Co.
K. S. Karpius,
6820 Snperior Avė.

CUNARD WHITE STAR
-.■» Y, ~- K fcSy

Dirva

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS 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.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANGU
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

ASMENIŠKAI LYDIMA 
DIDŽIOJI VASAROS 

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ 

MILŽINIŠKU 
EKSPESINIU LAIVU 

BERENGARIA 
BIRŽELIO 19 D.

Išplaukia iš New Yorko per Cherburgn 
Puiki proga keliauti vienų pasaulio didžiausių lai
vų. Gražus knmbnrini. skanus maistas ir pulkus 
Cunard -patarnavimas 3-ėiosios klasės keleiviams. 

Tik šešios dienos vandeniu.
Ekskursiją užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga 

Informacijų kreipkis pas:

Lietuvių Vaizbos Buto paskaitų 
sezonas užsibaigė. Užbaigimo die
noje dalyvavo daug žmonių. Mo
terų Auxiliary išpildė labai Įvai
rią ir turiningą programą. P-nas 
J. Stokes ir p. H. Healv padai
navo ir skambino pianu; p. J. 

■ Balazaras grojo banjo; p. A. 
i Pranskiutė sudainavo solo. Vai
kus apdovanojo “baliunais” už 
gausų dalyvavimą tuose parengi
muose. Kalbėjo p. V. Chase iš 
Hartford ir p. P. Baltrenas iš 
New Yorko. Taipgi kalbėjo vieti
nė p. J. Stanislovaitienė. Dr. M. 
J. Colney buvo vakaro toastmas- 
teriu, o ponia M. Colney buvo 
Moterų Auxiliary toastmasteriu.

Lietuvių Vaizbos Buto sureng
tos paskaitos buvo labai Įdomios 
ir naudingos. Taigi sulaukus ru
dens vėl prasidės panašių paren
gimų sezonas. Vaizbos Butas dė
koja visiems, kurie prisidėjo prie 
tokių parengimų, o ypatingai, 
rengimo komitetui, kuris sunkiai 
darbavosi.

Lietuvių Vaizbos Butas linki 
visiems lietuviams studentams iŠ 
AVaterburio gauti gerus pažymė
jimus ir prašo, kad studentai 
praneštų apie savo pažymėjimus 
pp. M. Zailskienei, N. Janušai- 
tienei ir poniai M. Colney dėl ga
vimo daugiau žinių apie specia
liai rengiamą vakarienę ir šokius, 
birželio 19 d., Šv. Juozapo par. 
svetainėje, studentus pagerbti. 
Tai bus pirmas toks parengimas 
lietuvių tarpe.

Dr. M. Colney 15 minučių kal
ba apie sveikatą per radio iš sto
ties WATR dabar įvyks sekma
dieniais 3:15 vai. po pietų. Rap.

BROOKLYN, N. Y.

naitytė. Gegužinės Karalienė bu- [ ASMENIŠKAI LYDIMOS 
vo p. Adelė Varnaitvtė, kuri pro
cesijai Įėjus i bažnyčią uždėjo 
vainiką ant Motinos Dievo sto- 
vylos ir sudėjo procesijos dalyvių 
visas gėles.

Džiaugiamės, kad mūsų Soda
lietės taip gražiai darbuojasi. 
Linkime joms patraukti visas pa
rapijos doras ir šviesės mergai
tes prie Sodalicijos.

PIRMA ŠV. KOMUNIJA
Tą pačią dieną, būtent, geg. 23. 
vai. ryte, šv. Andriejaus lietu

vių parapijos bažnyčioje apie 
šimtas mažų vaikučių priėmė 
Pirmą Šv. Komuniją laike mišių. 
Vaikelius prie Pirmos Komuni
jos priruošė kun. P. P. Karlonas.

NIWY0RK-KLAIPEDA.
eta. Gothenburcą, Švediją

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

iš to oaties laivo

KLAIPĖDOJ

I

KUN. NORBERTAS PAKALNIS, 
Apreiškimo parapijos (Brooklyn, N. Y.) klebonas mi
ni savo 25 metų kunigavimo jubiliejų. Kun. N. Pakal
nis gimęs Lietuvoje, mokslus ėjęs Rusijoje ir Ameri
koje. Baigęs seminariją, 1912 m., gegužės 27 d. Įšvęs
tas kunigu. Jis darbavosi Chicagoje, Lewiston, Me., o 
1923 metais persikėlė Į Brooklyno dieceziją ir lapkri
čio 10 d tapo paskirtas Į Apreiškimo parapiją vikaru, 
kur ėjo tas pareigas iki spalių mėnesio, 1926 metų. Iš 
tos parapijos perkeltas Į Šv. Jurgio parapiją (C. 
Brooklyn), kur garbingai klebonavo keletą metų. Bir-JL> l OVlYiy Ii f , nlU geli MlllgcLl VU KUltrLcI, -

želio 16 d., 1934 m. kun. N. Pakalnis paskirtas klebo
nu Į Apreiškimo parapiją, kur sėkmingai darbuojasi 
iki šių dienų ir kur švenčia savo Sidabrinį Jubiliejų.

Ketvirtadienį, gegužės 27 d., kun. N. Pakalnis sa
vo intencijai atnašavo iškilmingas šv. mišias, kurių 
klausyti buvo susirinkę parapijos mokyklos vaikučiai, 
Seserys mokytojos, daug svečių kunigų, parapijiečiai, 
kuriems tiktai laikas leido. Birželio 6 d., Klasčiaus 
salėje, Maspethe, parapijiečiai rengia šaunų bankie- 
tą savo gerbiamą ir mylimą kleboną pagerbti.

Kun. Norbertas Pakalnis nuo pat pirmųjų savo 
kunigavimo dienų nebuvo užsidaręs vien parapijinia
me darbe. Jis labai daug dirbo ir tebedirba visuome
ninėje dirvoje. Būdamas karštas patrijotas daug dir
bo Lietuvos Nepriklausomybės atgavime Tautos Fon
do organizacijoje ir Federacijoje. Dar ir dabar yra N. 
Y. ir New Jersey Federacijos Apskričio pirmininku. 
Kun. N. Pakalnis yra gabus kalbėtojas, organizato
rius ir sumanus vadas.

Labai nuoširdžiai remia katalikiška spauda. Jis 
vra nuoširdus laikraščio “Darbininko” bendradarbis 
ir rėmėjas. Daug dirbo ir finansiniai rėmė, kad įsteig
ti lietuviu katalikų spaustuvę Brooklvne, iš kurios da
bar leidžiamas laikraštis “Amerika”. Jis ir dabar y- 
ra to laikraščio stambus rėmėjas.

Tiek daug dirbusiam ir tebedirbančiam Bažnvčios 
ir mūsij išeivijos labui, kleb. kun. Norbertui Pakalniui 
linkime ilgiausių metų!

VIEŠA PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie surengimo iškilmių mus pa
gerbti, minint Sidabrinj Jubilie- 

i jų. Ypatingai dėkojame kleb. 
kun. N. Pakalniui už šv. mišias, 

; atnašautas mūsų intencijai ir iš
puoštą bažnyčią ir už gražius 
linkėjimus. Dėkojame kun. J. I 
Kartavičiui ir vargonininkui J. į 
Jankui už linkėjimus ir dalvva- 
vimą bankiete; Moterų Sąjungos 
29 kp. už surengimą “surprise 
party”, gegužės 17 d. vakare. 
Tai buvo mums netikėtas įvykis, 

i Savo namuose radome daug sve- [ 
čių ir viešnių, kurie mus apdova- 

I nojo nuoširdžiais linkėjimais ir 
dovanomis. Ypatingai dėkojame 
šioms sąjungietėms: M. Šertvy- 
tienei, J. Terebeizienei, J. Bloe- 
kienei, R. Janulienei, IT. Mikuls
kienei, M. Kivitienei, M. Vaiče- 
kauskienei ir kitoms. Mes ilgai 
neužmiršime visų mums parodyto 
nuoširdumo. Lai Aukščiausias su
teikia visiems gausių malonhp

O. K. Dobrovolskiai.

mo sukaktuvių proga. Vadovau
jant kp. vice-pirmininkei Gaiga
lienei. pp. Dobrovolskiam supinta 
eilė . gražiausių linkėjimų ir svei
kinimų. Taipgi Moterų Sąjungos 
kuopos vardu Įteikta dovana. 
Svočia buvo iš Brooklvn p. N.

Gegužės 30 d. įvyks Šv. Kazi
miero Karalaičio draugijos balius 
ir šokiai parapijos svetainėje.

Parapija rengia išvažiavimą 
laivu birželio 12 d. Važiuokime 
visi. Turėsime linksmą laiką ir 
pa remsime parapiją, kuriai para-______ ____ ...______ __ ... paremsime parapiją, Kuriai para- 

Mikulskienė. o svotas iš Pittston, ma būtinai reikalinga išlaikymui 
Pa. Jubiliejatai buvo labai sujau- bažnvčios ir mokyklos.
dinti. Dėkojo už surengimą vai- Singerio dirbtuvės darbinin- 
šių, linkėjimus ir dovaną. Gyvuo- kai vėl gaus didesnes algas 10^4 
kitę Jubiliejatui ilgiausius metus! nuo birželio 5 dienos. Ofisų dar- 

— bininkai priedu negaus.
i Penkiolika slaugių užbaigė mo
kslus ir gavo diplomus Šv Elz
bietos ligoninės koplyčioje. Diplo
mus išdalino Dr. Quinn, medika- 
lio štabo viršininkas.

General Tnstrument korporaci
jos apie 600 darbininkų, savaitę 
išstreikavę, grįžo darban. Strei- 
kieriams vadovavo Tnternational 
Brotherhood Electrieal Workcr 
unija. Federalė Darbo Taryba 
tarpininkavo. Dabar vedamos de
rybos darbininkų su darbdaviais. 

Vietinis.

Koresp.

Gegužės 11 d. M. S. 29 kp. 
“bunco party” Įvyko p. A. Ma- 
cėnienės gražioje rezidencijoje. 
Linksmai praleistas laikas. Dėko
jame pp. Mačėnam už vaišingu
mą ir dovanas. Pelno liko $14.10.

IŠLEISTUVIŲ VAKARĖLIS
Gegužės 14 d. Ų. Mikulskienės 

namuose įvyko išleistuvių vaka
rienė kuopos narei p. O. Belevi- 
čienei, kuri vyksta į Lietuvą. Jai 
įteikta dovanų. Linkime laimin
gos Koresp.

ELIZABETH, N. J.
kelionės. NEW BRITAIN, CONN.

Gegužės 17 d. Moterų Stan
gos 29 kp. surengė “surprise pa
rty” savo pirm. O. Dobrovolskie- 
nę ir jos vyrą Kazimierą pagerb
ti, jų 25 metų vedybinio gyveni-

Šias kolonijos lietuvių parapi
joj pp. Motuzai rodė judamus 
paveikslus iš Lietuvos. Vaizdai 
gražūs ir gerai sutvarkyti Lie
tuviai gėrėjosi paveikslais. Daug 
kas nusipirko produktų iš Lietu
vos.

Jaunimas parapijos naudai su
rengė “Minstrel Show”. Tik ste
bėtis reikia mūsų jaunuolių c- 
nergija ir gabumais. Žmonių buvo 
daug. Parapijai padarė pelno a- 
pie $350.00.

GEGUŽINĖS PROCESIJA
Gegužės 23 d., 3 vai. po pietų 

įvyko Šv. Andriejaus lietuviu 
parapijos Gegužinė procesija, ku
rioje dalyvavo jaunimas — Soda
lietės jaunesniosios ir vyresnio
sios. Procesija sudarė nepapras
tai gražų įspūdi. Procesijos daly
vės buvo pasipuošusios įvairiaspal 
viais drabužiais, nešė gėlių vaini
kus, iš baltų gėlių padarytą ka
rūną nešė maža mergaitė, J, Var-

DVIEJŲ METŲ GYVAVIMO : 
SUKAKTIS

Pereitą sekmadieni, 7 vai. va- , 
kare Įvyko šauni vakarienė L.L. i 
A. Auxiliary organizacijos, paini- i 
nėti 2 metų gyvavimo sukakti. I 
Svečių dalyvavo iš Waterbury, į 
Hartford ir vietiniai. Po užkan
džių, ponia K. Norkunienė, L.L. 
A.S. Radzevičiaus 4 posto pirmi
ninke perstatė svečius kalbėti,’ 
kurie pareiškė nuoširdžius sveiki
nimus ir linkėjimus darbuotėje 
Dievo ir tautos garbei. Juozas ir 
Kazys Gaubai iš Hartgord gra
žiai grojo gitarais. Keletą dailiu 
sudainavo ponia O. Norkunienė 
ir P. Milinauskas.

APVOGĖ MIESTO ROTUŠĘ
Kiek laiko atgal vagiliukai Į- 

silaužė į miesto rotušės (City 
Hali) namą ir pavogė 117 dol. 
Pereitą šeštadienį namo sargui 

William
kuris policijai prisipaži- 

(‘it y 
prie 

laukia 
T. M.

sugauti tūlą

l

Iš

Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d. 
New Yorko i Klaipėdą 

Laivo nentainaut

E k sk u rs i ją lyd ės 
p. Pr. Zaborskis, 

Švedų Amerikos Linijos 
Klaipėdos skyr. Vedėjas

IŠ

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—J ULY 2 D.
Gothenburgo geležinkeliu per 

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

EKSKURSIJAS U2GYRĖ 
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.

Šve-
Kal-
Ma-

pavyko 
Beadoin, 
no 117 
Hali. T 
daugiau vagysčių. Dabar 
teismo.

KITI IŠPLAUKIMAI

I'.i'N'GSI IOI.M .... 
1>KO1 TNJNGHOLM 
DIIOTTNIINGHOI.M 
GRJPSIIOI.M

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston. Mass. 154 Bovlston Strikt,

14 NEW YORKO
............ Birželio 5.

.... Birželio !>.

Liepos 10.

T.iepos 24.
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ORLD RADIO—New England's Leading Electric Refrigeralor Dealers!

Accliimid as the Great 1936 Electric Refrigiretor Valse!

Stemart
WARNER

5Year Factory 
Guarantee!
SAV-A-STEP

Bringt the Back Shelf 
Špice of Your $TEW- 
ART WARNER up 
Front! An Eidukire 
Faatura!

Radio—Stew-World
are your assurancė

The narnės 
art-Warner 
and guarantee of every possible 
satisfaction—it means safe, de- 
pendable, economical food preser- 
vation'for many years to come. 
Expert service and a guarantee of 
complete satisfaction!

y Check these
•av-a-Stap 
«lld-*-Tr«y
Hlumlnattd Celd Control, wlth 

Summ«r-Wlnwr Iconomy Ranga 
Bafaty Zona Tamparatura Control 
No-Tlp Dlamond Srld Shalvlng 
Jumbo Vagatabla Frpahanar 
Jumbs Stldlng Frult Baaka* 
Kontanarotta (4-p<rre «l«aa art 

•n •■evalvfiap b«ae>
Vaultad Canatruetlon

1936 Features!
C«nt*r Foaitlon Fore«laln Ivapo- 

rttor
Citra Larga Ica Capaclty
Rubbar lea Tray
Inurlor Llght
Rorcalaln Intarlor
Duo-tMlad Inaulatlan
Twl« CyllnCar Slo-Cyeta Campraa- 

aor
ALUS tvaey WorthwhHe Faature 

af Modern Rafrlgaeatlan!

Wor1d Radio—Ntw England’s “North Pole” i 
—offers anothtr outstanding Electric Refrig- i 
erator. Stewart-Warner, with the exdusive 1 
"Sav-a-step” feature. There are over 30 i 
million satisfied users of Stewart-Warner ' 
?roducfs, and it » one of the largest manu- ' 
acturers of electric refrigerators.

Buy nout—with inflation PRICES WILL BISEl

WORLD®RADIO

i i MODERN EL-CTRIC CO.
142 BROAD ST. pavvtucket, r. i

Perry 2200


