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Katalikas, kurs neremia 

kata Ii klikos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

4

Kun. J. Švagždys, LDS 
Centro pirmininkas, 
P. Juras, LDS Centro vice
pirmininkas, kun. A. Pet
raitis, Worcesterio Šv. Ka
zimiero par. klebonas ir 
kun. P. Juškaitis, LDS 
Kontrolės Komisijos pir
mininkas grįžo automobi
liu iš LRKSA seimo ir Fe
deracijos Tarybos suvažia
vimo Pittsburghe. Gerb. 
Vadai, užsibaigus Seimui, 
buvo nuvykę į Baltimore, 
kur aplankė kleb. kun. Lie- 
tuvniką, kun. dr. L. Men- 
delį, administratorių ir 
kun. Dubinską," vikarą. 
Dalyvavo tos parapijos 
bažnyčioje vedamose Ste
buklingo Medalikėlio No- 
venos pamaldose.

Kun. P. Juškaitis ketvir
tadienį lankėsi “Darbinin
ko” redakcijoj, pridavė į- 
vairių žinučių raštu ir 
daug jų papasakojo žo
džiu iš LRKSA seimo, Fe
deracijos Tarybos posėdžio 
ir iš Baltimore, kur Nove- 
nos pamaldose pamatęs 
tūkstantines minias mal
dingai susikaupusias; gė
rėjosi kun. dr. L. Mendelio 
pamaldų tvarka. Seimai 
buvo tvarkūs ir turiningi.

Visi grįžo geroje nuotai
koje, pilni gražių ir kilnių 
įspūdžių.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTĄ
kun.

Ispanijos Nacionalistai Suar 
dė Radikalų Apsigynimo 

Linijas

Tarybos Posėdis
Gegužės 13, Roosevelt 

viešbučio svetainėje įvyko 
Federacijos Tarybos posė
dis. Posėdyje dalyvavo a- 
pie dvidešimts atstovų. 
Buvo priimta T. Fondo lai
kini įstatai. Nutarta ska
tinti draugijas ir pavienius 
remti Tautos Fondą.

Atstovas.

Liepojaus Vyskupu Paskirtas 
Lietuvis
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Birželio 17 — 21 d. Lietuvos pajūryje Įvyksta tarptautinė jachtų regata. Čia 
mes matome Lietuvos' jachtas Kuršių marėse ruošiantis tai regatai.

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius, geg. 19 
— Ispanijos nacionalistų 
karuomenė smarkiai su
pliekė lojalistus (radika
lus) Castellonos ir Teruel 
provincijose ir ištaškė jų 
linijas. Nacionalistai smar
kiai žygiuoja į Valencią iš! 
visų pusių.

Lietuva - Lenkija Pasirašė 
Sutartį

Kaunas, gegužės 14 d. — 
Galutinai pasirašyta Lie
tuvos - Lenkijos vandens 
keliais susisiekti ir miškui 
plukdyti konvencija, galio
janti dviem metam.

KATALIKŲ PASAULIS

Lenkija Protestuoja Dėl 
Vilniaus Prieš Lietuvą

Kaunas, Lietuva, geg. 19 įvairiems reikalavimams
— Lietuvos naujos kon-! Panaikinta administraci 

stitucijos įsigaliojimo pro- jos linija, dabar jau kimbi 
ga, Lenkija pareiškė pro-!prie konstitucijos, vėliai 
testą Lietuvai, kad jinai Į iškils Vilniaus vadavime 
paliko konstitucijoje štrai-į akcija, žemės reforma ir tt 
psnį, kur sakoma, kad ‘Vii-'Kada bus galas? 
nūs yra teisėta Lietuvos 
sostinė’.

Lenkijos pasiunti n y s! gerovės, tai tuojau turėti, 
Lietuvai Fr. Charwat įtei- sudaryti naują koalicijin^ 
kęs Lietuvos valdžiai pro- vyriausybę, kuri turėtų vi- 
testą.

Vadinasi,

Lietuvos tautininkų vai 
džia, jeigu ji nori Lietuva

sos tautos pasitikėjimą, c 
diplomatinių turėdama pasitikėjimą, ga- 

santykių užmezgimas su lėtų drąsiai reaguoti į Len- 
Lenkija tik davė pradžią kijos užsimojimus.
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Gumą Darbininkai Sugrįžo 
Prie Darbų

Sovietai Išsitrauksią Iš 
Prancūzijos - Anglijos 

Bloko

Ryga, Latvija — Ligi šiol 
Latvijoje buvo katalikų 
arkivyskupas Rygoje ir 
vyskupas Latgalijoje. Da
bar įsteigta vyskupija Lie- 
pojuje, kur vyskupu pa
skirtas lietuvis kun. Ant. 
Urbšys Paskutiniu laiku 
jis buvo Ludzės klebonu.

Kun. Ant. Urbšys yra gi
męs 1879 metais Rokišky
je. Jaunas būdamas persi
kėlė į Režeknę pas dėdę ku
nigą Daugėlavičių. Čia išė
jo žemesnįjį mokslą, o Pet
rapily aukštąjį ir dvasinį.

Nors vyskupas Ant. Urb
šys išvyko iš Lietuvos jau
nas berniukas būdamas ir 
visą laiką gyveno tarp 
svetimųjų, bet lietuviškai 
dar ir dabar gražiai kalba. 
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Clevelande (Ohio) ir Chi
cago je (III.) bedarbiai ke
lia nerimą. Jie reikalauja 
pašalpų. Bet miestų pašal
pų šaltiniai beveik užsida
rė Taigi tiem miestam gre
sia pavojus. Gali kilti riau
šės. Bedarbiai Clevelande 
apgulė miesto namą ir nuo 
jo nesitraukia kol jiems 
bus užtikrintos pašalpos. 
Tokie įvykiai gali privesti 
kraštą prie rimtos katas
trofos. Valdžia, federalė, 
valstybės ir miesto turėtų 
labiau susirūpinti bedar- 
bais. Turėtų priversti in
dustrijos ir pramonės sa
vininkus, kad duotų darbų 
darbininkams.

Washington, D. C. — Pa
gal autoritetingų žinių 
70,000 katalikų pabėgėlių 
iš Vokietijos ir Austrijos 
yra šioje šalyje.

Bethlehem, Pa. — Rug
piūčio 20 — 24, Katalikų 
centralė Verein organiza
cija laikys suvažiavimą.

Paterson, N. J. — 25,000 
sveikino J. E. Vyskupą T. 
H. McLaughlin jo instola- 
cijos proga. * -

Chicago, UI. — Kun. Eck- 
ert, S. V. D. bėgyje 16 me
tų darbuotės atvertė prie 
Katalikų tikėjimo 2,550 as
menų.

Berlynas — Praneša, kad 
Austrijoje visos katalikų 
organiąacijos bus panai
kintos. Tik vien grynai 
bažnytinės organizacijos 
bus paliekamos gyvuoti.

Castel Gandolfo — Šv. 
Tėvas jau gyvena savo va
sarnamy. Geg. 31, jis bus 
81 metų.

Boston — Kun. T. A. Ba- 
rry, Maryknoll misijonie
rius Kinijoj Kyoto areš
tuotas ir žiauriai užlaiko
mas. Kun. Josephus Jėzui
tas Sienhsien, nužudytas.

Quibec — Katalikų kole
gija bus ko-operatyvių cen
tras. Čia bus lavinama 
dai toje srityje ir bus 
oper. praktikoje. Toji 
talikų kolegija yra 
Pranciškaus Ksavero uni
versitetas.
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tiniame Kongrese
Akron, Ohio, geg. 19, — 

i Gumų fabrikų darbininkai, 
CIO unijos nariai, laimėję

Budapeštas, Vengrija, —,23 — 27 d. Pastarieji poli- 
Geg. 19, — Daugiau kai tiniai perversmai nei kiek 
metai Budapeš tas ir nepakeitė ankščiau suda- 
visa Vengrijos šalis ren- rytų programų, 
giasi prie tarptautinio Eu- Popiežius 
charistinio Kongreso, geg. siunčia Kardinolą Pacelli į 

Eucharistinį Kongresą. 
Kongrese dalyvaus iš įvai- 

|rių šalių 17 Kardinolų, 71
Munich, Vokietija, geg. Arkivyskupas ir 227 Vys- 

19 d. — Mirė Anton Lang/ kupaL Žinoma, suvažiuos 
Įžymus veteranas vaidin
tojas Kristaus rolės Ober- 
ammergau religiniame vei
kale. Jis vaiSino Kristaus 
rolę 1900, 1910, 1922 ir 
1934 metais. Lang iš ama
to buvo puodininkas, pa
vyzdingas vyras ir tėvas. 
Jis paliko nuliūdime tris 
sūnus ir tris dukteris.

Šv. Tėvas 
savo vietoje

Vokietijoje Nustatytas 
Darbo Amžius Į

Berlynas, geg.19, — Nuo savo reikalavimus sugrįžo 
geg. mėnesio šių metų, Prie darb^- Unijos nariai 
Vokietijoje įgaliojo nau-| nutarė priimti tokią pat 
jas įstatymas, būtent, kad|Sutartt kokią turėjo perei- 
jaunuoliai negali eiti į dar- tais metais. Pagal sutartį 
bą, jei neturi 18 metų. Iki darbininkai dirbs 36 vai. į 

jaunuoliams savaitę, po šešias valan-

Mirė Anton Lang

Vokietininkai Susikirto Su 
Čekais Čekoslovakijoj

šiol buvo 
draudžiama iki 16 metų. 
Bus padaryta išėmimų. Jei 
jaunuolių tikrai bus reika
linga eiti į darbą nesulau
kus 18 metų, jam bus leis
ta.

das į dieną. Atlyginimas 
bus toks pat kai pirmiau, 
bet jei išpardavimas išdir
binių sumažės, tada darbi
ninkams bus mokama pa
gal susitarimo.

iš visų kraštų daugybė ku
nigų ir tūkstančiai tikin
čiųjų. Tai bus vieša Katali
kų tikėjimo išpažinimas ir 
nurodymas pasauliui, kad 
kelias į taiką ir tvarką yra 
Visagalio Įstatymų pildy
mas. Šv. Tėvas Popiežius 
prašo tikinčiųjų pasimels
ti, kad tas Šv. Sakramento 
Kongresas atneštų gerus 
vaisius.

Prague, Čekoslovakija,—
Geg. 19 d. — Vokietinin
kai, vadovaujami Henlein,

Komunistai Prie Bedievių 
Sąjungos Verčiami

i

va- 
ko- 
ka- 
Šv.

K. J.

Maskva, geg. 19, — Įsa- 
mieste Trebenice, šiaurinė- kymas išėjo, kad ateityje 
je Bohemijoj, suruošė de- visi komunistai turės pri- 
monstraciją. Demonstran- klausyti prie Bedievių są- 
tai šaukė: “Lai gyvuoja jungos. Komunistų parti- 
Hitler!” Miestelis ; _ '-------1---- '—
ventas 90 nuoš. čekais,- ku- mėnesiai prisirašyti prie 
rie tokia vokietininkų tak- bedievių sąjungos, 
tika pasipiktino. Įvyko 
sikirtimas. Policijai 
maišius demonstrantai 
siskirstė.

SUDARĖ KATALIKŲ
ŪKININKŲ SĄJUNGĄ)

apgy- jos nariams duodama trys 
~ 1--- TYičnocioi nT’iai r’o air+i nrio

. Jei po 
su- to laiko, jie neprisirašys, 
įsi- bus išbraukti iš komunis- 
iš- tų partijos. Centralinis be

dievių sąjungos komitetas 
---- praneša, kad toks įsaky

mas apie 500,000 komunis
tų privers prie sąjungos.

San Antonio, Texas, geg. 
19, — Katalikai ūkininkai, 
San Antonio diecezijoje, 
susidėjo į sąjungą. Jau pa
čioje pradžioje susirašė aš
tuoni tūkstančiai ūkinin
kų. Arkivyskupas Drossa- 
erts dalyvavo jų pirmame 
susirinkime.

Ūkininkų sąjungos tiks
las yra sutraukti visus ka
talikus ūkininkus dvasinė
je vadovybėje, plėsti koo- 
peratyvinį judėjimą, dėti 
pastangas, kad ūkininkai i 
gautų teisingas kainas už 
savo produktus, ir kad ap
saugoti Katalikiškas įstai
gas nuo komunizmo pavo
jaus. i

Negali Gauti Teisėjų 66 
Kasyklų Savininkų Bylai 

Spręsti

I
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Vokiečiai Negalės Dalyvauti 
Kongrese

Munster, Vokietija, geg. 
19, — Vyskupas Von Ga- 
len, pasakė, kad Budapešte 
Eucharistinis Kongresas

London, Ky., geg. 19 d.—j tai bus pasaulio Katalikų 
Čia prasidėjo 66 angliaka- protestas prieš bedievių 
sykių savininkų ir viršinin
kų byla. Kasyklų viršinin
kai kaltinami už nesilaiky
mą Wagnerio įstatymų, 
kurie leidžia darbininkams 
laisvai organizuotis į uni
ją. Per tris pirmąsias bylos 
dienas negalėjo sudaryti 
prisaikintųjų teisėjų sąs
tato, nes dauguma bijosi į- 
eiti, kad nesusidaryti pa
vojaus.

JĖZUITAI KVIEČIAMI Į 
NACIONALISTŲ ISPANIJĄ

Londonas, geg. 19, — Ge
nerolas Franco pakvietė 
Tėvus Jėzuitus į Ispaniją 
užimti pirmiau jų veda
mas mokyklas. Jėzuitai, 
1932 metais, Ispanijos res
publikos Azana valdžios 
buvo išvaryti iš šalies. Ti- 
čiau Ispanai tuojau, dar

Lietuvoje Atgijo Bajorai

Lietuvos spauda praneša, 
kad paskutiniomis dieno
mis Kaune įvyko neoficia
lus buvusių Lietuvos didi
kų — bajorų suvažiavimas, 
kuriame pirmoj eilėj buvęs 
svarstomas atlyginimo už 
nusavintus dvarus klausi
mas.

Bajorai gausiai dalyvavo 
pamaldose Šaričių bažny
tėlėj kartu su Lenkijos pa
siuntinybės personalu.

Vadinasi, užmezgus su 
Lenkija diplomatinius san
tykius, bajorai pakėlė gal
vas. Prasidės įvairūs rei
kalavimai, nepasitenkini
mai ir protestai iš bajorų 
ir lenkų.

prieš naminį karą suprato, 
kad nėra, kas galėtų užim
ti Jėzuitų mokytojavimo 
vietas.

Tėvai jėzuitai savo mok
slų ir sugebėjimu vesti au
kštas mokslo įstaigas yra 
pagarsėję visame pasau
ly. Ispanijoje buvo pripa
žinta, kad jų vedamos mo
kyklos aukščiausiai moks
liškai stovi. Leidimas jiems 
grįžti į Ispaniją teikia daug 
džiaugsmo to krašto kata
likams. Nors tiesa, dabar 
bus sunku, nes daugelis jų 
prieš karą vedamų moky
klų yra radikalų sunaikin
ta ir moksliniai įrengimai 
išvežti.

I

Devyni Žuvo Orlaivio 
Nelaimėje

Paryžius, Prancūzija, — 
Geg. 19 d. — Sovietų Rusi
jos ambasadorius Jacob 
Surits pareiškė Prancūzi
jos užsienių ministeriui, 
kad jo (sovietų) valdžia 
išsitrauks iš Prancūzijos- 
Anglijos bloko Europos 
politikoje, jeigu Prancūzi
ja neleis gabenti karo reik
menų per savo žemę į Ispa
niją radikalams.

Prancūzija ligšiol laikosi 
tarp Italijos ir Rusijos. Ji 
norėtų palaikyti santykius 
ir su viena ir su kita vals
tybe, bet ir vienur ir kitur 
pradeda netekti pasitikėji
mo.

Stato Bažnyčią Be 
Atlyginimo

i

I
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Paryžius, geg. 19, — Ne
toli Paryžiaus, Juvisy, sur- 
Orge, miestely norima pa
statyti katalikišką bažny
tėlę. Statybai trūksta pini
gų. Kadangi šiais laikais 
daug darbininkų esą atlei
sti iš fabrikų, tai jie pris
tojo statyti bažnyčią. Va
kare pirmos dienos darbo, 
kunigas visiems išdalino 
dienos atlyginimą, bet dar
bininkai tuojau pinigus 
sugražino kunigui, sakyda
mi, kad jie pašvenčia savo 
darbą Dievo garbei.

ARKIVYSKUPAS PADĖJO 
BAIGTI STREIKĄ 

------------------------------------------------------------------------ ♦ ■ ____________________

San Antonio, Texas, geg. 
19, — Arkivyskupas Dros- 
saerts, San Antonio diece
zijos Ganytojas, nuėjęs į 
streikierių darbininkų su
sirinkimą, paaiškinęs daly
kus, ragino tartis su darb
daviais. Darbdaviai pakė
lė darbininkams algas; 
darbininkai sugrįžo prie 
darbų, dėkingi Arkivysku
pui Drossearts už tarpinin
kavimą.

■

Japonai Užėmė Suchow
Shanghai, geg. 19 d. — 

Per tris savaites Suchowo 
apylinkėje palei Lunghai 
geležinkelį ėjo smarkūs 
mūšiai japonų su kinie
čiais. Kiniečiai labai atka
kliai gynė tą tvirtovę, bet 
neatlaikė japonų spaudi
mo. Japonai užėmė miestą. 
Dabar jie turės pilną Lun
ghai geležinkelio kontrolę.sąjūdį, ir malda už pasau

linę taiką ir ramybę, pridū
rė, sakydamas: “Vokieti
jos katalikams nebus gali
ma Eucharistiniame Kon
grese dalyvauti su viso pa
saulio katalikais”. Vysku
pas įsakė, kad Kongreso 
dienomis visose bažnyčiose nės. Žuvusius surado tik niui. Pakviestas vienas iš Kolegijos profesorių pasaky- 
būtų laikomas įstatytas trečiadienį. Orlaivis subi- ti kalbelę. Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocy- 
§v- Sakramentas ir daro- rėjo į šipulius. Nelaimė į- cles ir klausytis gražios programos iš WCOP, Boston, 
mos ypatingos pamaldos, vyko dėl tirštos ūkanos.

Darbininku Radio ProgramaLos Angeles, Cal., geg. 19
d. — Pirmadienį, geg. 16
d. tik 30 mylių nuo pasikė
limo vietos Burbank, di
džiulis oro laivas susimušė 
į kalno šoną ir toje katas
trofoje žuvo devyni žmo- Kolegijos Radio grupė, vadovaujant Broliui Jonui Ba*

J 1 * - - A 1 - !X V- 1 - , * * _ -   -f O nj-LUin

šeštadienį, gegužės 21 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa, kurią išpildys Maranapolio

Mass.
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Lietuvių Diena ir Dainų Švente, Liepos 4 d.
Marianapolio Kolegijos Parke Thompson, Conn.

Kaip Organizacijos, Draugijos Taip ir Pavieniai Asmenys yra Kviečiami Gausiai Dalyvauti
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VIETINĖS ŽINIOS]
—M--------------------------------------- ------------------.......................................................................................... ..................................................

Blaivininką Suvažiavimo Eiga
ALRK pilnųjų blaivininkų su

sivienijimo Naujosios Anglijos 
apskr. suvažiavimas įvyko geg. 
15 d. Šv. Petro parapijos salėje, 
So. Boston, Mass. Suvažiavimas 
iškilmingai pradėtas Šv. Mišio- 
mis, kurias atlaikė parapijos 
bažnyčioje kun. K. Jenkus, vie
tinės parapijos vikaras. Pamok 
slą pasakė kun. K. Urbonavi
čius. Atstovai “in corpore” pri
ėmė Šv. Komuniją. Po Šv. Mišių 
parapijos salėje buvo bendri 
pusryčiai atstovams ir blaivybės 
prieteliams.

z

Pirmą valandą, pirm. A. Za- 
veckas atidarė suvažiavimą — 
pasveikindamas atstovus ir da
lyvius. Kun. K. Urbonavičius su
kalbėjo maldą. Suvažiavimas

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12. nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tel. i ROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

;ose (aklose) akyse sugrąžinu 
iviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI
J Tei. ŠOU Boston 3520 J

< Advokatai Šalnai
J DARBININKO NAME

/ 366 Broadvvay,
J’ South Boston, Mass. i

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

kuriems rūpi šviesesnė tautos 
ateitis, kad patys dėtųsi prie 
blaivybės platinimo patys stoda
mi blaivininkais ir rūpintųsi ki
tus blaivybės idėjomis suįdo
minti.

Suvažiavimas nutarė ture a 

stalą liepos 4 d. Marianapolyje. 
Komisiją rūpintis tuo reikalu 
sudaro: V. Blavackas, O. Lan- 
dzienė, S. Kantakevičiene — 
Worcester, Mass. B. Jakutis ir 
A. Zaveckas — Cambridge, 
Mass. B. Barauskienė, K. Šejef- 
kienė, 0. Adomaitienė — So. 
Boston, Mass.

Ponas J. Zareckas, jaunas me
dicinos studentas, Lawrence, 
Mass., skaitė paskaitą “Alkoho
lis ir Medicina”.

Suvažiavimas paaukojo 10 dol.
“Darbininko” Intertypo fondui, i

gražiai pradėtas — atstovai pil
ni entuziazmo — viskas sklan
džiai ėjo. Suvažiavimą sveikino: 
kun. K. Urbonavičius, kun. P. 
Virmauskis, P. Sabulis, J. Pet
rauskas. P. Aikšnoras, misijo-j 
nierius Tėvas Alfonsas, A. Pel-Į 
džius.

Į prezidiumą buvo išrinkti se
kantieji asmenys:

Pirm. A. Zaveckas, vice-pirm. 
P. Sabulis, rašt. P. Aikšnoras.

Mandatų ir rezoliucijų komisi
ją sudarė: S. Bugnaitis, J. Pet
rauskas, ir p-lė A. Vengraitė.

Protokolas buvo skaitytas ir 
priimtas be pataisymų.

Ponas K. Čibiras, jaunas žur- j 
nalistas iš Lietuvos, pasakė kal
bą apie narkotų žalingumą. Ap
skritis jam suteikė $5 dovaną.

Toliu sekė mandatų komisijos 
raportas: oficialiai pranešta, 
kad dalyvavo 34 atstovai:

7-ta kuopa — Cmbridge, Mass. 
— A. Zaveckas. M. Sundukienė, 
M. Norbutas. P. Kapivodienė, B. 
Jakutis, S. Bugnaitis.

25-ta kuopa — Worcester, 
Mass. — S. Kantakevičiene, O. 
Landžienė, P. Mažuknaitė, V. 
Blavackas, O. Zubavičienė.

51-ta kuopa, Marianapolis, 
Thompson, Conn. — J. Tėtulis, 
P. Sabulis. P. Aikšnoris, J. Pet
rauskas, B. Rusteika.

49-ta kuopa — So. Boston, 
Mass. — Kun. K. Urbonavičius, 
E. Valentaitė, M. Kilmoniutė, 
S. Žukauskienė, A. Varžinskai- 
tė, M. Barauskienė, S. Smigels- 
kienė, A. Kaunelienė, S. JZudž- 
kienė, R. Klimienė, L. Mačiulie
nė, V. Brazauskas, V. Tamulai- 
tis, U. Labalaukienė, K. Sejef- 
kienė, O. Petkienė, E. Nanarta- 
vičienė, A. Vengraitė.

Teatro rengimo komisija išda
vė raportą su pastaba, kad ne
įstengė įvykdyti savo užsimoto 
darbo, nes negalėjo partraukti 
reikmenų iš Lietuvos. Raportas 
priimtas.

Kauno Prisikėlimo bažnyčios 
statymui buvo surinkta 10 dole
rių.

Kun. K. Jenkus pakalbėjo apie 
susilaikymą nuo alkoholinių gė
rimų ir jaunimą. Jis džiaugėsi, 
kad ir jaunimas rūpinasi blaivy
be.

Sekančios buvo sudarytos re
zoliucijos, priimtos su pataiso
mis: 1) Kadangi šeimynos pa
dėtis labai bloga kai vienas šei
mos narys girtuokliauja, bet dar 
blogiau kai motina geria alko
holį ir veda vaikus į smuklę, 
nutarta kreptis į miesto ir vals
tybės valdininkus, kad nors 
šventadieniais priverstų smuk
lių uždarymą, ir kad būtų už
drausta moterims viešai smuk
lėse girtuokliauti ir vesti vaikus 
Į smukles. Nutarta šią rezoliuci
ją siųsti į valstybės gubernato- 
rų ir, kad kiekviena kuopa, kuri 
dalyvauja šiame suvažiavime 
perduotų šią rezoliuciją savo 
miesto valdybai.

2) Nutarta, kad per Blaivybės 
skyrių, kurs telpa “Darbininke” 
būtų atsišaukimai į blaivybei 
pritariančius asmenis rašyti ir 
aiškinti jų mintis.

3) Blaivininkų Apskr. suvažia
vimas pageidauja ir prašo, kad 
idėjinės organizacijos rengtų 
savo pramogas, piknikus ir iš
važiavimus be svaiginančių gė
rimų.

4) Blaivininkų Apskr. suva
žiavimas prašo visų geros valios

Iždininkas raportavo, kad ka
soje yra $39.80 — jo raportas 
buvo priimtas.

Naują valdybą sudaro sekan
tieji asmenys:

Pirm. — A. Zaveckas, vice- 
pirm. — S. Bugnaitis, Rašt. — 
P. Mažuknaitė, Kasos globėja: 
M. Kilmoniutė ir A. Vengraitė.

Dvasios Vadas — Kun. P. Vir
mauskis.

Suvažiavimas nuoširdžiai de-1 
kojo kun. P. Virmauskiui, val
dybai, paskatų prelegentams ir 
komisijoms už prisidėjimą prie 
sėkmingo suvažiavimo sudary
mo.

Suvažiavimas baigtas malda, 
kurą sukalbėjo kun. P. Virmaus
kis. Atstovai skirstėsi džiaugda
miesi suvažiavimo pasisekimu.

Prezidiumo Rašt. 
P. Aikšnoras.

Nekalto Prasidėjimo P. Marijos Draugija Iš Cambridge, 
Mass. Pirmutinė Išpirko "Darbininko” Naujos Inter- | 

typos Paskolos Notą Įmokėdama $100.00
nė, Lepeskienė, Bucevičie- 
nė, Banienė, Čepulienė, J. 
Cenauskienė, V. Klevienė 
ir Janūnienė.

Turime paminėti, kad la
bai daug padėjo su auto- 
mobiliumi p. J. Smilgis.

Šiuomi “Darbininko” In
tertypo fondo Vajaus Ko
misija reiškia nuoširdžią 
padėką Nekalto Prasidėji
mo Panos Marijos dr-jai, 
visoms šeimininkėms, au
kotojoms, klebonui kun. 
Pr. Juškaičiui už salę, kun. 
J. Plevokui, M. Karbauskui 
ir jo Radio Grupei už iš
pildymą programos ir vi
siems tiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie 
šio parengimo pasisekimo.

Adv. Šalnienė šią savaitę 
antriem metam buvo iš
rinkta pirmininke Boston’o 
skyriaus Biznio ir Profesi
jos Moterų organizacijos.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

“Darbininkui” įsigijus 
naują raidėms rinkti maši
ną — Intertypą, užtrau
kiant ant jps $6,000.00 sko
los, prisėjo ieškoti para
mos iš katalikiškos visuo
menės. Padarius atsišauki
mą į pavienius ir organiza
cijas gavome didelį pritari
mą. Štai, Cambridge’iaus' 
Nekaito Prasidėjimo Pa
nos Marijos draugija, ku
riai vadovauja p. B. Žilie
nė pasiryžo žūt-būt išpirk
ti vieną paskolos notą. 
(Mat, Intertypos $6,000.00 
yra padalyta į 60 notų po 
$100).

Gegužės 1 d. par. salėje, 
Cambridge’iuje surengė 
vakarienę ir koncertą ir su Į 
geraširdžių žmonių para
ma padarė gryno pelno 
$100.00 ir išpirko notą. Tai 
pirmutinė draugija, kuri 
tą padarė.

Šiais nedarbo laikais pa
daryti vienu parengimu 
$100.00, tai prisėjo gana 
daug dirbti, bet ką reiškia 
Cambridge’iaus vyrams iri 
moterims! Stojo kaip vie-j 
nas petys į petį ir šimtinėj 
yra!

Vakarienei šeimininkavo,! 
svečius priėmė ir vaišino J 
sekančios: O. Smilgienė,i 
B. Žilienė, A. Šeputienė, P. 
Plekavičienė, B. Bagdonie
nė, M. Kalinauskienė, M. 
Sundukienė, M. Kirslienė,
O. Rudaitienė, A. Plekavi- 
čiūtė, A. Pakalniškiūtė, J. 
Satkiūtė, M. Gedžiūtė ir P. į 
Bačkiūtė.

Šio parengimo rėmėjai:— 
Cambridge Bottling Co., 
J. Yankauskas, S. Strokas, 
Harvey Produce Co., A. &
P. Tea Co., H. P. Hoods, 
Cambridge Furniture Co., 
Grants Store, John’s Mar
ket, Bagdonas Market, Mr. 
Doba, L. Budra, Manhat- 
tan Market, Silverman, A- 
dam Owirka, J. Barokas, 
M. Norbutas, A. Plekavi
čienė, M. Morkūnas, M. 
Klevienė, R. & M., Vitkaus
kai, V. Jakas, A. Gaigalie
nė, B. Rebokienė, A. H. 
Plekavičiai, M. Kalinaus
kienė, A. Rudaitienė, C. 
Padriežas, Mrs. Točionie- 
nė, Snapauskas, Mikalaus
kienė, Mileikienė, A. Straz
dienė, Stulpinienė, Preskie-

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUOEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečiokas
Savininkai.

PROspect 2469-M

A. Kaspar
Moliavojame Automobiliu* 
Taisome body ir fenderius 

Taipgi simonizuojame 

66 Victoria St.,
W. SOMERV1LLE, MASS.

(13-20-27)

Nutarė Turėti Parengimą 
Intertypos Fondui

Lietuvos Vyčių 17 kp. gegužės 
15 d. Šv. Petro par. salėje turė
jo mėnesinį susirinkimą, kuria
me buvo plačiai aptarta įvairūs 
dalykai. Nutarta surengti kokį 
nors parengimą “Darbininko” 
naujos Intertypos fondui. Tam 
tikslui išrinkta komisija iš se
kančių: pirm. Pr. Razvadauskas, 
J. Varnas ir Ona Petrušytė.

Sveikiname Lietuvos Vyčių 
17 kp. už pritarimą ir pasižadė
tą surengti parengimą. Rap.

Blaivininkų Apskritis Paau
kojo Intertypo Fondui 

$10.00
Sekmadienį, gegužės 15 d. Šv. 

Petro par. salėje įvyko Pilnųjų 
Blaivininkų N. Anglijos metinis 
suvažiavimas, kuriame rimtą 
kalbą pasakė žurnalistas K. Či
biras ir gražiai priruoštą refera
tą skaitė medicinos studentas 
p. Zareckas iš Lawrence, Mass. 
Suvažiavime padaryta gražių 
nutarimų ir išnešta naudingų 
rezoliucijų.

Taipgi suvažiavimas nutarė iš 
kasos paaukoti Darbininko nau
jos Intertypos fondui $10.00. 
Prisikėlimo bažnyčiai, Kaune, 
sudėta $10.00 aukų.

N. A. Blaivininkų apskr. nuta
rė turėti savo atskirą stalą Lie
tuvių Dienoje, kur įvyks liepos 
4 d. Thompson, Conn. Rap.

VYČIŲ ŠOKIAI PAVYKO
Vyčių 17-tos Algirdo kp. 

šokiai, kurie įvyko šešta
dienį, gegužė# 14 d., Drad- 
ford viešbuty j, Boston, 
Mass., puikiai pavyko, 
nors ir netikėtai anksti va
kare pradėjo labai lyt. Bu
vo atvykę vyčiai ir drau
gai, net iš tolimo Portland, 
Maine; Providence, R. I.; 
Thompson, Conn.; VVorces- 
ter, Lawrence, Athol, Na
shua, N. H., Norvvood, 
Lynn, Brockton, Hudson 
galima sakyt 100%, taipgi 
iš apylinkės Bostono. Taip
gi matėsi daug profesiona
lų, advokatų, daktarų, pro
fesorių, mokytojų, biznie- 

■ rių ir politikierių, ir lydi
ma Pr. Razvadausko į šo
kius atvyko p. Razvadaus- 
kienė jo motina, kuri nese
nai atvyko iš Lietuvos. La
bai malonu matyt, kad Vy
čiai sutraukia daug lietu
viško jaunimo.

So. Bostono Vyčiai stip
rėja, ir turi apie 150 narių, 
kurie gali daug ką atsiek
ti mūsų kolonijoje bendrai 
dirbdami, žinoma, su tėve
lių, ir senesnųjų veikėjų 
pagelba ir patyrimu.

Daug kredito priklauso 
patyrusiai šokių komisijai, 
kuri per virš du mėnesiu 
darbavosi, kad tik Vyčių 
šokiai pavyktų.Sekanti na
riai buvo komisijoj: Feli
cija Grendelytė, Ieva Na- 
rinkevičiutė, Ona Razva- 
dauskaitė, Ant. Gaputis, ir 
Juozas Zapustas. Komisija 
taipgi reiškia gilią padėką 
Darbininkų radio progra
mos vedėjui už nuoširdu
mą, patronams ir biznie
riams už skelbimus prog
ramoje. A.E.L.

Sekmadienį įvyko Lit. 
Vyčių 17-tos Alg. kuopos 
susirinkimas, Vyčių kam
baryj, 7-tos g-tvės, parapi
jos svetainėje. Buvo atsi

IIŽDVKĄ DĖL ASTHMA
Jei jūs kenčiate Asthmos atakus. jei jus 

smaugia dusulys., jei neatgaunate kvapo, 
jei negalite ramiai miegoti ir jei jūsų svei
kata naikina Asthma. tuojau parašyk 
Frontier Asthma Co.. kad ji prisiųstų 
jums uždyka iibandymui vaiptų ir nuro
dymų. kaip galima lengvai pasigydyti. . 
Nežiūrint kur gyveni ir ar pasitiki vais
tams ar ne. bet pabandyk jų parsitrauk
ti. Nežiūrint, kad ir visa gyvenimą gy- 
defsi Ir nepasveikai. bet nenustok vilties, 
pasiųsk mums laižka. pražaat ižbandy- 
mui vaistų, o mes tuojau jums pasiųsime. 
Jums nieko nekainuos.

Frontier Asthma Co., 169-C 
Frontier Bldg.

462 Niagara St. Buffalo, N. Y.

lankęs D v. Vadas Kun. Vir
mauskis, ir svečių iš toli
mo Athol, ir jų tarpe pirm. 
S. Perekšlis, kuris sveikino 
kuopą. Daug naujų narių 
prisirašė; ir po “business 
meeting”, Vyčiai, vadovy
bėje Ant. Gapučio ir J. Les- j 
činsko,/ turėjo “Weeny 
Roast”, Blue Hills. Buvo' 
viskas gražiai priruošta. 
Buvo žaidimų, šokių ir dai
nų. (Vyčiai muzikantai! 
grojo). Visi linksminosi i- 
ki vėlumos, ir grįžo į na
mus pri kvėpavę tyro oro 
porai savaičių. Vyčių kuo
pa stengiasi palinksminti 
narius po kiekvieno susi
rinkimo, kas parodo, kad 
“business and pleasure 
does mix”. A. E. L.

Sėkmingas Lietuvią Dienos 
Reikalu Susirinkimas

Antradienį, gegužės 17 d.,
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
namo patalpose įvyko skaitlin
gas South bostoniečių veikėjų 
susirinkimas Lietuvių Dienos 
reikalu. Dalyvavo virš 50 asme
nų. šiame susirinkime aptarta 
įvairios darbų smulkmenos ir iš
rinkta tai dienai sekanti darbi- 
ninkai-kės.

K. Valatkevičius, p. Korshu- 
kas, Aug. Sanda, J. Siauris, Pr. 
Tuleikis, A. Janušonis, And. 
Pinelis* K. Rusteika, VI. Bra
zauskas (kuris buvo išrinktas 
geg. 11 d.), St. Griganavičius, 
O. Siaurienė, Jakuunskienė, 
Čaplikienė, Januškevičienė, Pi- 
nelienė, St. Valatkevičienė, Alb. 
Juociūtė, O. Valatkevičiūtė, A. 
Varžinskaitė, O. Voverienė, M. 
Venčienė, Dr. V. Budrevičiūtė, 
V. Ulevičienė, Jonas Varnas, J. 
Puodelienė, M Kilmoniutė, Ane
lė Vengriūtė, E. Marksienė, Em. 
Janušonienė, F. Grendelytė, 
Paulina Juškienė. V. Brazaus
kienė, V. Smigelskytė, Kazmau- 
skienė ir p. Smigelskienė. E. Na- 
nartavičienė išrinkta vyriausia 
šeimininke. Į Parados komisiją 
išrinktas J. Smigias.

Transportacijos komisija: A. 
Peldžius ir K. Valatkevičius pra
nešė, kad transportacijos reika
las sutvarkytas — susitarta su 
Gray Line busų kompanija ir už
sakyta 5 busai. Bušai išeis Lie
pos 4 d. nuo Šv. Petro par. baž
nyčios sekančiu laiku: darbi
ninkų pirmutinis busas išeis ly
giai 7 valandą. Kiti keturi busai 
išeis 7:45. Suaugusiems tikieto 
kaina ten ir atgal $1.75, vai
kams, kurie neužims sėdynės 
90c. Iš Marianapolio busai grįš 
8 valandą vakare Day-light lai
ku.

Busų tikietus platinti pasiėmė 
sekanti: J. Korshukas, And. Pi- 
nelis, p. Pinelienė, O. Siaurienė,
J. Siauris, Pr. Tuleikis, Aug. 
Sanda, St. Griganavičius, E. Na- 
nartavičienė, O. Voverienė, J. 
Puodelienė, Em. Janušonienė, 
Alb. Juociutė, p. Januškevičienė, 
M. Kilmoniutė, E. Marksienė, 
Em. čeplikienė, V. Ulevičienė,
K. Valatkevičius, M. Bendzevi- 
čienė ir F. Grendelytė.

Susirinkimas ėjo gražioje nuo
taikoje. Susirirfkimui užsibai
gus buvo “refreshments”, ku
riuos dykai suteikė Brockerts 
Brewing Co.

“Darbininko” name yra erdvi 
saliukė, kurioje tilptų ase pora 
šimtų žmonių, tik ji reikalinga 
remonto — reikėtų ją ištaisyti. 
Šio susirinkimo dalyviai labai 
pageidavo, kad “Darbininko” 
vadovybė šią saliukę atremon
tuotų. Tam tikslui jie žadėjo su
rengti kokį nors parengimą.

Busų tikietų galite gauti “Dur- 
bininke”. • R<ip.

GRABORIAI

S. Baraseviaus Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

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

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, So. Boston.
Tel. ŠOU Boston 1437

Residence: 198 M St., So. Boston. 
Tel. SOŲ Boston 3960.

Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas Dieną ir "Naktį 
Funeral Mome ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

James B. Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengejas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos
• TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

324 E St„ So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliąvimąi ir patarimai dykai

Juozas M. Mis •
: Laikrodininkas :
}Parduodu įvairiausios rūšies auk- J
• ainius ir sidabrinius daiktus. | 

Taipgi ir pataisau.

366 WE%T BROADVVAY
So. Boston, Mass.

JUOZAS PEČIULĮ®, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų ifdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
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sūnus ir 2 dukterį. Palaidotas iš 
šv. Petro bažnyčios, geg. 19 d., 
9 vai. ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

■
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Pagerbkime Karalienę, 
Bostoniečiai

Pana ir Motina Švč.
buvo Dievo rengiama pasiekti 
malonės pilnybę. Ji pasiekė. Die
vas jai ir mums, pranešė per 
angelą gaivinančiais žodžiais: 
“Sveika Marija, malonės pilnoji, 
Viešpats su Tavimi” ir tt.

Malonės pilnybėje žydėdama, 
Marija tapo gausi vaisiais, t. y., 
dorybėmis. Ji tapo lyg kokis do
rybių sodas, bei galinga Kara
lienė. Angelai ir žmones siekė 
ir siekia prie jos — dorybių, už
tarymo ir dvasinės vadovybės.

Angelai jai tarnavo ir tarnau
ja. Jie su šventaisiais gieda jai 
laimėjimų, džiaugsmo ir maldos 
giesmes. Marija ir angelų kara
lienė.

Dievas Marijos pasiuntinybės 
sunkių pareigų išpildymu yra 
pilnai pasitenkinęs ir už tą dau- 
giariopai užgyręs. Net su kūnu 
ir siela ją pasiėmė aukštybių ir 

’ galybių Dievas pas save j dan
gų. Ją paskelbė Karaliene ir va
dove dangaus ir žemės. Ji tikrai 
yra malonių karalystės karalie
nė ir jų dalintoja.

Visais krikščionijos amžiais 
Marijos sekėjai statė ją aukš
čiau už visus angelus ir šven
tuosius. Jų meilėje ji buvo pir
ma po Dievo. Jie sodina jai gė
leles, gieda giesmeles, kuria 
muziką, rašo knygas, stato ka
tedras — bažnyčias — koply
čias — įstaigas, įvykdo procesi
jas, organizuoja draugijas, — 
parapijas, paveda ištisas tautas, 
stoja į vienuolijas, ir tt. Žmo
gaus širdies nieko per gerą ne
suranda savo Karalienei Moti
nai, Dievo malonių dalintojai — 
iždininkei.

Southbostoniečiai dideliu 
džiaugsmu lankosi į Marijos 
garbinimo pamaldas — ypač 
skaitlingai jos šventėse, spalių 
ir gegužės mėnesiais.

Southbostoniečių, geriau sa
kant bostoniečių Marijai šventė 
yra tai jų parapijos metinė pro
cesija, kuri įvyks sekmadienį, 
geg. 22 d., 2 vai. p. p. Motinėlės 
ir tėveliai viso didžiojo Bostono, 
reikšdami savo sūnišką meilę 
Marijai tą dieną puošia - dabina 
savo mažutėlius dvasiškai ir kū
niškai. Berniukai - mergaitės, 
rodo savo prisirišimą prie Mari
jos sueidami iš visų apylinkių, 
priimdami Šv. Komuniją ir pa
darydami žavingą lietuvišką re- 

' ligišką eiseną South Bostono 
gatvėse. Garbė Marijai. Garbė 
visiems jos garbintojams, pasi- 
aukotojams, aukotojams ir da
lyviams.

Procesijoje dalyvaus Stepono 
Dariaus Posto No. 317 benas.

Marija

S

Gros religines meliodijas.
Visi Bostoniečiai tinkamai 

pagerbkime dangaus ir žemės 
Karalienę šia mūsų metine pro
cesija.

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

1-mos Kuopos Susirinkimas j- 
gegužės 24 d., i. m., 7:30 vai.

*

K. V.

Iškilmės
SO. BOSTONE

LDS 
vyks 
vakare, šv. Petro parapijos svetainė- 
. e, 492 East 7th St., So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti.

VALDYBA.

Visas South Bostonas ir jo a- 
pylinkės labai laukia sekmadie
nio. Atėjus gražiajam gegužės 
dvidešimt antram rytui, po pir
mųjų šventų mišių (7:30 va
landą), pasirodys Šv. Petro baž
nyčioje, pirmu kartu, naujas ku
nigas asmenyj buvusio klieriko 
Jono Daunio ir suteiks, šv. mi
šių išklausiusiems, savo primici
jų palaiminimą.

Naujasai kunigas suteiks at
silankiusiems palaiminimą ir po 
sekančių dviejų šv. mišių. 11 va
landą, jis pats atnašaus savo 
pirmas iškilmingas šv. mišias su 
pilna asista. Po šv. mišių jis vi
siems suteiks palaiminimą. Šiose 
iškilmingose primicijose daly
vaus Seserys atstovės iš Cam
bridge ir Worcesterio.

2 vai. p. p., visos parapijos 
berniukai - mergaitės - jauni
mas, vadovybėje kun. K. Jen- 
kaus, Seselėms ir Sodaliečių, 
pradeda, iš bažnytinės svetainės 
puikią metinę eiseną (procesi
ją) Marijos garbei. Grįžtant iš 
gatvių eisenai, atsibus bažnyčio
je trumpos pamaldos.

6 vai. vak., parapijos salėje, 
492 E. 7th St., prie H St., So. 
Boston, Mass., įvyksta primici
jų bankietas. Bankieto rengėjai 
ir klebonas kviečia visus atsi
lankyti, pasitikti naują Dievo 
pasiuntinį, asmenyj kun. Jono 
Daunio.

ATIDARYS PRAMONES 
KURSUS

Bostono Kolegija rudenį 
įveda naują skyrių, būtent, 
Business Administration,i 
kur studentai turės progą 
studijuoti komercijinius 
mokslus ir siekti B. S. laip
snio.

SUSIŽIEDAVO

Sekmadienį, gegužės 22 
d., Rosary Academy, Wa- 
tertowne įvyks Internatio- 
nal Federation of Catholic 
Alumnae metinė konferen
cija. Dalyvaus įžymūs va
dai.

I

Šventimai
Šv. Jono Bostono Arkidecezi- 

jos Seminarijos klierikų klasė, 
1938, gauna tris didžiuosius 
šventimus, būtent: subdijako- 
nystę, diakonystę ir kunigystę 
sekančiomis gegužės dienomis: 
8, 15, 20.

Šioje laidoje yra ir southbos- 
tonietis lietuvis kun. Jonas Dau- 
nis.

Mirė*
Geg. 16 d. miesto ligoninėj mi

rė Karolis Varėnas, 63 metų, 
gyvenęs 200 Athens St. Paėjo 
iš Vilniaus krašto. Amerikoje 
pragyveno 45 metus. Paliko 5

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins 5q. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠICNAS. Sav.

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

111 H St., So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utarntnkų mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. B L. PA4ALPIN6S
DRAUGIJOS VALDYBA

mbmi

Adv. Elihu D. Stone
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mis nučiupo kūdikį už dra
bužėlių, palei pečius; dra
bužėliai gi buvo tvirti: Pra
sidėjo žūtbūtinės jųdviejų 
tąsynės: Aras tempė kūdi
kį į orą, o šunelis, — prie 
žemės. Pagaliau narsusis 
šunelis, ūmai paleido iš 
dantų kūdikio drabužėlius, 
šovė pašėlusį šuolį į orą, ir 
pasekmingai nučiupo dan
timis arą už kaklo. Aras 
dar ilgai šunies dantyse 
daužėsi; tačiau šunelis jo 
iš savo dantų nebepaleido 
tol, kol aras galutinai ne
užsibaigė. Išplėsti aro 
sparnai, siekė netoli 6 pė
das ilgio. Nuostabus daly
kas, kad kūdikis laike šu
nelio su aru tąsynių, vieton 
didelių žaizdų, paliko tik 
lengvai apibraižytas!

J. Butkevičius.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje pro Ja 

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
leLIETUVių LAIVOKOR.ČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesiogine Ekskursiją Į LIETUVĄ ' 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS"GRIPSHOLM 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
perGOTHEN&uR.GĄ,nepersėdant į KLAI PĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUČINSKAS, švedų Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas, išplauks iš ,New Yorko liepos 1 d. 
Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAII’EDA 

Iš Stoekholmo laivu S. S. “MARIEHOLM”
Kiti išplaukimai iš Nevv Yorko: 

Birželio 3, 9, Liepos 1, 14, 22, Rugp. 8.
Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 

SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Boylston Str., Boston, Mass.

įžymus žydų tautybės žmo
gus, gimęs Merkinėje, Lie
tuvoje ir dirbęs Lietuvos 
pripažinimo darbe. Jis 
1919 m. įnešė į Massachu- 
setts valstybės legislatūrą 
rezoliuciją, kuria pripažino 
Lietuvą nepriklausoma. 
Lietuvos valdžia už jo nuo
pelnus apdovanojo Gedimi
no ordinu, kuris bus jam 
oficialiai įteiktas bankiete, 
gegužės 25 d., Kenmore 

įteiks
Lietuvos Generalinis kon
sulas, p. Budrys. Bankietą 
ruošia lietuviai ir žydai 
veikėjai. Bankieto bilietas 
kainuoja $2.00.

Šiomis dienomis susižie
davęs Įeit. Stasys S. Dau- 
nis. Jis yra pp. D. Daunių 
jauniausias sūnus ir brolis 
kun. Jono Daunio, kuris 
šiandien įšventintas kuni
gu. Leitenantas Daunis y- 
ra baigęs Boston Latin 
School ’30 ir United Navai, 
akademiją ’34. Jis dabar į viešbutyj. Medalį 
tarnauja Jung. Valstybių 
laivyne, Louisville. Susi
žiedavo su p. Joan Barrin- 
gton iš Edgecliffe, Austra
lijos.

I

ĮVAIRIOS žinios
CAMBRIDGE, MASS.
REKOLEKCIJOS

Ketvirtadienio vakare, 
gegužės 26 d., Nekalto Pra
sidėjimo P. Švč. parapijos 
bažnyčioje prasidės ir tę
sis gegužės 27, 28 ir 29 dd. 
š. m. rekolekcijos Sodalie- 
tėms ir visoms parapijos 
mergaitėms. Rekolekcijas 
ves kun. P. Aukštikalnis, 
S. J. Visos mergaitės, o y- 
pač Sodalietės kviečiamos 
dalyvauti šiose rekolekci
jose.

Gegužės 22, parapijos 
salėje 7:30 vakare bus ro-Į 
doma nepaprasti “stebūk-j 
lai” - monai. Rodis tuos 
prajovus p. J. Relston. Pu
sė pelno parapijai. Ateikite 
visi matysite tą, ko niekad 
nesate matę.

Metodistai Remia 
Raudonuosius

Lynn, Mass. — Čia vyks
ta Naujos Anglijos meto
distų konferencija. Meto
distai visada buvo simpati
zatoriai raudonųjų komu
nistų. Šioje konferencijoje 
metodistai nuoširdžiai pa
sisakė už Ispanijos lojalis- 
tus (radikalus komunis
tus) ir griežtai prieš Ispa
nijos nacionalistus, ku- 

i riems vadovauja gen. 
Franco. Metodistai taipgi 
pasmerkė valdžią dėl už
darymo gimdymo kontro
lės klinikų. Katalikų Baž
nyčia gimdymo kontrolę 
griežtai smerkia, o meto
distai kaip tik priešingai 
— jie propaguoja.

PIKNIKAS
Birželio 5, Kęstučio dar

že įvyks parapijos pikni
kas. Kviečiami visi iš vi
sur dalyvauti. Ten bus ne
paprastų įvairenybių. Kun. 
Pr. Aukštikalnis rengia ne
paprastą Amature progra
mą. Kun. J. Plevokas su 
gaspadinėmis ruošia nau
jausių skaniausių valgių ir 
gėrimų bankietą.

t

Lietuvos Valdžia Finansuos 
"Vienybę"?

Policija Prikels Iš Miego 
Automobilių Savininkus

UŽ MOTERYSTES SA
KRAMENTĄ MIRTIES 

BAUSME

Viename Ispanijos rau
donųjų mieste privačiuose 
namuose kunigas suteikė 
jaunavedžių porai prie 
dviejų liudininkų moterys
tės sakramentą. Visi jie 
buvo suimti ir po dviejų 
valandų sušaudyti.

Ateizmo Propagandistu 
Paruošimas

Gegužės mėn. 1 d. buvo į- 
teikta baigimo diplomai 
2400 agitatorių, kurie tada 
baigė Sovietų ateistų (be
dievių) institutą. Šiuo di
plomu jiems bus suteikta 
diplomuoto bedievybės pla
tintojo teisės visam pasau
ly. Jų tarpe yra ir užsienio 
komunistų grupė, kuri ša
lia ateizmo propagandos 
šiame institute dar gerai 
išmoko ir rusų kalbos. Jie 
du metu dirbę Rusijoj, vėl 
sugrįš į savo kraštą orga
nizuoti bedievybės sąjūdį.

Lenkijoje 34 ir Pusė Mil.
Gyventojų

noje” svarbesnes roles vai
dina Valstybės Teatro ar
tistai. Tsb.

Al Smith Gavo Šambeliono 
Titulą

Nevv York — Šiomis die
nomis J. E. Kardinolas Ha- 
yes, New Yorko arkivys
kupas iškilmingai įteikė 
buv. gubernatoriui Al Smi- 
thui Šv. Tėvo Popiežiaus 
Pijaus XI privataus šam
beliono titulą už jo nuopel
nus labdarybės dirvoje.

CIO Politiniai Pralaimėjo 
Pennsylvanijoj

Philadelphia, Pa., geg. 19

Dar nesutvarkytas pra
džios mokyklų mokinių ir 
kitų moksleivių dantų 
priežiūra ir gydymas. Ben
drai reikia išplėsti dantų 
sveikatos propagandą, nes 
sugedę dantys yra ir šiaip 
įvairių ligų priežastis.

Kongresas aptarė eilę 
dantų gydytojų specialy
bės klausimų, išklausė ke- 
lioliką moksliškų paskaitų 
ir padarė nutarimų, lie
čiančių dantų gydytojų į- 
vairius reikalus. Kongreso 
proga buvo atidaryta ir 
dentalinė paroda, kurioje 
buvo parodyti reikalin
giausi odontologijos (dan
tų gydymo) dalykai.

Tsb.
d. — Pennsylvanijos vals
tybėje įvyko pirmieji rinki
mai kandidatų. CIO ir jos 
pirmininkas rėmė Demo
kratų kandidatą Thomas 
Kennedy į gubernatorius, 
bet dauguma balsų jis pra
laimėjo. Tokiu būdu politi
kieriai sako, kad CIO tapo į 
sutriuškinta politiniai. Gu-j 
bernatorius Earle laimėjo, 
nominaciją į Senatą, o 
Charles A. Jonės į guber-į 
natorius.

Įsidėmėtini Skaičiai

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston, Mass.

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

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

Iždininkas. Andrius Zaleskas.
702 Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldienį kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mara.

Cambridge, Mass. — Po
licijos viršininkas pranešė, 
kad nuo ketvirtadienio, 
geg. 19 d. visiems automo
bilių savininkams, kurie 
palieka savo automobilius 
gatvėje per naktį, neduos 
ramiai miegoti. Viršinin
kas įsakė visiems polici
ninkams, jeigu ras auto
mobilių gatvėje pastatyta 
nuo 2 vai. ryto iki 6, paim
ti registracijos numerį, su
rasti savininką ir jį prikel
ti iš miego ir įsakyti, kad 
jis nuvažiuotų savo auto
mobiliu į garadžių arba į 
kiemą. Taigi, kurie nori 
ramiai išmiegoti, tai lai ne 
palieka automobilių gatvė
se po 2 vai. ryto.

Chicagos socialistų orga
nas rašo, kad sugrįžęs iš 
Lietuvos “Vienybės” ben
drovės pirmininkas Trečio
kas parvežė savo laikraš
čiui leisti pinigų. Mes labai 
abejojame, kad Lietuvos 
tautininkų valdžia finan
suotų laikraštį, kuris netu
ri pastovumo ir dėl to ne
turi pasitikėjimo visuome
nėje. Jeigu Lietuvos val
džia tikrai finansuos “Vie
nybę”, tai ji nežino kur 
kišti pinigus, kuriuos su
renka iš suvargusiųjų ūki
ninkų.

Varšuva — Balandžio 19 
d. paskelbtomis statistikos 
d. Lenkijoje buvo 34,534, 
žiniomis, šių metų sausio 1 
000 gyventojų. Tuo būdu 
nuo paskutinio gyventojų 
surašinėjimo, įvykusio 
1931 metų gruodžio mėne
sį, gyventojų skaičius Len
kijoje padidėjęs 2,401,000, 
tai yra 7,2%. 1937 metais 
Lenkijoje gimė 374,000 
žmonių, palyginus su 409, 
000 — 1936 metais. Tokiu 
būdu 1937 metais vienam 
tūkstančiui gyventojų prie
auglis siekė 10,9, o 1936 
metais 12.

NEPAVYKUSI LIETU
VIŠKA FILMĄ “LIETU

VA”

Lietuvos Dantų Gydytojų 
Kongresas

Balandžio 22 — 23 dieno
mis, įvyko dantų gydytojų 
kongresas. Paaiškėjo, kad 
Lietuvoje jau yra 600 dan
tų gydytojų, kurių 85 pro
centai yra moterys — gy
dytojos. Jeigu dantų gydy
tojai būtų lygiai paskirs
tyti visam krašte, tai kiek- 
venam valsčiui, tektų po 
du dantų gydytojus. Ta
čiau ir. dantų gydytojai 
daugiausia gyvena dides
niuose miestuose, kur 
jiems trūksta darbo, o so
diečiams dantų gydytojai 
dar sunkiai pasiekiama. 
Kaimo žmonės dar mažai

Kaunas — Apie padėtį 
administracijos palinijy 
labai įdomių žinių surinko 
vidaus reikalų ministerija. 
Tos statistinės žinios labai 
charakteringai pavaizduo
ja kas ir nuo ko labiausiai 
kentėjo. Pasirodo, kad per 
paskutinius 10 metų prie 
administracijos linijos bu
vo nušauti 7 mūsų pasienio 
policininkai, 13 buvo su
žeista, o 22 pagrobti. Per 
tą patį laiką težuvo tik vie
nas lenkas atmintiną kovo 
mėn. 11 dieną, bet ir tai tik 
dėl to, kad jis buvo perėjęs 
į mūsų pusę ir šaudė į Lie
tuvos pasienio policinin
kus.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

A
I

SUHELIS PAPIOVE KARA- 
LIŠKAJIARA

Novare miestelio pakraš
ty, vieną šiltą ir saulėtą 
dieną, šuva (tik nepasako
ma kokios rūšies arba veis
lės), saugojo 3 m. amžiaus 
vaikutį. Tuo tarpu suvisu 
nesitikėtai, tarsi žaibas iš 
padebesių blykstelėjęs že
mėn, karališkasis Aras, 
galingais savo nagais nu
čiupo kūdikį, ir norėjo su 
grobiu skristi į kalnus. Ta
čiau i.tikimasis šunelis ir
gi nežiopsojo! Vienu aky- 
mirksniu ir jis savo danti-

Speciali komisija, kurią 
sudarė Švietimo m-jos, me
nininkų ir muzikų atsto
vai, peržiūrėjo lietuvišką 
kultūrinę filmą “Lietuva”. 
Komisija konstatavo, kad 
ši filmą yra su dideliais 
trūkumais ir užsieniuose 
demonstruoti negalima. Ji 
reikalinga didesnio patai
symo, kuris, specialistų 
tvirtihimu, beveik negali
mas.

Viena filmos “Lietuva” 
kopija, kuri buvo išsiųsta 
demonstruoti Amerikos 
lietuvių kolonijose, yra 
jau grąžinta į Lietuvą. Yra 
nuomonių, kad šią filmą, 
kurios pagaminimas nepa
vyko, vargu bebus leista 
viešai demonstruoti.

Tuo tarpu jau pradėta 
sukti nauja lietuviška fil
mą vardu “Birutės daina”. 
Filmą būsianti baigta šių 
metų rudenį. “Birutės dai-

kreipia dėmesio dantų 
sveikatai. Dabar priaugan
čios kartos dantys grei
čiau genda, nes daugiau 
maitinasi lepiu maistu.

BATCHELDER WHITTfMORE COU CO.

We Recommend 
and 

Guarantee
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Tel. 1830 SOUth Boston.

■ I’ I II * ' - - H.-1 II I * ‘ r , ' < - • j



’ : * ’ * '' \

Penktadienis, Gegužės 20,1938 DARBININKAS
A 4

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
N*ew Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

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

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ........  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ...............—.........$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

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

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Katalikų Studentų spaudos draugija neperseniai 
turėjo New Yorke susirinkimą, kuriame daugiausia 
buvo svarstoma, kaip reaguoti į Amerikos Studentų U- 
niją, kuri po tuo nekaltu vardu slepia plačią komunis
tinę veiklą. Ta Am. Stud. Unija susidarė nuo to laiko, 
kada Amerikos vyriausybė pripažino Sovietus de jure. 
Nors Litvinovas pasižadėjo nekelti jokios priešvalsty
binės agitacijos Amerikoj, bet vos spėjo tą pasižadėji
mą duoti, kaip ant rytojaus komunistų propaganda 
prasidėjo. Iš pradžių šokta urmu viską paimti, kaip 
kad Rusijoj 1917 m. Organizuota generaliniai streikai, 
paskleista smarki bolševistinė agitacija armijoj ir lai
vyne, suorganizuota moksleivijos streikai, vaikams 
įkalbinėta, kad rodytų panieką Amerikos vėliavai ir tt. 
Bet — kumštis atitiko kumštį, dalgis užėjo ant akmens, 
ir komunistams teko nusileisti ir visiškai pakeisti savo 
taktiką.

Dabar komunistų propaganda prasidėjo visai iš 
kito galo. Jie pamatė, kad tvirtovės šturmu nepaimsi, 
reikia pradėti apgulos taktiką ir prirengti dirvą, kuri 
būtų patogi komunizmui užsimegzti. Su generaliniais ir 
“sėdėjimo” streikais išėjo painiava, vadovybė išslydo 
iš komunistų rankų ir čia kol kas laimėjimų nesimato. 
Tad atkreipta dėmesio į du svarbiu dalyku: spaudą ir 
jaunuomenę. Spaudoje komunistų taktika žymiai paki
tėjo. Mėginama gerintis prie katalikų darbininkų ir iš
keliama bendrą frontą, darant net kompromisus su ti
kėjimu: tikėkite, girdi, kaip norite, tik dėkitės su ko
munistais kovoje už ekonominę būklę. Su moksleiviais 
taip pat imtasi kitoniškos taktikos. Pastebėta, kad 
moksleivių streikai ir atviras maištas prieš Amerikos 
valdžią ir demokratiją atneša kaip tik priešingus vai
sius: kyla smarki reakcija ir komunistų agitacija sa
vaime likviduojasi. Stipriausią opoziciją sudaro kata
likų moksleivija, o ji čia skaitlinga. Vien parapijinės 
mokyklos sudaro virš 2 milijonu vaikų. Gal kita tiek 
atsiras katalikiškų high schoolių ir kolegijų studentų. 
Tai sudarys gerą trečdalį visos Amerikos moksleivijos. 
Prie katalikiškos moksleivijos komunistai neprieina. 
Tad jiems pasilieka viešųjų mokyklų moksleivija. Čia 
jie atranda nemaža dirvos. Bet elgiasi atsargiai. Iš vie
nos pusės organizuoja nekaltais vardais pavadintus 
moksleivių ratelius, neva plačiais demokratiniais prin
cipais, iš kitos — stengiasi ištvirkinti jaunuomenę ne
švaria literatūra, palaidūniškais krutamaisiais paveik
slais, teatrais ir tt. Briaunasi net į religines protestan
tų organizacijas: YMCA, YWCA ir pan. Tačiau ir rim
tesnieji protestantai ima jau protestuoti prieš tokią 
nešvarią propagandą, žodžiu, komunistai randa daug 
kliūčių. Tačiau jie dirba išsijuosę, ir Amerikos visuo
menei teks dar ilgai kovoti, kad atsigriebtų nuo raudo
no svaigalo, kurį komunistai taip patraukiančiai mo
ka atvaizduoti. Santykiuose su komunistais reikia be
galinio atsargumo. Dabokime savo jaunuomenę, ypač 
studentiją. Katalikiškos ir lietuviškos mokslo įstaigos 
(parapijų mokyklos, katalikų kolegijos) tai saugiau
sia mūsų moksleiviams vieta. K.

ir privesti ją 
viršūnės, ir

Pagal Kun. Ab. Stolz

ŠV. KOMUNIJA-JAUNIMO 
APSAUGA

Atostogų metas artinas. 
Tūkstančiai jaunuolių ap
leis mokslo institutus. Nu
vargę nuo sunkaus mokslo 
darbymečio pirma jų min
tis atostogos. Deja, šis a- 
tostogų laikotarpis, kaip 
tik ir tampa nevieno jau- 
nuolio-ės ištvirkimo, pa
krypimo iš doros kelio lai
kas. Daugelis iš jų tik lau
kia progos dalyvauti viso- 
keriopiuose pasilinksmini
muose, viešuose šokiuose, 
visokio plauko pramogose; 
norį naktimis trankytis, 
daužytis, linksmintis, ne

Rašo A. P. SANDYS jei praktikuojamas dažnas 
Šv. Komunijos priėmimas. 
Daug, labai daug yra pa
vojų, kurie gręsia net ir 
gerai išauklėtam jaunimui. 
Paprastai gajima sakyti, 
jei jaunimas dažnai priims’ 
šv. Sakramentus — atliks 
Išpažintį ir priims šv. Ko
muniją, jis sugebės apsi
saugoti nuo pavojų. Tokiu...____ ____ e ---- „„
būdu, jis nuolatos turės j sės supa Baltijos jūra, o iš 
mokytoją išpažinties klau- kitos — Kuršių marės, 
sykloje — kunigą, Kris- Daug savotiško grožio ga- 
taus Vietininką šioje žemė- lime patirti taip pat ke- 
je, ir be to, jis dar ras pa-!liaudami ir didžiosiomis 
čiame Kristuje mokytoją, Lietuvos upėmis: Nemunu, 
Kuris jį sutvirtins šv. Ko- Neriu, Nevėžiu, Šventąja, 
munijoj.

Kun. AI. Bublys, MlU.

R. K. Bažnyčia Ir Dabarties 
Laikai

Lietuvoje pablogėjus san
tykiams tarp R. K. Bažny
čios ir valdžios ne vienam 
gali užeiti klausimas: “Ar 
R. K. Bažnyčia turi teisės 
kištis į valstybinius pa
tvarkymus, ar turi teisės 
tarti savo žodį kai dėl iš
leidžiamųjų įstatymų ir vi
suomenės poelgių, ar ne?” 

Taigi, man ding, bus ne 
pro šalį šiek tiek pagvil
denti šis klausimas, ypač, 
kad didžioji dauguma lie
tuvių priklauso R. K. Baž
nyčiai.

Anuomet Napoleonas, 
stovėdamas ties piramida, 
norėdamas įkvėpti dvasios 
j nuvargusios kariuomenės 
širdį, buvo taip maž daug

papuošta senatvės garbės 
vainiku, be jokių karšaties 
raukšlių beveik dviejų tūk
stančių metų istorijos švie
soje, tuo pačiu jaunatvės 
stiprumu, nė kiek nepasi- 
keičiusi! Dar nebuvo pa
statyti naujųjų šimtmečių 
(amžių) laikų valstybių 
pamatai, dar nebuvo supil
ti naujųjų šimtmečių pa
žangos kalnai, sukrauti 
dvasios iždan naujų laikų 
mokslo išradimai, dar ne
buvo iš požeminių lindynių 
pasirodžiusis naujųjų lai
kų nukrypimas nuo tiesos 
ir doros, o R. K. Bažnyčia 
jau buvo giliai įleidusi šak
nis į Europos ir kitų pa
saulio kraštų plotmę, at
nešdama džiaugsmo, ramy
bės ir vilties žmonijos šir
džiai!

Ir štai, tarp šitos Bažny
čios, kurios tikslas buvo ir 
yra užvesti žmoniją ant 
laimės kelio 
prie laimės
tarp naujųjų (dabartinių) 
laikų nusistatymų kaskart 
labyn ir labyn žiojasi pra
raja (bedugnė) taip plati 
ir gili, kad jau galima tar
ti, jog Bažnyčios idealas ir 
siekiai su dabarties laikų i- 
dealais ir siekiais sudaro 
lyg kad du griežtai sau 
priešingu pasauliu, stovin
čiu ant visai sau priešingų 
žemės ašigalių!

Priešingai prisirašiu
siems prie Bažnyčios Vidu
riniųjų šimtmečių laikams 
naujieji laikai ne tiktai 
nubažnyt ino ( atitraukė
nuo Bažnyčios) viešą žmo
nijos gyvenimą, bet dar 
dalinai padarė jį griežtai 
priešingu Bažnyčiai!

Galima neapsirikus nau
juosius laikus (dabarties) 
pavadinti šiapusinės (že
miškojo pasaulio) kultū
ros ir žemiškųjų gerybių 
krautuve, o R. K. Bažny
čią anapusinės (pomirtinio 
pasaulio) reikalų dirva ir
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paisant jokių doros dėsnių. 
Šiais moderniniais laikais 
jaunieji mažai dėmesio 
kreipia į tėvų teikiamus 
patarimus. Daugelis baigę 
kolegiją skaitosi išlavin
tais, patyrusiais žmonėmis, 
nepripažįsta ant savęs jo
kios valdžios — laisvai gy
vena.

Pagundos stoja kely, blo
gas pavyzdys patraukia, 
prabangos ir pasaulio link
smybės sužavi. Vietoj pa
klausius sekmadieny pa
mokslų, paklauso šėtono 
patarimo, kuris kaip tik ir 
gundo sakydamas: — Ne
būk kvailas; neatidėk savo 
išvažiavimą, verčau pasi
linksmink. Neeiki šiandien 
bažnyčion. Atmink, kad esi 
jaunas, tad linksminkis ir 
džiaugkis kol progą turi:— 
Šėtonas gudrus ir panau- 

; priemones

apie Lietuvos gražiąsias 
vietas pirmon eilėn minė
tinas Lieuvos pajūris, ku
ris tęsiasi apie pusantro 
šimto kilometrų. Visas 
Lietuvos pajūris nuo lat
vių ligi vokiečių sienos yra 
nepaprastai dailus ir įvai
rus. Ypač gražus Lietuvos 
pajūrio'vadinamasis kopų 
kraštas, kurį iš vienos pu-

Kuršių marės.

Dubysa ir kt. Keliaudami 
Nemunu (juo plaukioja ke-

išsitaręs: “Kareiviai, at
minkite, jog tūkstantys 
metų žiūri į jus iš šios pira- 
midos viršūnės!”

Panašiai galima būtų pa
sakyti ir dabarties žmoni
jai, rodant R. K. Bažnyčią, 
tą Jėzaus Kristaus įsteig
tąją draugovę (bendrovę): 
“Štai, mes stovime paunks
ny piramidos, iš kurios 
žiūri į mus dvidešimties 
šimtmečių šviesa ir tiesa, 
kurią yra mums atnešęs ne 
kas kitas, kaip tik pats Iš
ganytojas, Jėzus Kristus!” 

Lygiai taip, kaip kiek
vienas prakilnus, aukštas 
idealas, R. K. Bažnyčia iki 
šiol nuo pat savo pradžių 
tvirtai ir skaisčiai stovi,

šie du mokytojai yra ge- leiviniai gali-
riausi mūsų gyvenimo pa
tarėjai ir padėjėjai. Neat- 
sikratykime saldaus jungo 
bei išganingų su Dievumi 
ryšių, kuris trokšta vesti 
mus išganymo keliais. Šv. 
Komunijoj Kristus įkvepia 
mūsų sielos Dieviškąją 
meilę, kad mūsų sielos su
sijungia su Jo Šv. Širdimi, 
kad mūsų sielose viešpa
tautų Dievo ir artymo mei
lė. Supraskime, kad pasau- 
lėgarba, prabanga ir nyks
tanti, nuodėmingi pasilink
sminimai yra doriems ka
talikams ir visai žmonijai 
pražūtingi žaislai. Gi my
lėti Dievą; gyventi Dievuje 

o.v! yra tikras, teisingas džiau- 
Dangaus ir pragaro galy- gsmas> nes Dievui tarnau-

niesiems, bet ir naujie
siems laikams! Taigi liepė 
jai mokyti visas tautas ir 
viso tai, ką Jis jiems yra j 
įsakęs!
Kad naujieji laikai ir vaik- 
tai tik žemiškųjų gerybių 
krautuvė; tačiau, pats Die- doja gudrias priemones 
vas yra sutvėręs ne tik jaunuosius apgauti siūly- 
dangų, bet ir žemę! O atė- damas visokias pasilinks- 
jus pasaulio pabaigai su- minimo pramogas. Gundo 
kurs ne tik naująjį dangų, kitus panašiu būdu: —Per- 
bet ir naujas žemes! “Tuo- daug•esi pamaldus; elgkis 
met aš mačiau naują dan- laisviau, dabar atostogų 

laikas; laikykis plačių pa
žiūrų.

Kovos laikas jau čia pat!

« V“ karaliauti„Šit? .iš--- - - - moksime priimdami sv.
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gų ir naują žemę; nes pir
masis dangus ir pirmoji 
žemė nuėjo, ir jūros jau ne
bebuvo”. (Apr. 20, 1).

Dovidas savo 148 psalme
ragina žmones garbinti jaunimo širdyse. Jaunimas ™OKbim“ 
Dievą netik iš dangaus, vienas tegali tą klausimą. omuni]ą'
bet ir iš žemės! išspręsti; jo galėję tarnau- Be to, reikalinga, kad te-

Kad naujieji laikai dėl ti Dievui arba velniui. | vai duotų gerą pavyzdį sa- 
savo dvasinio nukrypimo Jaunimas taip lengvai iš- vo vaikams; dažnai priim- 
ir palaidumo galima pava- krypsta iš dorovės kelio, tų šv. Komuniją ir tokiu
dinti ligonine; tačiau, Jė- Greit ištvirksta ir daug ko budu vestų savo sūnus ir 
žus sako: “Ne sveikiems yra ištvirkti — daugiau dukras siauruoju keliu, ku-žus sako: “Ne sveikiems yra ištvirkti
reikia gydytojo, bet ligo- kaip mes sugebam įsivaiz-į ris veda į dangaus karalys- 

dint. tę, o ne plačiuoju, kurisniams”. Mat. 9, 12).
Kad naujie laikai ir vaik

ščioja lyg kad nakties tam
sumoje; tačiau, “Naktys ir 
dienos šlovinkite Viešpatį, 
girkite ir labai aukštinkite 

!” (Dan. 3,

dint.
Tikrų katalikų mokytojų stačiai veda į pražūties be

vaisiai pasilieka jaunime, dugnę.

ma pamatyti daug istori
nių Lietuvos vietų, pilia
kalnių ir pilių griuvėsiu.

Savotiško grožio Lietu 
vos gamtai duoda vadina
mieji piliakalniai, kurių 
visoje Lietuvoje yra kele
tas tūkstančių. Daugumas 
tų piliakalnių senovėje bu
vo lietuvių nuo priešų gy
nimosi tvirtovės. Dabar 
jie, slėpdami savyje žilo
sios Lietuvos praeities 
pėdsakus ir žmonių gau
biami įvairių pasakų ir le
gendų, mums vaizdžiai liu
dija apie garsiąją Lietu
vos praeitį. Dar daugiau 
už piliakalnius Lietuvos 
landšaftui grožio teikia e- 
žerai, kurių ypač daug yra 
Zarasų apskrityje.

Lietuva laukia savo bro
lių iš už jūrių marių ir, 
kaip visuomet, taip ir šią 
vasarą, yra pasirengusi 
juos kuo gražiausiai ir ma
loniausiai priimti. Ameri
kos lietuviams savo tėvy
nę yra įdomu pamatyti ne 
tik dėl jos reto gamtos gro-

ižio, bet taip pat ir dėl tos 
didelės ir visokeriopos pa
žangos, kurią ji per pasta
ruosius 20 nepriklausomo 
gyvenimo metų yra pada
riusi. Tad kiekvieno Ame
rikos lietuvio svajonė turė
tų būti pamatyti savo gra
žiąją tėvynę ir jos tos savo 
svajonės ryžtingai turėtų 
siekti.

PAMATYKIME GRAŽIĄJĄ LIETUVA
mCLOG. LlllU J X <žXX\.O»X LA LA XX V <X XX —• v • •v. Ji per amžius!amžinųjų gerybių sandeliu. f
Naujieji laikai panašūs 
žvejų laivui, mėtomam po 
neramųjį žemiškųjų rū
pesnių vandenyną, o, prie
šingai šiam, Bažnyčia pri
lygsta didingajam pasta
tui, užpamatuotam ant ne
pajudinamos uolos ir di
dingai besipriešinančiam 
šimtmečių ir šimtmečių au
droms! Naujieji laikai tai 
įsiutusiųjų geidulių išmar
gintas mišinys, o senelė R. 
K. Bažnyčia tai tykus atsi
žadėjimo savęs dėl žmonių 
labo Kalvarija! Nau jie j 
laikai, tai dorinio ir socia
laus vargo ligoninė, o Baž
nyčia'tai gailestingasis sa
marietis ir slaugė šioj ligo
ninėj !

Argi tai nemilžniškas 
priešingumas, lyg kad nak
tis ir diena?! O visgi, seno
sios, kaip kad ir dabarties 
Bažnyčios tikėjimo moks
lo tiesos, senovės Bažny
čios mokslo apie dorovin
gumą įstatymai, Bažnyčios 
saugojamos Išganytojo pa
liktos priemones laiinėi pa
siekti yra apreikštas, ne

Kiekvieną kultūringą 
žmogų traukia ta vieta, 
kurioje jis yra gimęs ir au- 

kad stabmeldžiai griauna gęs. Žmogų gimtoji vieta 
Viešpaties altorius, ar iš- labiausiai traukia todėl, 
dergia juos savo bedieviš- kad ji bręstančiam žmogui 
komis apeigomis; tačiau, yra turėjusi didelės įtakos, 
Bažnyčia, lyg kad Makabė- o jo sielai yra davusi dau- 
jai stato Viešpačiui naują giausia įspūdžių. Ypač įdo- 
altorių pagal senųjų pa- mu gimtąją vietą aplanky- 
vyzdį! (Mak. 1, 36). ti ir pamatyti ilgesnį laiką

■> •____ joje nebuvus. Žmogus, il
gesnį laiką nebuvęs savo 
tėvynėje, kartais suserga 

•■Įvadinamąja nostalgija, ar- 
’jįba savo tėvynės pasiilgi- 

—. Savo tėvynės ilgesį 
gražiai yra nusakęs didy
sis mūsų poetas Adomas 
Mickevičius šiais 
“Pono Tado” poemos 
džiais:
“Lietuva, mano žeme, 
šalele gimtoji!

Tas tik supras, kad tu 
jam sveikatą atstoji, 

Kas jau tavęs neteko. 
Pasiilgęs šiandieną 

Tavo regiu aš grožį ir 
kampą kiekvieną”.
Nesuklysime tvirtinda- 

ini, kad ir daugumas už 
plačiojo Atlanto vandeny
no gyvenančių lietuvių, 
taip pat, kaip ir svetur gy
vendamas Adomas Micke
vičius, ilgisi savo tėvynės 
Lietuvos ir laukia tos va
landos, kada ją vėl galės 
išvysti, kada galės kvėpuo
ti jos tyru oru, grožėtis jos 
žaliosiomis giriomis, mar- 
gažiedėmis pievomis, skai- 
sčiavandeniais ežerais ir 
kitokiomis savo krašto 
grožybėmis. Geriausia sa
vo tėvynę Lietuvą aplan
kyti vasaros metu, kada 
ji spindėte spindi visomis 
savo gamtos grožybėmis.

71).
Kad naujieji laikai, lyg
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Kad mes ir negalime se- - - 
nosios tikybos dvasios su- 
lieti krūvon su naujųjų 
laikų dvasia; tačiau mes 
negalime niekinti viso tai 
gera, ką buvo nuveikę nau- 
jieji laikai, ir neturime tei
sės tai, kas balta, dažyti 
juodomis spalvomis!

Mes turime iš gilumos 
širdies garbinti Dievą ir 
dėkoti Jam už tai, kad mes 
esame gimę kaipo R. K. 
Bažnyčios vaikai; tačiau, 
neturime ir nuliūsti dėl tai, 
kad mes esame gimę nau
jaisiais laikais!

Jėzus Kristus gerai žino
jo, kokie būsią naujieji lai
kai, kiek jie nukrypsia nuo 
Jojo Mokslo; tačiau, Jis y- 
ra miręs ne vien tik už pra- 

viėh praeities, bet ir da
barties ir ateities laikams!

R. K. Bažnyčia iš savo 
išganytojo gavo įsakymą: 
“Man duota visa valdžia 
danguje ir žemėje. Eikite 
tat ir mokykite visas taf
tas, krikštydami juos var
dan Tėvo ir Sūnaus ir šven
tosios Dvasios, ir mokyda
mi juos laikyti visa, ką 
tik esu jums įsakęs. Ir štai, 
aš esu su jumis visas die
nas, iki pasaulio pabaigai”. 
(Mat. 28, 18 — 20). Taigi, 
visas dienas! Taigi, ne tik
tai seniesiems, ar viduri

eities, bet ir už dabarties ir 
ateities laikų žmones! Jam 
rūpėjo ir rūpi visų žmonių 
laime; taigi Jis, kaip aukš
čiau matėme, ir įsakė savo 
įsteigta jai draugovei, t. y. 
R. K. Bažnyčiai, rūpintis 
visa žmonija, duodamas jai 
uždavinį iš atžvilgio 1., į 
dabartiniųjų laikų šeimy- 
ninkavimo (ūkiškąjį) gy
venimą; 2., valstybinį (vi
suomenės) gyvenimą; 3., 
dorinį žmonių gyvenimą ir 
pagaliau, 4., socialų gyve
nimą.

. (Bus daugiau)

v •

savo
žo-

Žmonės, gyvendami ilges
nį laiką toje pačioje vieto
je, apsipranta su ja ir ne- 
bepastebi jos grožio ir ža
vingumo. Ir dažnas lietu
vis, gyvendamas savo tė
vynėje, apsipratęs su jos 
gamta ir aplinka, jis ir ne- 
bepastebi jos grožio ir sva
joja tik apie kitų kraštų 
grožybes. Jam rodosi, kad 
tik kituose kraštuose gam
ta esanti graži, kad tik ki
tuose ^kraštuose galima 
pamatyti daug įdomių da-! 
lykų. Tačiau taip iš tikrų
jų nėra: ir Lietuvos gamto
je esama daug grožio, ir 
Lietuvos padangėje yra 
daug įdomių ir vertų pa
matyti dalykų. Didelį Lie
tuvos gamtos grožį ir sa
votiškumą jau ne kartą 
savo raštuose yra iškėlę 
žymieji svetimų tautų ra
šytojai.

Vienos Lietuvos vietos y- 
ra įdomios ir lankytinos 
dėl savo gamtos grožio, o 
kitos dėl istorinių pamink
lų, kurie liudija apie didin
gąją lietuvių tautos praei-

LDS. N. A Apskričio Metinis
SUVAŽIAVIMAS

Įvyks birželio 5, š m., 2 < 
vai. po pietų, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje, Wor- 
cester, Mass.

Apskričio Valdyba, nuo
širdžiai kviečia visas kuo
pas išrinkti atstovus į ši 
suvažiavimą ir skaitlingai 
dalyvauti.
Dvasios Vadas —

Kun. S Kneižys, 
Pirmininkas —

Jonas Kumpa,
Vice-Pirmininkas —

Antanas Zavetskas, 
Iždininkas —

K. Nadzeika,
Sekretorius —

T. Versiackas.
I

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 

tį, apie jos karžygių di-j kaip indėnų atvertimas”, 
džiuosius žygius. Kalbant šv. Betras Ranlzijus.

r

/<

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuviską Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Popiežius Pijus Vienuoliktasis: 
Vyriausias Mokytojas Ir 

Visuotinas Tėvas
Most Rev. Amleto Giovanni Cicognani, Ap. Dėl. 

Vertė KUN. A. T. (SAMATA)

Jau septynioliktieji metai eina, kaip Popiežius Pi
jus Vienuoliktasis iš Šventojo Petro Apaštališkojo Sos- i 
to, Tiesos Sosto ir Meilės Centro, dirba ir moko kaip 
Vyriausias Mokytojas ir Visuotinas Tėvas. Jo popie
žiavimo metai įeina į Katalikų Bažnyčios istorijos dvi
dešimtąjį amžių su tokios didelės svarbos nuveikimų 
išdavomis žmonijos gerbūviui, kad palyginamai su
tampa su garbingiausiųjų Popiežių nuveikimais. Tai 
yra tiesa neišdildomai įrašyta^ kad kiekvieną kartą, 
kuomet Popiežius Pijus XI kalbėjo — savo alokucijose, 
enciklikose, visokeriopuose dokumentuose — jo moky
tojavimas padarė reikšmingą įtaką visuose kraštuose, 
ir katalikai su sūnišku atsidavimu priėmė visa, ir visi 
su pagarba ėmė į savo širdį.

KOKIA GI YRA PRIEŽASTIS DĖL TOKIO 
VISUOTINO DĖMESIO IR TOKIOS PAGARBOS?

Popiežiaus misija arba pasiuntinybė yra dieviškoji 
ir jo žodis, tėviškasis ar doktrinalis, turi tiesos ants
paudą, šventumo tvirtybę, pastovumą, kas yra amžinų
jų principų savybė, uoliausios ir teisingiausios meilės 
visuotinumas. Kuomet Popiežius Pijus XI kalbėjo, jis 
savo pažiūrose niekada neturėjo žemiškųjų tikslų, nė 
žmogiškųjų išskaitliavimų, bet išimtinai turėjo “Kris
taus ramybę Kristaus Karalystėje” (Enc. Ūbi Arcano, 
gruodžio 23, 1922); jo žodžiai atsiskambėjo su tėvišku 
nuoširdumu vien kad skelbti nekeičiamus principus, 
kad kovoti už persekiojamųjų teises, kad palengvinti 
pavergtųjų skausmus, kad išganyti nemirštamąsias 
sielas, kad nurodyti kelius teisėtumo, tiesos, teisingu
mo, meilės, ramybės arba taikos. Dėl tokios priežas
ties ne vien 350 milijonų katalikų, bet visi juto, kad; 
Popiežiaus Pijaus XI-ktojo asmenyje kalba Tautų Mo-! 
kytojas, ir visuose pranešimuose, kuriuose sueidavo 
laikas ir amžinybė, klausytojai klausėsi dieviškosios 
kalbos.

TIESOS GLOBĖJAS
Iš tikrųjų, Šventojo Tėvo mokytojavimo pareigos 

ir jo tėviškumas nėra žmogaus padarinys, šventasis 
Raštas moko mus, kad “Dievas, daug kartų ir toleriopu 
būdu kalbėjęs kitados tėvams per pranašus, paskiau
siai, šomis dienomis kalbėjo mums per Sūnų, Kurį įsta
tė visų dalykų tėvainiu, per Kurį sukūrė ir pasaulį” 
(Žyd. I, 1, 2). Dievo Sūnus tapo žmogumi mūsų išgany
mui, baigė Dievo apreiškimo darbą, įkūrė Bažnyčią, 
Vieną, Šventąją, Apaštališkąją; jai Jis patikėjo globo
jimą Tiesos, kurią Jis skelbė, davė išganymo priemo
nes, ir kad tęsti Atpirkimo darbą, Jis paskyrė Savo 
Vietininką čia; žemėje, kuriam prižadėjo Savo pagalbą 
net iki laiko pabaigti.

Suverenas Popiežius, nežiūrint kokis buvo jo var
das, visada sėdėjo Apaštališkame Soste per 2,000 me
tų; visada dėstė tą pačią doktriną, kurią paveldėjo iš 
Jėzaus Kristaus; visada ganytojavo su ta pačia tėviš
ka širdimi bei meile, kurios, kaip priemonės, mūsų Iš
gelbėtojas reikalavo Savo avidės ganymui (Jon. XXI, 
15, 17). Kiekvienas, kurs žino tikrąją religiją, nuvokia 
tą dieviškąją ganytojavimo ir mokytojavimo pasiun
tinybę, grįstą skaitlingais užrašyto ir kalboje išreikš
to apreiškimo argumentais arba nesuskaitomais isto
rijos faktais.

Tačiau, kiekvienam yra leista smulkmeniškai pa
tikrinti faktą, kad galėtų turėti atitinkamo paaiškini-] 
mo paprastame žmogaus Vertybių įvertinime. Kiek 
daugel permainų ir kokių perversmų įvyko tautų isto
rijoje, net jei ir apsiribuotume tik keliuose šimtmečiuo
se, pav. protauto jai, filosofai, valstybininkai, tautų 
valdovai, laikas nuo laiko ieškojo išeities naujose teo
rijose ir sistemose. Skubios permainos viena kitą se
ka kultūroje ir civilizacijoje, literatūroje, dailėje bei 
mene, komercinėje praktikoje, ir net genijaus išradi
mai pasensta su laiku ir turi būti atnaujinti.

TIESOS ATGAIVINTOJAS
Jei Šventojo Tėvo doktrina būtų vien tik žmogaus 

padarinys, tai ištikrų bendras likimas. Tikrumoje, ta 
doktrina seniai jau būtų turėjusi sutikti ne vien per
mainų, bet taip pat sunaikinimo ir žlugimo, nes ji buvo 
tūkstantinėse kovose, persekiojimo ir erezijos įniršu- 
siame pamišime. Ir tokia opozicija toli nuo prisidėjimo 
mažiausiai bent pritarimu apsaugojimui dogmatinių ir 
moralinių tiesų, kurių Popiežius yra globėjas, gynėjas 
ir mokytojas, pasitarnavo vien patvirtinti ir atgaivin
ti tas pačias tiesas. Tikroji visa to paslaptis iš tikrųjų 
glūdi tame, kad Kristus tarė Petrui ir per jį kalbėjo jo 
įpėdiniams: “Tu esi Petras, ir ant tos Uolos aš pasta
tysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės”' 
(Mat. XVI, 18).

Tais iškilmingais žodžiais yra grįsta Popiežijos 
galybė; tais žodžiais Žmogus-Dievas įsteigė Popiežių 
dinastiją, ir Jis troško, kad ji būtų tvirtai pastatyta 
ant nesugriaunamos Uolos, ir tveriančios kaip pati 
žmonių giminė. Pijus XI yra du šimtai šešios dešimt 
pirmasai Popiežius iš tos garbingos dinastijos; trys 
dešimt trys iš jo pirmtakų mirė kankiniais, kiti mirė 
ištrėmime, vėl kiti turėjo pergyventi žiaurias kovas, 
pav. kaip Leonas Didžiasai, Gregorijus Didžiasai, Inno-

KA MACIAU KATALIKU S-MO 
SEIME

(ĮSPŪDŽIAI)
Kaip jau visiems žinoma, 

gegužės 9—12 dienomis 
Pittsburgh, Pa., įvyko Lie
tuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo 51-mas Seimas. 
Apie jį, be abejo, bus pas
kelbti oficiališki daviniai, 
protokalai, kalbos ir kita. 
Tai svarbus organizacijos 
pasirodymas ir apie jį rei
kia kalbėti plačiai ir tinka
mai. Man čia rūpi pasidaly
ti savo įspūdžiais.

Nors kai kuriais atžvil
giais šis seimas ir tenka 
pavadinti revoliuciniu sei
mu, vis dėlto jis buvo vie
nas rimčiausių ligi šiol bu- 
vusų seimų, visi tai patvir
tino, visi apie tai kalbėjo. 
Suvažiavusieji buvo visi 
rimtai susirūpinę organi
zacijos reikalais, didelė 
dauguma dalyvavo disku
sijose, tik retas kuris ne
prašė balso ir vienu ar ki
tu klausimu nekalbėjo.

“Draugo” vice-redaktorių 
visi Amerikos lietuviai ži
no, bet nepažino gal daug 
kas jo ligi šiol kaip seimo 
vadovo — seimo prezidiju- 
mo pirmininko. Ignas Sa
kalas pirmininkaudamas 
turėjo gražaus darbo v bet 
nepavargo, vykusiai visą 
Seimą pravedė. Tik, iš ša
lies žiūrint, atrodė, kad vi
sas keturias dienas vienam 
vesti 120 žmonių (atstovų) 
susirinkimą — tikrai per 
ilga, galėjo kokioje sesijoje 
jį kas ir pavaduoti.

Revoliuciniu seimu rei
kia vadinti dėlto, kad jau 
seniai bebuvo tokis Seimas, 
kuriame būtų buvę tiek 
daug pakeista Susivieniji
mo senų vykdomųjų orga
nų (valdybos) narių. Ta
čiau ir naujieji į valdybą 
išrinktieji ir iš jos išėju
sieji elgėsi labai gražiai,' 
kultūringai, gražiai daly-: 
vavo įvairiausiose diskusi
jose. Ypač pavyzdingai pa
sirodė buvęs Susivienijimo 
sekretorius J. B. Šaliūnas, 
kuris visą laiką seimo dar
buose aktyviai dalyvavo ir 
prieš rinkimus ir po rinki
mų.

Malonu buvo visiems, 
ikad šis Seimas nepapras
tai daug dėmesio kreipė į 
jaunamečių prirašymą, 
keitė ta prasme savo kons
tituciją, kalbėjo viešai ir 
privatiškai. Nemažai, tie
sa sakant, dalyvavo jau
nesniosios kartos ir pačia
me Seime.

PITTSBURGHIEČIAI 
GRAŽIAI PASIRODĖ 
Pittsburgho lietuviai, 

kad ir išblaškyti didžiame 
dūmų mieste, kad ir turė
jo nemažai sunkumų, ypač, 
kai susirgo vienas akty
viųjų Seimo rengimo komi-( 
sijos narių, J. K. Vaišnora,! 
vis dėlto gražiai rūpinosi 
suvažiavusiais Pittsburgho 
svečiais.

Gegužes 10 dieną šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
kun. Magnus Kazėnas pa
kvietė Seimo dalyvius į sa
vo parapijos mokyklą, kur

v •

I

je — net ir pasenau — bet 
dar tokio subruzdimo ne
mačiau tarpe visų parapi
jiečių. Galiu pasigirti, kad 
turime gerą ir gabią komi
siją, kuri išjudina visą pa
rapiją — visas draugijas ir 
visus parapijiečius. Suži
nojau, kad komisija rengia 
nepaprastą Jubili e j a u s 
bankietą, kuriame daly
vaus: Vyskupas, pralotai, 
teisėjai, kongresmanai, 

; I kunigai ir kiti pasaulionys. 
Kadangi nori padaryti

vaikučiai labai gražiai pa
sirodė. Vakarą atidarė pat
sai kun. M. Kazėnas, šiltais 
žodžiais pasveikindamas 
atsilankiusius. K. Baziui 
vadovaujant vaikučių cho
ras pagiedojo Amerikos 
himną, A. Aleksio “Pasvei
kinimą” ir T. Kelpšos ‘Nors; 
kasdieną mus užpuola’. 
Malonią sveikinimo ‘kalbą’ 
pasakė jaunutė Elena Žilio- Ukraf tobulas”iškilmes.'tai 
nytė Visiems gražaus juo- kiekviena draugija Šv. Ra
ko padarė dijalogas Jau- zįmįer0 parapijos turi skir- 
nikaitis pas gydytoją’, ku- tin planus ir ^„0^. 
rį atliko Edv. Baltrėnas ir mus> jubiliejaus iškilmės 
Vyt. Ziauka. trauksis per tris dienas:!

Is tolimesnes vakaro pro-. pjrmą dieną (birž 7) 10:00
gramos gana įdomus buvo vaj ryte įvyks bažnyčioje 
muz. siauciuno “Fasas , iškiimingos šv. mišios, ku
kutį atliko sesios mergy- rias atlaikys jubiliejatas. 
tęs, tik gaila kad progra- patarnaus kun. J. Misius, 
“°J.e S“r5?.°S “Ąsku; kaipo arkideakonas; Kun.

„. ________ > — deakonas;
I. Bazys, A. j^un m. J. Urbonas — sub-

būdu vyriškais vardais: j Vaišnoras
A. Žilionis, ’ ~ 
Chubis (turbūt, Čiubis?), 
A. Basvinskas, H. Volte- 
raitė ir A . Bernatonis... 
Skaitant programą atrodė, 
kad bus penki vyrai ir vie
na mergaitė, tuo tarpu sce
noje nebuvo nei vieno ber
niuko... Pats tas “Fasas” 
labai vykęs, tinkami mer
gaičių pamokslai suaugu
siems muzikališka forma 
pasakyti.

Komedijoje “Fricas” 
(programoje rašoma “Fri- 
tzas”) visai talentingai pa
sirodė Elena Žilionytė 
(programoje ‘Helen Žilio
nis’), jos kiekvienas pasi
rodymas buvo mielas. Di- 
jalogas “Pas Fotografą” 
atliktas augesnių vyrų 
S. Aleliūno ir J. Cigelio 
buvo neblogas, tik galėjo 
būti kiek gyvesnis.

Paskutinė komedijėlė 
“Nenorėjai duonos — 
graužk plutą”, taip pat ne
bloga, bet, suprantama, (jraugija pasilinksminimą, 
kai tiek daug komedijėlių rpaį kįekvienam bus ma- 
vienon programon buvo su- lonu pamatyti.

da šiais metais. Elmhurste, Ma- 
ryville Parke, liepos pirmą die
ną, įvyks pradžia “camping sea- 
son” berniukams, ir tęsis iki lie
pos 29-tai dienai. Bus priimami 
tiktai tie, kurie pirmiausiai duos 
Seselėms žinią.

Mergaitėms “Camp” prasidės 
rugpiūčio mėnesyje ir baigsis 
30-tą dieną.

Visos motinos, kurios žada 
prirašyti savo berniukus arba 
mergaites prie “Camp” lai ko- 
greičiausiai praneša mums, o 
tuo jaus bus prisiųsta daugiau 
žinių apie šį dalyką. Kadangi 
tiktai nustatytą skaitlių galime 
priimti, prašome greito praneši
mo. Čia galės Jūsų vaikučiai ko- 
naudingiausiai praleisti atosto
gas, ir įgyti daug dvasiško ir 
kūniško gero.

Dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus Seselės, 

Elmhurst, Pa.

deakonas; Kun. E. Vasi
liauskas pasakys pamoks
lą.

Vakare 7:30 P. M. Šv. Ka
zimiero Auditoriume įvyks! 
bankietas. Bus orkestras iš 
24 asmenų. Skanių valgių 
bus užtektinai.’ Šv. Kazi
miero parapijos choras iš
pildys dalį programos. Bus 
ir kalbėtojų.

Antrą dieną, 9:00 iš ryto 
viršminėti kunigą atlaikys 
iškilmingas šv. mišias, ku
rios bus aukuotos už para
pijiečius gyvus ir miru
sius. O vakare visa mokyk
la turės pritaikintą Jubi
liejui vaidinimą: dramos, 
dialogai, dainos ir giesmės, 
kurias Šv. Pranciškaus Se
sutės išmokino. Taigi tas 
vakaras bus pilnas malo
numo.

Trečias vakaras (birž. 9 
dieną),- rengia Sodalietės 
mergaitės ir Šv, Vardo

Lietuvių Diena
Tai ne nuostabu, kad 

Lietuvių Dienos klausimas 
yra plačiai svarstomas, nes 

.kiekvienas gerai žino, kad 
jeigu Katalikų Federacija 

i stoja, tai žinai, kad kartu 
stoja tūkstančiai lietuvių. 
Federacija yra vienas kū
nas ir viena siela visų ku
nigų, visų parapijonų, visų 

j draugijų, net ir visų pavie
nių katalikų.

Kiekvienas žmogus, ku
ris tiktai įdeda savo širdį į 
kokį darbą, tas darbas yra 
visuomet sėkmingas ir 
naudingas. Kadangi Fede
racija deda visas pastan
gas į Lietuvių Dieną, tai y- 
ra pilnas pasitikėjimas 
gausių pasekmių.

Žmonių minios rengiasi į 
tą svarbią Lietuvių Dieną. 
Dėlko ? Dėlto, kad bus to
kių margumynų, kurių 
dar nėra buvę. Bus tokių 

; prakalbų, kurių kiekvienas 
noriai klausysis ir pasiten
kins. Kun. J. V. Skripkus

i

dėta — ši nebesusilaukė to, 
entuziazmo, kuris reiškėsi 
pradžioje.

Parengimas užbaigtas 
gražiomis dainelėmis ir 
Tautos himnu.

Paprastas, be muzikos, 
be svaiginamųjų gėralų, 
bet labai gražioje nuotai
koje praėjo ir gegužės 11 Kundrecko paraginti, tas vaka- 
dienos bankietas Roose- rėlls atnešė Nukryžiuoto Jėzaus 
velt viešbučio svetainėje. S6861®"15 naudingą auką.
Čia gražias kalbas pasakė Giliai Įvertiname šį kilnų rė- 
lygiai 20 kalbėtojų. Ban- m,mą muįų n*sla,t5™ 
kietą pradėjo p. J B Tom- širdingiausią padėką. Ypač no- 
kevicius, o kun. J. Misius rime padėkoti didž. gerb. p. Ve- 
visą vakarą pravedė tie- ronikai Degužytei, kuri vedė 
siog artistiškai, ne vienas parengimą, ir taipgi dėkų vi- 
iš jo pasimokė, kaip reikia! soms Sodalietėms, kurios nenu- į 

tokius vakarus rengti. Iš ilstančiai darbavosi, 
kalbėtojų pažymėtini: red. Užtikrinme visai Šv. Onos pa- 
L. Šimutis, kun. Pr. juras, rapijai, kad maldomis stengsi- 
red. M. Zujus, K. Vilniškis, mės su našlaičiais ir seneliais 
kun. A. Petraitis, kun. Pr. atsilyginti.
Juškaitis, muz. A. Aleksis, 
kun. H. Vaičiūnas, dr. A.« 
G. Rakauskas ir kiti.

Dzūkas Varėnis

Jubiliejus Pittsburghe
Seni ir jauni, Šv. Kazi

miero parapijiečiai laukia 
savo klebono, kun. M. J. 
Kazėno Sidabrinio Jubilie
jaus, kuris įvyks birželio 7 
dieną.

Tiesa, jau pragyvenau 
daugelį metų toje parapijo-

centas III, Bonifacas Vili, Pijus V, Pijus VII. Kuomet 
jų vardai yra laikomi garbingoje atmintyje, argi Po
piežius Pijus XI netęsia garbingai vykdyti dieviškojo 
paskirimo?

Kuomet pažanga daroma mūsų sistemose, įvairio
se mokslo šakose, tuo būdu padedant ir gelbstant žmo- 
hėms, argi būs tarta, kad vien Bažnyčia liekasi statiš
ka ir dėl tos priežasties atsiranda konflikte su moder
niais laikais ?

(Bus Daugiau)

Senas Parapijietis

ELMHURST, PA.
ŽINUTĖS IR PRANEŠIMAI
Pereitą mėnesį, Šv. Onos pa

rapijos gerieji žmonės, Luzeme, 
Pa., surengė nepaprastai sėk
mingą “Party”, kun. klebono J.

Giliai įvertiname šį kilnų rė-

me visai Šv. Onos parapijai ko- 
širdingiausią padėką. Ypač no-

REKOLEKCIJOS
Norime pranešti visiems, kad 

šiais metais Mergaičių Rekolek
cijos įvyks sekančiai:

Birželio 17 — 19-tą dieną 
Liepos 1 — 3-čią d. 
Rugpiūčio 26 — 28-tą d. 
Rugsėjo 2 — 4-tą d.

MOTERIMS yra proga atlikti 
rekolekcijas birželio 26-tą die
ną. Rekolekcijos prasidės vaka
re, po.suvažiavimo. Visos norin
čios atlikti rekolekcijas lai su
teikia Seeslėms žinią.

MOTERŲ DIENA
Birželio 26-tą dieną įvyksta 

nepaprastas, milžiniškas Moterų 
Suvažiavimas, Maryville Parke. 
Vien Moterys ir Vaikai tą dieną 
ras Elmhurste įdomiausių įvai
riausių pasilinksminimų. O apy- 
vakaryj bus duodama skaniausi 
vakarienė. Kviečiame visas at
važiuoti ir prie ežerėlio tyrame 
ore praleisti dieną su mumis.

“CAMP” ŽINIOS
Berttiukams “Camp” praside-

CHE5TER, PA.
Sekmadienio vakare gegužės 

15, 1938, Aušros Vartų parapi
jos choras surengė koncertą ir 
perstatymą Lietuvių Kiube, 4th 
ir Upland Sts. Vakaro programa 
susidėjo iš dviejų punktų: dainų 

Į ir komedijos. Visi atsilankę gė
rėjosi. Reikia atiduoti didelį 

I kreditą chorui ir aktoriams, vi- 
I si puikiai pasirodė.

Vietos klebonas kun. E. Pauk- 
■štis atidarė vakarą ir išreiškė 
padėką už skaitlingą susirinki
mą, nes publika užpildė visą 
svetainę.

Choras sudainavo septynias 
dainas. Choras išlavintas ir dis
ciplinuotas. P-lė M. Mitrulytė. 
vargonininkė, solo sudainavo — 
Temsta Dienelė, — S. Moniuš- 
kos. Vasaros Drugeliai. — ir 
dar porą dainų. Sudainuota tik
rai artistiškai ir sukėlė triukš- 
mingiausį delnų plojimą.

Antra programos dalis buvo 
“Daina Be Galo”, linksma ko
medija. Vaidintojai buvo labai 
tipiški, pritaikinti rolėms ir jas 
dailiai išpildė. Vaidino: Garliau- 
skas — P. Jurgaitis. Abelis, žy
das —- J. Mulevičius. Katrė — O. 
Tamašaitytė. Dor — M. Martin- 
kiutė. Veronika — M. šatkiutė 
Teresė — O. Navickaitė. Grybas 
— J. Ūselis.

Vedėja ir režiserė buvo p-lė 
M. Mitrulytė vargonininkė, ku
ri čia sėkmingai jau daug metų 
darbuojasi. Ten Buvęs.

MOBNT CARMEL, PA.
LIETUVIŲ SOCIALIS 

KLUBAS
Mt. Carmel’io lietuviai vyrai 

1925 metais pradėjo naują or
ganizaciją vardu Lietuvių So- 
cialis Klubas: to klubo organi
zatorius ir nuolatinis veikėjas 
yra Stasys Petruškevičius. Klu
bas atsižymi veiklumu, ypatin
gai dabartinis pirmininkas, Do
mininkas Zakaras, daug pasi
darbuoja klubo reikalams. Jo 
pastangomis trejetą metų atgal

Lietuvos Vyčių 26-as Seim 
Chicago, III.

Šiais metais Lietuvos V 
čių 26-tas Seimas 
antrad., trečiad., 
tadienį, rugp., 9, 
d., Aušros Vartų 
Chicago, III.

Visi parapijiečiai subru 
do ir plačiai kalba apie 
jaunimo suvažiavimą.

Vietinė kuopa daug da 
buojasi, kad Seimas visa 
atžvilgiais pasisektų, ir i 
abejonės bus sėkminga 
kadangi visi nariai prisid 
da darbu.

Seimo programa tikr 
bus įvairi. Delegatai gai 
progą pamatyt 
miestą ir plačiai 
įstaigas.

Kadangi dabar 
jų narių vajus, kuopos ž 
miai padidėjo. Tad, ku 
pos, naudokitės šia pro< 
ir siųskite pilną kvotą dėl 
gatų į Seimą, kad galėt 
mėm pravest naudingų o 
ganizacijai nutarimų.

Visais Seimo reikalą 
kreipkitės į kom. sekr. I 
Brazauskaitę, 2232 Sou1

Lauksime visų! Mari
Bell Avė., Chicago, III.

įvyks 
ketvi 

10 ir 
para]

Chicag 
žinom;

yra na

klubas įsigijo labai gražius 
didelius namus prie didžiausi 
Mt. Carmel’io gatvės. Oak S 
Lietuviai vyrai draugingai g 
vena ir žymiai veikia netik sa’ 
tarpe, bet dar daro įtakos į mi 
stelio politinę būklę. Mūsų mie 
telyj lietuviai užima žymią vie 
miesto valdyboj ir mokyklos 
Dauguma poliemonų yra liet 
viai ir seniausias tarnyboj y: 
Dom. Zakaras, klubo pirmini 
kas.

Klubas yra nevien tik sociali 
bet kartu yra ir pašalpinis. KI 
bo nariams — ligoniams mol 
po S7.00 į savaitę arba moka Į 
$1.00 į dieną per 150 dienų 
jeigu narys dar nepasveikst 
tai dar jam mokama po 50c. p 
150 dienų. s.

Klubo pirmininko sumanyrr 
ir įnešimu šįmet, balandžio 30 c 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčioj, M 
CarmeI, Pa., turėjo iškilmingj 
pamaldas už visus klubo miri 
sius narius, kurie mirė per 1 
metų klubo gyvavimo. Iški 
mingas mišias prie didžiojo a 
toriaus laikė kleb. kun. dr. J. 1 
Končius: prie šoninių altori 
kun. A. Drazdys ir kun. J. KI 
mas. Klubo nariai gražiai ats 
lankė į pamaldas. Po pamald 
klubo namuose visi draugišk: 
turėjo pusryčius. Dalyvavo tai 
pat klebonas, vikaras ir kunigą 
svečias. Kleb. kun. dr. Končii 
atkalbėjus maldelę, visi bendr; 
valgė pusryčius. Pusryčių met 
klubo pirmininkas dėkojo geri 
kunigams, ypač gerb. kleboni 
daktarui už malonų prielanki 
mą ir patarnavimą šiuo atveji 
Klubo nariams pareiškė dėkir 
gumą ir pagyrė juos už dalyva 
vimą pamaldose bei pusryčiuc 
se.

Dabartinė valdyba yra sekar. 
ti: Pirm. — D. Zakaras,
pirm. — J. Benevičius, Fin. Sek
— S. Petruškevičius, Prot. Sek
— K. Vasiliauskas, Kas. — J 
Lanauskas.

Klubo direktoriai yra sekan 
tieji: A. Dambauskas, J. Kiva 
ras, P. Salasevičius. A. Ališaus 
kas, J. Švabauskas, J. Sigarai 
tis. ' Rcp
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Pirmas Philadelphijos Lietu 
vi y Pikniką* Vitoje Juozapo 

Marijos
Holland Road, Newtown, Pa 
Sekmadienį, birželio 12 d. 
Nuoširdžiai Kviečiame 

Visus
Bus skanių valgių, gar

džių gėrymų, gera muzika 
šokiai, žaislai, kontestai ir 
laimėjimai.

Valio! visi į Vilos Juoza
po Marijos Piknįką! 

RENGĖJAI.
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ypatingai pavasarį graži 
gamtos išdava traukia, 
lyg bitelę prie žydinčios gė
lės. Čia jau brocktoniečiai 
bruzda lyg tos bitelės pa
vasario saulutei nusišypso
jus, ir dabina tvarko iš po 
žiemos gražiąją pievą ir 
kalnelio krantus. Čia atvy
kus tikras malonumas pra
leisti keletą valandų. Štai 
ir proga visiems tąja gra

sų rengimo pikniko knygų- į žiųja gamta pasinaudoti, 
čių pirm. K. Grigui. Visi i Sekmadienį, Gegužės- 29, 
nariai pasiėmė pardavinė-. m-> Romuvos parke,
ti. Piknikas arba gegužinėj Montello, Mass. įvyksta 
kaip jau skelbiama, įvyksĮ^^ųOarbimnkų JVau- 
gegužės 29 d., 
parke. Kuopa paaukojo 
naudingą daiktą dovanai.! 
Mes Montelliečia laukiame 
svečių ir viešnių iš visų 
kolonijų gegužės 29 d., Ro
muvos parke.

J. Jeskeliavičius.

MONTELLO, MASS.
Gegužės 15 d., LDS 2 kp. 

minėjo savo organizacijos 
globėjo, Šv. Juozapo šven
tę. 9 vai. ryte kun. J. Pet
rauskas atnašavo šv. mi
šias narių intencijai.

4 vai. po pietų įvyko kuo
pos susirinkimas. Dalyva
vo daug narių. Kun. J. Pet
rauskas pridavė daug mū-į
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WESTFIELD, MASS
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LDS. N. Anglijos Apskričio Metine

GEGUŽINE
•» • . I

Įvyks Sekmadieni,

Gegužės-May 29 d., 1938
ROMUVOS PARKE Montello, Mass.
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PROGRAMA l1

GRAŽIOJI ROMUVA
Gražioji Romuvos parko 

klonis ir šilelis patraukia 
kiekvieno praeivio akį sa
vo romantiškumu, nes čia

Sykes & Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St., Norvvood, Mass. 
’ Tel. Norwood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

RCA Victor
Visų Bangų Naujos Rūšies Radio 

MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS 

MAGIŠKI SMEGENYS

CHARRON'S
20 Trumbull St., Worcester, Mass. 

Dial 4-9430.

Šv. Kazimiero draugija 
rengia paskutinius šokius 
21 d. gegužės, vakare, savo 
atnaujintoje svetainėje, 22 
William St., draugija kvie
čia visus narius ir iš apy
linkių lietuvius ateiti į šo
kius. Įžanga 25c. Mergi
noms 10c. Ponai — Vaiki-

Redakcijos Atsakymai
__________ '

Blakstienai, Waterbury, Conn. 
— Motinos Dienos minėjimo ap
rašymas jau tilpo kito kores
pondento “Darbininko” No. 38. 
Tamstos netilps. Prašome daž- 

1 niau rašyti žinučių iš lietuviško 
Brooklyno ir tuojau po įvykio. 
Turite gerą plunksną, tai neleis
kite jai rūdyti.

nu ir Merginai 25c. Na-' ParapijMkai_ Bridgefartr c\. 
nams ir jo šeimynai jzan- Motinos Dienos minėjimo ir pa- 
ga dykai. Orkestras gl"OS rapįjos vakarienės aprašymas- rapijos vakarienės aprašymas 

V-ba tilpo kito korespondento “Dar- 
! bininko” No. 37. Prašome rašy- 

Dabar einant Moterų Sąjun- žinutes tuoj po įvykio, nes 
gos naujų narių vajui, Mass., senos žinios skaitytojams ne- 
Maine, ir N. H. Apskritys nuta-. naudingos.
rė siųsti atstoves į miestus, kur ---------------------
dar nesiranda kuopų ir į menkai K Babrauskui, Haverhill, 
gyvuojančias kuopas, kad supa- Mas& _ Prašau Tamstos 
žindintų su Moterų Sąjunga ir į- - • -• . .
rašytų naujų narių. ■ ~ ■ ■ - • .

Kleb. kun. Puidokui paskyrus 
dieną, gegužės 15-tą, atvažiavo 
Apskričio pirm. Teklė Mažeikie
nė, Ona Sidabrienė ir Uršulė 
Daukantienė, kurios savo kalbo
mis apie moterų reikalus ir nau
dą, kurią gauna priklausant prie 
didžiulės organizacijos Moterų 
Sąjungos, didžiai suįdomino ne
mažą būrį susirinkusių moterų.

Paskleista apie 15 įstojimo 
blankų ir prižadėta daugiau pri- m., Šv. Kazimiero parapijos sa- 
siųsti, iš kurių tikimasi susi- Įėję, 339 Green Str., New Ha- 
laukti gražų būrelį naujų ir vei- ven, Conn 
kliu narių. Esant Westfielde

šokiams.

MUZIKA — 'Keturių Karalių' Orkestras. Šokiai Dykai. Iki Vėlumos. 
DAINOS — Išpildys Šv. Roko Par. Choras Su Varg. J. E. Vaičaičiu. 
MOVIS — Bus Rodoma Krutanti Paveikslai, Dykai, — Vakare. 
SPORTAS — Žais Baseball Marianapolio Kolegijos Studentai Su 

Brocktono "Old Stars". Bus Ir Kitoki Žaidimai.
Vaišingų Brocktonieeių Bus Teikiami — Valgiai, Gėrimai; 

Maišais Juokus Visi Galės Vežtis 1 Namus.
Kviečiami Visi Lietuviai, Kaip Senesni Taip Ir Jaunimas Dalyvauti 
Pirmoje Pavasario GEGUŽINĖJE. KVIEČIA renGEJAI.

rašyti žinutes apie Lietu
vių jaunimo ir naujo Ne
muno klubo veikimą. Lauk
sime žinučių.

Romuvos Jos Anglijos Gegužinė, ku
ri yra turtingai paruošta 
savo programa ir visokiais 
dienos įvairumais, kad su
teikus darbo žmogui tikrą 
tos dienos džiaugsmą ir 
kartu duoda progą atsi
kvėpti tyru oru. Čia tai ne
paprastas piknikas. Čia 
matysi tyrų sporto žaidi
mą, galima sakyti klasišką 
sportą — baseball. Jį žais 
mūsų lietuvi ų vienintelės 
kolegijos studentų ratelis 
su parinktaisiais Brockto
no ir apylinkės sporto 
žvaigždėmis. Čia bus ir ki
tokio linksmesnio sporto, 
kuriuo rūpinasi žymus 
Brocktono sportininkas M. 
Grigas. Čia kalne, atviroje 
ir erdvioje salėje suk kiek 
drūtas; o jei kojos pavar
gę pasėdėk ir klausykis 
skambių dainų, kurias su
dainuos brocktoniečiai, o 
gal ir svečiai įsismagins?! 
Kviečiami visi pasirodyti. 
Juk čia mūsų visų darbi
ninkų ir jaunimo šventė. 
Kas mėgėjas krutamu jų, 
garsinių paveikslų klausy
ti ir sekti, čia ir tas malo
numas sutiks mėgėją; o 
ką bekalbėti apie vaišingu
mą bei svetingumą rengė
jų, kurie dabar jau ruošia
si visu smarkumu.

Tad visi, kas tik gyvas 
iš visų kolonijų vykime į 
gražiąją Romuvą ir ten 
pasidžiaugkime pirmąja 
pavasario gražiąja Geguži
ne. Romantikas

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi- 
- mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
VVORCESTER. MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

N0RW00D, MASS.
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baigs Panelės Švč. stovylos ap
vainikavimu ir palaiminimu 
Švč. Sakramentu.

SUSIŽEIDĖ
p. Edvardas Warabow, 

vis laidotuvių direktorius, 1000 
Washington St. susižeidė pirštą 
ir jis užsinuodijo taip, kad turė
jo važiuoti į ligoninę ir padary
ti operaciją. Pp. Warabow yra 
nuoširdus parapijos rėmėjai 
Linkime p. Edvardui išsveikti.

lietu-

PIRMOJI KOMUNIJA
Pereitą sekmadienį, gegužės 

15 d., dešimts Šv. Jurgio parapi
jos vaikelių priėmė Pirmąją 
Šv. Komuniją, laike 8 vai. šv. 
mišių. Po mišių kleb. kun. S. 
Kneižis visus vaikelius pakvietė 
į kleboniją pusryčiams.

u
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LDS. Connecticut Apskričio 
Kuopoms Pranešimas

Pranešu, kad LDS Connecti- 
eut apskričio, pusmetinis suva
žiavimas įvyks 22 d. Gegužės š.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti akis 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

GEGUŽINĖ PROCESIJA
Sekmadienį, gegužės 22 d. į- 

vyks Šv. Jurgio parapijos gegu
žinė procesija 3 vai. po pietų. 
Procesijoje dalyvaus Sodalietės, 
Marijos Vaikelių draugijos na
riai, Altoriaus berniukai ir visi 
parapijos vaikeliai, kuriuos mo
tinėlės atsiuntė į pamokas ir 
juos prirengė Sesutės iš Cam
bridge. Procesijos dalyviai susi
rinks į parapijos svetainę pusę 
po dviejų ir iš ten susigrupavę 
eis gatvėmis. Procesija užsi-

aplodismentų.

inl inl feni

LDS. Seimas
■31
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 
Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.d., š. m., 
Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass.

Visos LDS. kuopos, apskričiai prašomi iš
rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
seimui. B|

Pageidaujama, kad LDS. apskričiai ir S 
kuopos iš anksto prisiųstų savo sumanymus goĮ 
Centrui, kad prieš Seimą galėtume juos pa- 
skelbti organe “Darbininke”. §3

Kun. J. švagždys, 
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys, 88
LDS Centro Sekretorius.

n.'J

šys neteko sužinoti, p. Estela 
Sykes, adv. B. Sykes žmona spė
ju, kad tikrai įsirašys, o ją pa
seks ir kitos moterys ir mergi
nos.

DARBININKŲ IR CHORO 
SUSIRINKIMAI

Gegužės 15 d., tuojau po su
mos, įvyko LDS 3 kp. ir parapi
jos choro susirinkimai. LDS kp. 
nariai išklausė raporto iš Fede
racijos skyriaus veikimo ir ko
misijos knygų patikrinimo. 
Taipgi išrinko 5 atstovus į aps
kričio suvažiavimą.

Choras nutarė daryti privatų 
išvažiavimą. CSN.

NASHUA, N. H
Viešai reiškiame nuoširdžią 

padėką visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse a. a. Malvinos Na
vickienės, ypač giminėms iš 
Worcester pp. Vaškelevičiams, 
Karsokams, Volungevičienei.

Toli važiuoti. Mažesnės 
kuopelės neišgali tokių iš
važiavimų surengti.

REMIA “DARBININKO” 
INTERTYPE FONDĄ

Prieš Velykas LDS kuo
pos nariai rengė kortavimo 
vakarėlius “Darbininko” 
Intertype Fondo naudai. 
Surengta keturi vakaėliai, 
būtent, pas pp. Skirkevi
čius, Mitchell ir Zautrą, 
Nadzeikus ir Gaidžius ir 
Januškevičius. Neįskaitant 
rengėjų dovanas sunešė šie 
nariai: S. Ulcickas, J. An
driuškevičius, P. Karosas, 
S. Kupčiūnas, S. Kudžma, 
J. Overka, J. Staniulis, D. 
Valinskas, S. Čeikauskas 
ir K. Gaidys. Tie vakarėliai 
davė §28.75 pelno.

Gegužės 10 d. kortavimo
Galčienei, Kudarauskui; iš Cam- vakarėlį surengė Šv. Onos 
bridge — Jonui Kristinai, Trei- draugija, kuris davė $9.27 
navičiams; iš So. Boston — K. pelno, kuris taip pat pas- 
Treinavičiui; iš Brooklyno — 
Vincui Treinavičiui; iš Montello 
— Kasparui ir Juliai Miški
niam; iš Bridgewater — Vaciui 
Navickui; iš Haverhill — Rožei 
Jeskelevičienei, ir visiems vieti
niams dalyvavusiems šermenyse 
ir laidotuvėse. Taipgi dėkojame 
karstnešiams: J. Svioklai, A.

kirtas “Darbininko” Inter- 
tipe fondui. Pasidarbavo 
šios: pp. A. Sveklienė ir M. 
Ulcickienė. Dar rengs to
kius vakarėlius Šv. Vardo 
draugija ir Moterų Sąjun
gos 58 kp.

(Tai gražus ir pagirtinas
Akstinui, A. Zautrai, S. Ceikau- Nashua Šv. Kazimiero lie- 
skui, A. čiaplikui, J. Juškevičiui. Į tuvių par. draugijų ir kuo-

Visos kuopos kviečiamos da- 
uoliam Moterų Sąjungos priete- lyvauti šiame suvažiavime, pri- 
liui kun. Puidokui, kuris tą va- siunčiant atstovus su naudin- 
karą savo malonia ir simpatiška gaiš ir rimtais įnešimais organi- 
kalba apie Moterų Sąjungą zacijos gerovei.
daug prigelbėjo viešnioms, tiki-Į Kadangi jau artėja Trilypė 
mės, kad ten susiorganizuos Gegužinė, kuri įvyks 26 d. bir- 
kuopa ir tos kuopos sąjungietės želio, š. m., tai kviečiame visas 
taip, kaip ir kitų kolonijų, pasi- kuopas prie to rengtis ir pada- 
žymės savo uolia darbuote Baž- ryti pranešimus šiame suvažia- 
nyčios ir tėvynės labui. fvime, būtent, kas yra nuveikta

Viešnios yra didžiai dėkingos ir kaip rengiamasi dalyvauti, 
svetingam Westfieldo šeiminin-i 
kui, kun. Puidokui už jo simpa
tišką prielankumą, organizaci- j 
jos reikalams ir malonias vaišes.

Taip pat reiškia padėką West- 
fieldo moterims už taip skaitlin
gą atsilankymą ir gyvą susido-Į 
mėjimą Moterų Sąjunga; taip, 
pat taria nuoširdų ačiū poniai 
Pranciškai Žalienei ir kitoms, 
kurios pasižadėjo darbuotis, 
kad išauginus skaitlinga Sąjun
gos kuopa.

Atminkite, westfieldietės, kad 
dabar puiki proga įsirašyti į di
delę ir saugią Moterų Sąjungą 
be įstojimo mokesties, kad mė
nesinės duoklės yra sulig am
žiaus, ir kad gauna kas mėnuo 
gražų ir įdomų žurnalą “Mote
rų Dirvą”, kuris yra vienatinis 
lietuvių moterų žurnalas Ame
rikoj.

Informacijų ir kitais reikalais, 
kreipkitės į Mass., Maine, ir N. 
H. Apskričio pirmininkę p. Tek
lę B. Mažeikienę, 9 Ashmont, 
Avė. Worcester, Mass.

Sąjungietė.

Sesijos prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

B. Mičiūnienė, 
Apskričio Rašt-kė.

William J. Chisholm J
GRABORIUS į

“Asmeniškas Patarnavimas’’ S

331 Smith St, į
PROVIDENCE. R. I. į

Telephone: /
Ofiso: Dexter 1952 p

Namų: PI. 6286 f

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD. MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS
Sekmadienį, gegužės 15 d., 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje įvyko Moterų Sąjungos 
27 kp. margumynų vakaras. 
Programą pradėjo kuopos pirm., 
p. J. Tvaskienė trumpa kalbele 
ir pakvietė programos dalyvius 
išpildyti programą. Sodalicijos 
Glee choras, vadovaujant p. Pet
rui Rakauskui ir akompanuo
jant p. Pranciškai Jasonytei, su
dainavo keletą dainelių su per
traukomis. Kalbas pasakė kleb. 
kun. S. P. Kneižis, p. V. Liut- 
kienė iš Worcester ir p. T. Mit- 
chellienė iš Nashua.

Kavaliauskų Jonukas, gyv. 
Willow St., paskambino gražiai 
pianu duetą su savo mokytoja 
p. J. Vilkišiute ir solo. Jis susi
laukė gausių
Taipgi dainavo p. A. Navikienė. 
Jai akompanavo p. Julė Vilki- 
šiutė. Viešnia iš Nashua, p. Skir- 
kevičienė, akompanuojant varg. 
A. Šlapeliui, sudainavo dviem 
atvejais 4 daineles. Solo daina
vo p. Kamilaitė. Jai akompana
vo p. J. Vilkišiute. Dvi mergai
tės, Jean Daugaitė ir Dolores 
Mitchell’iutė, p. Vasiliunaitei 
skambinant pianu, pašoko due
tą. Pianu solo skambino muzi
kos mokytoja, p. Julė Vilkišiute.

Programos dalyviai labai ge
rai pasirodė ir susilaukė nors ir 
ne nuo gausios publikos gausių 
aplodismentų, iš kurių galima 
buvo spręsti, kad publikai ge
riausiai patiko pp. Kavaliauskų 
Jonuko skambinimas ir p. Skir- 
kevičienės iš Nashua dainavi
mas.

Pp. V. Liutkienės ir T. Mitche- 
llienės paragintos moterys ir 
merginos pasiėmė aplikacijas į- 
sirašyti į vienintelę didžiulę 
moterų organizaciją — Moterų 
Sąjungą. Kiek įsirašė ar įsira-

Dvasiškiams — kun. dr. A. Bru
žui ir kun. Bucevičiui už dvasinį 
patarnavimą. Dėkojame grabo- 
riui K. ir Amilijai Kazlauskam. 
Dėkojame visiems už dvasinius 
ir gėlių bukietus. Lai visiems 
Dievas atlygina šimteriopai.

Nuliūdę
Vyras Vincas ir sūnus Jonas 

Navickai.

DARBAI
Darbai silpnai eina. Dirb

tuvėse, kur dirba pilną lai
ką, naujiems darbininkams 
negalima darbo gauti, nes 
daug darbininkų atleista 
nuo darbų. Bedarbių 
nemažai.

yra

VEIKIMAI
Šioje kolonijoje kitoki 

parengimai nevyksta, tai 
rengiama kortų vakarėliai. 
Išvažiavimų beveik niekas 
nenori rengti, nes neduoda 
leidimo pardavinėti alų. 
Taigi jei ir rengia, tai 
Massachusetts valstybėje.

pų darbas katalikiškos 
spaudos dirvoje. LDS Cen
tro Valdyba ir “Darbinin
ko” Intertype fondo komi
sija nuoširdžiai dėkoja vi
siems rėmėjams. Lai atly
gina Dievulis už jųsų pasi
darbavimą).

LIGONIAI
LDS 65 kp. narys, p. V. 

Tamulionis jau 9 savaitės 
kaip serga ir negali iš na
mų išeiti. Jam skhuda ko
ją. p. J. Karauskas po sun
kios operacijos jau baigia 
išsveikti.

Šioje kolonijoje laike 
dviejų savaičių mirė dvi 
jaunos moteris: Marijona 
Kasparavičienė, “Darbi
ninko” skaitytoja ir Mal
vina Navickienė. Abi palai
dotos su bažnytinėmis a- 
peigomis lietuvių, Šv. Kry
žiaus kapuose. Laidotuvė
se patarnavo graborius K. 
Kazlauskas. KJN

CREMO ALE
i

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Penktadienis, Gegužės 20,1938 DARBININKAS

Worcester, Mass.

GEGUŽINIS PIKNIKAS
Pirmutinis parapijos 1938 m. 

pavasarinis piknikas įvyko sek
madienį geg. 15 d. Tur būti pir
mą kartą į 8 metus trečią gegu
žės sekmadienį pasitaikė oras 
toks vėsus ir nepastovus, šešta
dienį per visą dieną lijo, o sek
madienį saulutė pasirodė tik 
trumpam laikui ir vėl pasislėpė. 
Po pietų buvo šalta ir diena bu
vo panašesne į rudenį negu pa
vasarį. Nežiūrint tačiau tų visų 
nepalankių aplinkybių arti 300 
ištikimųjų parapijiečių suvažia
vo į šią pirmutinę pavasario 
pramogą ir visi gražiai linksmi
nosi iki 9 vai. vakare. Kadangi 
pačiam parke buvo pervėsu ir po 
pietų truputį linojo, tai atvykę 
susirinko į parko salę, kur prie 
dviejų orchestrų laikas nebuvo 
nubodus.

VEIKĖJŲ ŠTABAS
Pikniko vyriausias gaspado- 

rius buvo Juozas Makarauskas. 
Jm pagelbėjo visuomet parapi
jos reikalus atjaučiantieji Straz- 
dauskų broliai — Valerijonas ir 
Antanas, Feliksas Rėkus, Jurgis 
Pabedinskas ir Jonas Jonča. 
Prie vartų svečius pasitiko Ka
zys Pugevičius ir Kazys Pakal
niškis. Barai buvo aprūpinti Jo
no Jasaičio, Vinco Čeplinsko. 
Jono Letkausko, Vinco Vaškevi
čiaus ir Jurgio Kamarausko. Če
kius pardavė žinomi Antanas 
Rėkus - tėvas ir Juozas Kvede- 
ra. Mažeikių Marijona pašventė 
visą popietį prie laimėjimų. 
Virtuvėje rūpestingai darbavo
si Stepone Šilanskienė, Ono I- 
voškienė, Magdalena. Vaškevi- 
čienė, Veronika Pugevičienė, 
Ručinskiutė Marijona, Bruzgiu- 
tė Marijona, Ona Pečiulienė, 
Murauskienė, Julijona, ir kitos 
kurių pravardžių dabar negaliu 
atsiminti. Tarnautojų vuvo vi
sas pulkas, ir jei diena būtų bu
vusi graži, tai visi atsilankiusie
ji būtų buvę tinkamai aprūpinti. 
Vyriausia vieta be abejo pri
klauso Vladui Stuikiui. Taipgi 
uoliai darbavosi Povilas Kriau
čiūnas. Iš jaunesniųjų Miliaus
kų Vincas ir Juozas, Ramošku- 
tis, Jončų Albertas, Makaraus- 
kų Petras, Būdelių Juozas, Re- 
meikių Antanas, Pečiulių Higi- 
nas, visi pagelbėjo. Maskevičių 
visa šeima padėjo kur buvo rei
kalas. Jei piknikas ne duos pa-

Tejefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas
Graborius ir Balsarpuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE. MD.

Detroito Žinios
Šv. Petro Parapija

Šią savaitę, Šv. Sakramento 
Katedroje konsekruotas vysku
pas Murphy. Tai antras konse
kravimo įvykis Detroite laike 
keturių mėnesių. Vyskupas 
Murphy skirtas Saginaw diece
zijai. Toje diecezijoje yra tik 
viena lietuvių parapija ir tai 
maža. Bet dabar lietuviams gal 
bus kiek lengviau, nes naujas 
vyskupas turi pažintį su Šv.1 
Petro parapijos klebonu ir yra 
palankus lietuviams. Saginaw 
lietuvių parapija buvo apsun
kinta, bet dabar gal bus jai pa-; 
lengvintos sąlygos.

GRAND RAPIDS, MICH. — 

Iš Šv. Petro ir Povilo parapijos 
buvo įšventintas kunigu jaunas goninėje operacija, rodos, pavy- 
ir gabus lietuvis, kun. Karolius ko. Buvo pavojaus, nes vyrukas 
V. Pauplis, kurio tėvai gyvena (turįs silpną širdį. Linkime iš- 
1129 Hamilton Avė. Naujo kuni-' sveikti.

rapijai didelio pelno tai nebus 
nė nuostolių. Kas buvo pagamin
ta tai viskas buvo suvalgyta ir 
šeimyninkėms nereikėjo nieką 
išmesti. Didžiausia viena šeima 
į pikniką, tai buvo pp. Strungių, 
kuri susidėjo iš virš 20 asmenų. 
Tikrai pagirtina užuojauta pa
rapijos reikalams tų kurie nežiū
rint nepatogaus oro vis vien at 
silankė į parapijinę pramogą.

GARBINGI SVEČIAI IŠ 
BOSTONO

Mūsų bažnyčioj laikoma Ste
buklingo Medalikėlio Novena 
vis daugiau ir daugiau domina 
Amerikos lietuvius. Štai pereitą 
sekmadienį net iš Bostono buvo 
atvykę trįs garbingi klebonai, 
kad pamatytų kas čia darosi 
mūsų kolionijoj, būtent, kun. J. 
Švagždys, Brocktono lietuvių 
parapijos klebonas; kun. P. Juš- 
kaitis, Cambridge, Mass. klebo
nas. Kun. P. Juras, Lawrence, 
Mass. klebonas.

Jie dalyvavo net ketveriose 
novėnos pamaldose, rytą ir per 
pietus. Jie patys matė kaip kas 
valandą bažnyčia prisipildo tūk
stantinė Marijos garbintojų mi
nia. Jie gėrėjosi kaip gražiai ir 
sutartinai maldininkai gieda ir 
kalba bendrai novėnos maldas. 
Kaip patys išsireiškė, kad tai 
tikri Lietuvos atlaidai, kur su
plaukdavo seniau tūkstančiai 
žmonių pasinaudoti teikiamomis 
atlaidų metu Dievo malonėmis. 
Begalo malonu buvo tokius 
garbingus svečius turėti mūsų 
tarpe. Lauksim dienos kuomet ir 
jų bažnyčiose žmoneliai garbins 
Mariją, suvienyti po Jos meda
likėlio globa.

ŠIS-TAS
Parapijos Sodalietės 

linksmą pasisvečiavimo 
vien tik dėl savo narių, ketvir
tadienį. geg. 19 d.

Kun. Dubinskas ir kun. Men- 
delis turės kortavimų vakarą pa
rapijos naudai gegužės 27 d. 
Bilietas 50 centų.

Girdėjau jau dabar planai yra 
daromi šią vasarą atnaujinti 
sanktuarijoj visus altorius. Nuo 
žvakių ir lempukių yra truputį 
apjuodę tad reikalinga juos pa
gražinti.

Kun. Dubinskas, pereitą savai
tę dalyvavęs Keturdešimtės at
laiduose Šv. Andriejaus parapi
joj Philadelphijoj, buvo New 
Yorke, kad pamačius kaip yra 
laikoma Sopulingosios Motinos 
novena, Šv. Pranciškaus Asižie- 
čio bažnyčioj.

Kun. Juozas Jasaitis vis dar 
tebėra ligoninėj dėl akies. Prašo 
visų pasimelsti. • B. K.

turės 
vakarą

go primicijos buvo iškilmingos. 
Į jas buvo kviestas ir Detroito 
šv. Petro par. klebonas, bet ne
galėjo dalyvauti. Grand Rapids 
diecezijoj yra keturi lietuviai 
kunigai, o tik dvi lietuvių para
pijos. Kun. Pauplis paskirtas į 
svetimtaučių parapiją, o Detroi
to Šv. Petro parapijoj patarnau
ja svetimtaučiai kunigai, nes čia 
trūksta lietuvių kunigų.

Kreipiame lietuvių jaunuolių 
dėmesį, kad kvotimai tiems, ku
rie nori įstoti į Seminariją įvyks 
gegužės 28 d., 9 vai. ryte. Kurie 
nori šį rudenį įstoti į Seminari
ją, tai tuojaus tesikreipia prie 
savo parapijos klebono.

Albertui Zimnickučiui padarė 
sunkią operaciją Providence* li-

Pirm Pirksite, Ateikite Pas

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine
Boston, Mass. 

Prezidentas ir Kasininkas

Make theUmpenttan ftt tkefood 
with HOTPOINT’S ■ —

92 High Street
Samual Kaufman,

Telefonas LlBerty 2337

W IhtĮljŠat- ElECTRiC REFRIGERATORS • RANGĖS

Sekmadienį, geg. 22 d., įvyks 
Marijos draugijos mėnesinė šv. 
Komunija laike 9 vai. šv. mišių. 
Visos narės turėtų dalyvauti. 
Primename, kad Šv. mišios 9 
vai. skiriamos vaikučiams.

Šv. Petro par. baseballinin- 
kams gerai sekasi. Pereitą sa
vaitę supliekė Šv. Alphonso iš 
Dearbom. Rezultatai: 4 prieš 1. 
šią savaitę supliekė lenkus — 
Šv. Jedvygos.

Kitą savaitę žaidimas įvyks su 
Karalienės Angelų parapijos 
rateliu: trečiadienį, geg. 25 d., 
Clippert School, Martin St. Va
lio, Petriniams!

Šv. Vardo draugija auga. Bet 
dar ne visi jauni vyrai priklau
so. Rodos, yra nesupratimas 
kada gali įsirašyti į draugiją. 
Taigi pranešame, kad kiekvie
nas gali įsirašyti kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį. Nerei
kia jokios rekomendacijos, nes 
klebonas gerai žino .kuris gali 
priklausyti.

Pereitame susirinkime klebo
nas paaiškino, kad Šv. Vardo 
draugija nėra suorganizuota dėl 
sporto, bet kilnesniems dar
bams. Organizuoja sportą, jame 
lavina jaunimą, bet tai nėra šios 
draugijos pirmaeilis dalykas. 

Jaunimui yra pražūtis, kurie

priklauso prie tokios draugijos, 
kuri tik sportu užsiima ir spor
tą pasistato sau dievaičiu. Po 
kiek laiko tokiems nereikia nė 
tikėjimo, nė bažnyčios, ir galų 
gale ką turi.

Šv. Petro par. šv. Vardo drau
gija rengia šaunų vakarėlį, ku
ris pavadintas — “Clown-Come- 
dy-Minstrel. Tai bus vienas iš 
juokingiausių šios parapijos va
karėlių. Šio vakarėlio programą 
saviems talentams padės išpil
dyti juokdariai iš Šv. Jokūbo 
parapijos, tarp kurių yra net 
tokie juokdariai, kaip:'Murphy, 
Slarinskas, Wills iš McGillic. 
Nors programoje bus vieni vy-

Aušros Vartų Parapija
Aušros Vartų parapijos 

draugijos, skaičiuje 25, 
rengia šaunų pikniką gegu
žės 22 d., 1 vai. po pietų ant 
Gedimino kaino prie baž
nyčios. Bus dainų, muzikos 
ir žaidimų programa. Da
lyviai gaus įvairių gražių 
dovanų. Bus ir įvairių gėri
mų ir užkandžių. Pelnas 
skiriamas Tautos Fondui. 
Jeigu lytų, tai piknikas į- 
vyks svetainėje. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti pi
knike, kuris bus pirmas 
šio sezono.

Veikiančioji Komisija,
Liudvikas Volungevičius, 

Juozas Glavickas, 
Petras Kasiulis.

Aušros Vartų parapijos 
1-3-tas metinis “Minstrel 
Show” geg. 11 d. visapusiš
kai pavyko Pradedant pro
grama 8 vai. jau didžiulė 
Mechanic svetainė buvo 
pilna publikos (1400).

Programai prasidėjus, 
128 balsų choras ir 11 ins
trumentų orkestras, muz. 
J. Čižauskui vedant, taip 
galingai suskambėjo, kad 
net sienos sudrebėjo.

Juokdariai — M. Lapins
kaitė ir H. Katynaitė (juo- 
dukės) savo šposus ir dai
nas gerai išpildė. A. Vierai- 
tis, A. Vaitkevičius, Pr. 
Keslovas ir Čalis Katynas 
visus prijuokino. Pr. Šim
kus savo armonika ir dai
nomis visiems patiko Julė 
Metrikaitė solo gražiai pa
dainavo. V. Akstinas taip
gi gražiu tenoro balsu solo 
sudainavo. Buvo ir kita
taučių, kurie gerai roles iš
pildė. Jonas Marcinkus va
karo vedėjo rolę pagirtinai 
atliko.

Daug kredito priklauso 
šio parengimo generaliam 
pirmininkui J. Leikui ir 
muz. J. Čižauskui už jų ne
nuilstančias pastangas šio 
vakaro pasisekimui.

Kiti komisijos dalyviai 
buvo šie: Garbės Pirm. — 
kun. J. Bakanas.

Muz. komisijos nariai — 
vedėjas J. Čižauskas, dain. 
M. Čižauskienė, J. Marcin
kus, B. Borisas.

Skelbimų rinkimo kom. 
— A. Vaitkevičius, V. Dir- 
sa, A. Šatkauskas, E. Mon- 
tvilaitė, B. Sprikaičiūtė, H. 
Katynaitė, J. Burdaitė, V. 
Jurgelionytė, A. Milius, A. 
Giraitė ir A. Skinskaitė.

Už tinkama scenos pa
puošimą dėka priklauso 
A. Valantukevičiutei, J. 
Kašėtaitei, A. Trumpaičiui, 
D. Burdui, S. Shots ir P. 
Marcinkaitei.

Dėka Rainiui už anglų 
laikraščių skelbimą ir tal
pinimą atvaizdų. Taipgi 
didelė dėka skaitlingai pu
blikai už atsilankymą. Sve
čių buvo iš Boston, Cam
bridge, Norwood, Auburn, 
Schrawsbury ir kitų kolo
nijų. Jų tarpe buvo matyti 
ir visi vietos profesionalai 
su žmonomis.

žodžiu, muz. J. Čižausko, 
pirmas jo gyvenime “Mins- 

" .................. —y —
rai, bet į vakarą gali ateiti ir 
moterys — merginos.

Šios parapijos vaidytojų ro
les išpildys — Vasiliauskas, Ja
saitis, Litvaitis, Malinskas, Bra
žinskas. Balkus, Bizauskas, Al- 
kevičius, Reskevičius, Zimnic- 
kas, Gedvilą ir kiti. Nepraleis
kite šio vakaro. Pasijuoksite ir 
užmiršite nors tą vakarą savo 
.vargus ir bėdas. Diena — Birže
lio 3, 8 vai. vak.

trel Show” buvo Grand 
Success! Buvęs

Geg. 12 d. iš Aušros Var
tų par. bažnyčios iškilmin
gai nulydėta į kapus a. a. 
Motiejus Akstinas. Dide
liame nuliūdime liko šeima, 
kuri šešios savaitės atgal 
neteko savo mamytės.

Geg. 11 d. atsiskyrė iš 
mūsų tarpo gerai žinomas 
a a. Antanas Mikolaitis, 
palikdamas žmoną, penkis 
sūnus, vieną dukterį ir ke
turis anūkus, šeštadienį, 
geg. 14 d. iš Aušros Vartų 
par. bažnyčios iškilmingai 
nulydėtas amžinastin.

Sekmadienį, geg. 15 d., 
parapijos choro susirinki
me nutarta dalyvauti Dai
nų šventėj liepos 4 d., Ma- 
rianapolyj. Buvo kalbama 
apie chorų S-gos Seimą, 
kuris įvyks liepos mėnesį, 
Chicagoj. Kadangi choras 
neišgali siųsti atstovų, nu
tarta pasiųsti sveikinimą.

Birželio 10 d. choras ren
gia Semi-formal šokius, 
Putnam & Thurston kliu- 
be, gražiame Empire kam
baryj, kuriame yra įrengta 
vėsus oras. Nežiūrint kiek 
karščio tą dieną būtų, šia
me kambaryj bus vėsu ir 
malonu šokti. Bus geras 
orkestras ir užtikrintas 
malonus laikas visiems. 
Bilietai nebrangūs, tik 75 
centai asmeniui. Tat, lauk
sime daug svečių.

Sekantį sekmadienį, geg. 
22 d. Aušros Vartų parap. 
kieme, Federacijos sky
rius rengia pirmą šio sezo
no “gegužinę”. Šio parengi
mo pusę pelno skyria Tau
tos Fondui. Verta visiems 
paremti.

Šv. Kazimiero par. baž
nyčioj 23 metai atgal, per 
Stasio ir Izabelės Mancevi- 
čių jungtuves mūsų daini
ninkė Marijona Čižauskie
nė giedojo “Avė Maria”. 
Tad geg. 14 d. šių metų, p. 
Čižauskienė ir vėl tą pačią 
giesmę giedojo toje pačioje 
bažnyčioje Mancevičių du
krelės Aldonos su A. Am
brazevičių jungtuvėse. Tė
vai Mancevičiai apgailes
tavo, kad muz. Čižauskas- 
negalėjo šiose iškilmėse da
lyvauti iš priežasties laido
tuvių Aušros Vartų par. 
bažnyčioje. Rap.

Padėka

Reiškiame nuoširdžiau
sią padėką mūsų vestuvių 
sumanytojams p.p. Mitri:' 
kams, V. Jaudegiui ir J. M. 
Kamandulioniui. Ačiū vi
siems sveikintojams, pirš- 
liui, svočiai, pamergei ir 
pabroliui, vakaro vedėjui, 
šeimininkėms, darbinn- 
kėms ir muzikantams už 
gražų visą vakarą linksmi- ; 
nimą. Taip pat visiems dat-; 
lyviams ir dalyvėms ir vi- ; 
siems kas tik kuo prisidėjo ; 
prie mūsų jubiliejinių ves-; 
tuvių paminėjimo.

Reiškiame nuoširdžiau-: 
šią lietuvišką ačiū.

Mikotas ir Marijona: 
Pajaujai. 

Worcester, 14-V-38 m.
__________ į • 

• GiĄuokliavimas, kūniš-: 
koji meilė, pavydas ir vėl-: 
nias — visi lygūs tarp sa-: 
vęs. Ką jie užvaldo, to pro- Z 
tąpraM*
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Rytinių Valstybių Žinios
NE* BRITAIN, CONN. savaitėje. Laukia darbų 

pagerėjimo.
MIRS

Pereitą savaitę mirė A. Valis 
miesto prieglaudoje. Jis buvo' 
nevedęs. Taipgi toje pačioje 
prieglaudoje mirė M. Kadziaus- 
kienė, 40 m. amžiaus. Paliko nu
liudime vyrą ir penkis mažus 
vaikelius. Palaidota su bažnyti
nėmis pamaldomis Šv. Marijos 
kapuose. Lai Visagalis suteikia 
amžiną ramybę jų vėlėms. T. M.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
T. M., New Britain, Conn. — 

Motinos Dienos minėjimo apra
šymas tilpo antradienio Darbi
ninko numeryj. Pranešimą .apie 
Sodaliečių rengiamą vakarą, ge
gužės 17 d., gavome trečiadienio 
ryte, gegužės 18 d. Suvėluotas, 
netilps.

ELIZABETH, N. J.

Mūsų parapijos bažny
čioje įvyko 40 valandų at
laidai. Žmonės gausiai lan
kėsi ir naudojosi Dievo 
malonėmis. Per du vakaru 
kun. J. Juraitis sakė pa
mokslus. Svečių kunigų i 
buvo ir iš tolimų kolonijų. I

Šv. Kazimiero draugijos 
parengimas, gegužės 28 d., 
išrodo bus sėkmingas. Visi i 
rengiasi dalyvauti.—

Gegužinės pamaldose 
mažai žmonių lankosi. Ma
tyt neįvertina maldos galy
bės. Susipraskime ir nau
dokimės ta galybe — mal
da prie dangiškos Karalie
nės. Vietinis.

KLAUSYKIT, ŽMONES!
t AR MAISTAS NEPRARANDA

Jūs žinote, ir mes žinome, jog nėra tokio maisto 
produkto, kuris būtų šviežias amžinai. Tačiaus y- 
ra faktas, kad Dvigubai-Švelnūs Old Gold Ciga
retai laikosi šviežus nepaprastai ilgą laiką. Ir štai 
kodėl —

SAVO SKONIO, KADI JIS KUSEHSTA?

AR TABAKAS TAIP PAT NEPRARANDA SKONIO, 
KADA JIS IŠDŽIŪSTA IR NUVESTA?

178 metų tabako derinimo sumanumą geriausia
me stovyje Dvigubai-Švelniuose Old Golds. Leis
kite Old Gold išbandomam pakeliui pasakyti jums 
daugiau apie save.

Gegužės 8 d. Arkivysku
pas T. J. Walsh konsekra
vo tituliariu vyskupu Sa
navo ir vyskupu - pagelbi- 
ninku kun. William A. Gri- 
ffin. Konsekravimo apei
gose dalyvavo apie 5,000 i 
žmonių ir aukštieji Bažny
čios vadai. Naujas vysku
pas paeina iš vargingos 
šeimynos, vienuoliktas iš 
dvylikos vaikų Jono ir Kot- 
rinos Griffin, gyv. 412 
Port Avė. Gimė lapkričio 
20, 1885. Pradžios mokslus 
baigė Šv. Patriko par. mo
kyklose 1903 m. Įšventin
tas kunigu liepos 15, 1910, 
Nekalto Prasidėjimo semi
narijoj. Tuoj po įšventini
mo darbavosi tikėjimo 
propagavime, buvo profe
sorium Seton Hali kolegi
joj, South Orange per 15 
metų ir už savo nuopelnus 
gavo teisių daktaratą. J. E. 
vyskupas Griffin ir dabar 
tebėra tikėjimo propagavi
mo iždininku. 1925 m. buvo 
Šv. Jono par. (Newark) 
administratorium; 1927 m. 
buvo administratorium Šv. 
Augustino par. (Newark); 
1929 m. paskirtas klebonu 
Šv. Mykolo par., Jersey Ci
ty. Tais pačiais metais pa
keltas prelatu.

J. E. vyskupo Griffin mo
tina mirė 10 metų atgal. 
Tėvas gyvas ir turi brolių 
ir seserų, kurie užima auk
štas vietas valdžioje.

PAS VYČIUS
Pripuolamai eidamas viena E- 

lizabetho gatve, pamačiau ant 
vieno gražaus mūrinio namo di
delį skelbimą, išpaišytą juodos 
galvos ir užrašas: “Šiandien 
Vyčių 59 kuopos kašką rodys?” 
Užėjau. Publikos pilna salė, vie
tų jau nėra, bet kaž iš kur atsi
rado... gerai įsitvirtinau manau 
ką gi čia rodys, kad tiek daug 
žmonių. 8:30 vai. pasikelia už
danga. Net nustebau, kad šis 
laikas buvo pažymėtas ir ant 
bilieto. Kodėl gi jie taip punktu
aliai pradeda? O gal kas išnety- 
čių patraukė virvutę, bet pasiro
do, kad jau tikrai. Pirmame 
veiksme dalyvauja gražūs, rau
meningi, jauni vyrukai; išpildo 
gražius ir pavojingus gimnasti
kos numerus. Toliau programoje 
havajų gitarų muzika, choras, 
solo ir komikai “juodomis gal
vomis”. Viskas atlikta labai 
gražiai. Jeigu neklystu, šiai kuo
pai vadovauja kun. M. Kemežis. 

Buvęs Stos.

WASHIGTON DEPOT, CONN.

, DARBAI
Singer kompanijos dirb

tuvėje dirba po 4 dienas

Pavasariui atėjus, žmo
nės pamiršo šaltą žiemą. 
Visi griebiasi pavasario 
darbų. Ūkininkai tikėjosi 
ankstyvaus pavasario, bet 
apsivylė. Pavasaris atėjo, 
bet šaltas. Geg. 12 d. rytą 
pasirodė net sniegas, o ge
gužės 13 ir 14 buvo didelė 
šalna. Daug nuostolių pa
darė ūkininkams. Geg. 14 
d. lietus su audra išlaužė 
daug medžių. Tokio au
dringo ir šalto pavasario 
žmonės neatmena.

Nors žinios ir nemalo
nios, bet lietuviai, sulaukę

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston •

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

PH0NE
So. Boston 

2271

*

Telefonas
Worcester, 5-4335

Du užvalkalai iš Cellophane... ne vienas, ale Du... 
sergsti ir saugoja šviežumą Old Gold Cigaretų. 
Tas Dubeltavas Įvyniojimas suteikia pakeliui vi
sišką oro-neperleidimą__ apsaugoja nuo drėgnu
mo, nuo sausumo ir nuo kiekvieno kito cigareto 
gerumo priešo.

Saldus, vėsus dūmo skonis... Štai ką jūs gaunate 
iš Old Gold. Jokis kitas cigaretas neturi tą, nes 
jokis kitas cigaretas neturi Dvigubo Užvalkalo iš 
Cellophane. Šviežumas yra jums garantuojamas 
per specialį supakavimą. Jūs gaunate Lorillard

PRIZINIO DERLIAUS TABAKAI 

daro juos DVIGUBAI-ŠVELNIAIS
2 UŽVALKALAI DUBELTO “CELLOPHANE”

Palaiko
Juos FABRIKINI AI-ŠVIEŽIAIS

UžSISTATYKITE Radio į Old Gold Hollywood Judžių 
Naujienybių Antradienio ir Ketvirtadienio vakarais. 

Columbia Network, nuo Kranto iki Kranto. Topt. . 1938. by P. Lorillard Co.. Ine.

BROOKLYN, N.Y.
— - y-

MINĖJO MOTINOS 
DIENĄ

Gegužės 8 d., Moterų Są
jungos 29 kp. iškilmingai 
minėjo Motinos dieną. Ry
te dalyvavo šv. mišiose, ku
rias atnašavo kleb. kun. N. 
Pakalnis, narių intencijai 

į ir priėmė Šv. Komuniją. 
Dalyvavo apie 75 narės.

Vakare įvyko vakarienė 
motinas pagerbti, parapi
jos svetainėje. Vakarienę 
pradėjo malda kleb. kun. 
N. Pakalnis. Stalai buvo 
papuošti gėlėmis ir ap
krauti skaniais valgiais. 
Toastmasteriu buvo p. Gri
gienė. Gražias kalbas pasa
kė p. Subatienė, p. Šetvy- 
skienė, Armickis, Jankus, 
tienė, Šalinskas, Dobrovol- 
skienė, Armickis, Jankus, 
p. Brangaitienė (iš 35 kp.). 
Padainavo p. Sabaliauskai
tė ir mažytė mergaitė, G. 
Stančaitė. Garbė Sąjungie
tėms!

M. S. 29 kp. vardu reiš
kiu nuoširdžią padėką 
Dvasios Vadui, kleb. kun. 
N. Pakalniui už turiningą 
kalbą ir prielankumą mū
sų kuopai. Pirm. Grigienė 
užbaigė programą gražia 
kalba ir padėka kuopos 
darbuotojoms ir vakarie
nės dalyviams. Po vakarie
nės įvyko šokiai. Koresp.

UŽUOJAUTA
Mirus brangiam vyrui ir 

tėveliui, a. a. Adolfui Bud
raičiui, Onai Budraitienei, 
jos sūnui ir dukrele, didelio 
liūdesio valandoje, reiškia
me gilią užuojautą Moterų 
Sąjungos 29 kp. vardu.

Rašt.

šeštadienio ir sekmadienio, 
pamiršta visą ką ir klauso
si lietuviškų programų, 
šeštadieniais klauso Dar
bininkų Radio programos 
iš Bostono, o sekmadieniais 
iš New Britain ir Waterbu- 
ry Dr. Aukštikalnio ir 
komp. A. Aleksio. Komp. 
Aleksio programa 4:30 
vai. po pietų tikrai graži ir j 
jaudinanti programa. Tik 
gaila, kad pusvalandžiai j 
labai trumpi. Visiems pro-; 
gramų vedėjams ir jų pa
laikytojams biznieriams 
tariame lietuvišką ačiū.

Iš Lietuvių jaunimo čia 
yra keli pasižymėję moks
le ir sporte. Turime gabių 
ir lietuvaičių, kurios suda
ro bažnytinį chorą ir gie
da sekmadieniais airių pa
rapijos bažnyčioje. Svetim
taučiai gerėjasi lietuvių 
darbuote.

Daug lietuvių perka taip 
vadinamus “Irish Sweep 
Stakes” tikietėlius, bet 
man teko girdėti, kad kai
kurie nusiperkę negauna 
pakvitavimų. Jeigu negau
na pakvitavimų, tai jie ne
tikri ir pardavinėtojai juos 
apgauna,
tartina pirkti 
nepažįstamų 
dažnai juos 
apgavikai.

HARTFORD, CONN

Bendrai, nepa- 
tikietus nuo 
asmenų, nes 
pardavinėja

SPORTO ŽINIOS
Gegužės 13 d. Washing- 

ton Depot Ct. baseball ra
telis žaidė su Sharon Ct. 
Washington Depot Ct. ra
telis laimėjo 13 prieš 2. Pa
žymėtina, gegužės 13, *svai- 
diko numeris 13, hits 13, 
runs 13 ir 13 score Washin- 
gton Depot Ct. naudai. 
(Šią žinią pridavė žaidikas 
Povilas Krikščiūnas, aukš
tesnės mokyklos studen
tas). A. P. K.

Gegužės 8 d., Šv. Trejy
bės par. jaunimas — Mari
jos Vaikelių Sodalicija, L. 
Vyčių kp. ir visas jauni
mas iškilmingai pagerbė 
Motiną ir savo žemiškas 
motinas. Ryte susirinko į 
bažnyčią, išklausė šv. mi
šių ir bendrai priėmė Šv. 
Komuniją. Po mišių kaiku
rie Vyčiai ir Marijos Vai
kelių Sodalicijos narės tu
rėjo bendrus pusryčius 
Municipul Cafeterijoj.

3 vai. po pietų įvyko pro
cesija ir Marijos stovylos 
apvainikavimas. P-lė Ona 
Manikaitė buvo išrinkta 
apvainikuoti stovylą. Jos 
palydovės buvo — pp. Va
lerija Kaunietytė, garbės 
palydovė, Eleonora Povi- 
lonytė, laiškanešė, Adelė 
Manikaitė, vainiko nešėja. 
Kitos palydovės buvo šios: 
pp. R. Vilimaitė, G. Kati- 
naitė, A. Kasmonaitytė, M. 
Kodytė, A. Bekerytė ir A. 
Karandaitė.

Laike procesijos mergai
tės giedojo Panelės švč. 
litaniją, p. Teraila giedojo 
solo apvainikuojant Pane
lės Švč. stovylą. Apie try
lika mergaičių įstojo į So- 
daliciją.

Kleb. kun. J. Ambotas 
pasakė įspūdingą pamoks
lą. Procesija užbaigta pa
laiminimu švč. Sakramen
tu. Pasibaigus ceremoni
joms, Sodalicijos klubo 
kambariuose pavaišinta 
užkandžiais. Procesijoje ir 
vaišėse dalyvavo ir iš New 
Britain Sodalicijos valdy
ba.

Marijos Vaikelių Sodali
cijos vakarėlis, taip vadi
namas “House Warming”, 
įvyks gegužės 23 d., vaka
re dėl Sodalicijos narių. 
Rengimo komisija tikisi, 
kad visos narės dalyvaus. 
Naujos narės bus priimtos 
šiame vakarėlyje.

Ponia K. Tamošiūnienė 
sveiksta po operacijos Mt. 
Sinai ligoninėje. Linkime 
kogreičiausiai išsveikti.

Ad. M.

GERI LIETUVIAI IŠVAŽIUO
JA Į LIETUVĄ, BET... SUGRĮŠ

Vyčių ekskursija gegužės 21 
d. nauju laivu N. Amsterdam 
išvažiuoja šie lietuviai: Jonas 
Mončiūnas su žmonele Rozalija į 
pusiau Dzūkų kraštą, į Kaspa- 
riškes, vai. Žiežmarių, apskr. 
Trakų. Atlankys žmonos tėvyš- 
kę, Rumšiškes, Kauną, taip pat 
visas kitas įžymiausias ir įdo
miausias Lietuvos dalis. Taip 
pat išvažiuoja Antanas Maženis- 
Mažėnas į Panevėžį ir Jadvyga 
Pugžlienė į Smilgių, Panevėžio 
kraštą. Visi “apsišarvoja” su
grįžimui laivakortėmis. Tikimės, 
kad visi sveiki nuvažiuos ir lai
mingai sugrįš ir sugrįžę daug į- 
spūdžių ir įdomumų mum vi
siems parvež, nesakau, kad vie
nas iš jų, bet visi, kurie Hart
forde yra daug pasidarbavę. 
Hartfordiečiai laike vasaros pa
rengimų ir visų pramogų išva
žiuojančių labai pasigęsime, bet 
visi hartfordiečiai linkime kuo- 
geriausios kelionės ir sveikatė
lės savo senojoje tėvynėje, Lie
tuvoje.

Sudie ir iki pasimatymui.
Agentas.

P-lės Marijona Dapkiūtė 
ir Alena Kodytė po opera
cijos guli ligoninėje. Linki
me jom kogreičiausia iš
sveikti r

e

NEWARK,N.J.

Vyčių apskričio olimpijadoje, 
kuri įvyks Warinoco parke, Ro- 
selle, N. J., sekmadienį, birželio 
12 d. š. m.

Petras Podgalskis, mūsų atle
tikos direktorius, praneša, kad 
įžymūs kandidatai smarkiai la
vinasi ir dalyvaus olimpijadoje.

Sudarytas “soft-ball” ratelis. 
Juozas Montvidas, vedėjas ir 
tvarkytojas, praneša, kad rate
lis lavinasi Independencę parke, 
ir bus rimtas pavojus kitiems 
kaimyniniams rateliams su ku
riais teks jam žaisti.

Vietinė kuopa nutarė leisti 
mėnesinį žurnaliuką. Pirmas nu
meris jau pasirodė pereitą sa
vaitę, ir daro gerą įspūdį. Svei
kiname redakcijos štabą.

Kuopos šokiai įvyks anksti 
rudenį. Dieną ir vietą paskelbsi
me vėliau.

Viešai reiškiame linksmios ir 
laimingos kelionės mūsų Centro 
pirmininkui, p. A. Mažeikai ir 
jo žmonai, kurie šeštadienį, ge
gužės 1 d. išvyksta į Lietuvą su 
ekskursija. Linkime malonių a- 
tostogų. Narys.

MOTORLAIVIU “GRIPS- 
HOLM” Į KLAIPĖDĄ!
Lietuvių radio vedėjas 

New Yorke, Jonas Valaitis, 
gegužės 28 d. išvyksta su 
Švedų Amerikos Linijos 
rengiamą ir Liet. Laiv. A- 
gentų Sąjungos Amerikoje 
užgirta į Klaipėdą ekskur
siją motorlaiviu “Grips- 
holm”, kuria numatoma 
jam teks ir vadovauti.

Ekskursija numatoma 
pasieks Klaipėdą birž. 9 d. 
ryte. J. Ambraziejus

kuris tik

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui,
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo *im-

pasiųslm jums PILNA 
---------- ISBAN- 

naudoti
Didžiausia apgavystė y- 

ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas

p!;rų Metodą, 
tams.

Mes noriai
Pakelį. 7 dienoms DYKAI 
DYYMUI, ir jeigu norėsite 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kastus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kas
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 

2708 W. Farvvell Avė. Chicago. Iii.

Lietuvos Vyčių 29 kp. užbaigė 
žiemos sezoną ir dabar rengiasi 
pavasario ir vasaros darbams.

Pereitą savaitę savo mėnesi
niame susirinkime nutarta, kad 
kuopa būtų atstovaujama New 
York Ir New Jersey Lietuvos

PASARGA
NEBOK AVELE

Nesiduok Ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis j vietą 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena 
Deksnio Galinga Mostis 
yra: nekreip domės net j 
jokius kitus siūlijimus. Są

žiningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galingą Jilumą-Sildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiais! per odą J gyslas ir dirbosi į kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują-ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, BALTĮ, NUVARGIMĄ, 
ATSALUSĮ KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ. SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS, NYKSTELftJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik neronas. 

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmonių, 
kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo. GARANTUOJAM pa
sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta įver
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties, klausk taip: DEKEN S OINTMENT, Ui tik Ūda aplaikysi tikrąją 
Ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT. 

utuvėse ir per sten
kite tiestog M Ubo- 

P. O. Box 352, 
(5-18)

Mostiea, klausk taip: DEKEN S OINTMENT. Ui tik Ūda aplaikysi tikrąją 
f " ‘ ............... ... ---------- ----- ‘ -------------------------------
Kaina 75 centai, 81.50 ir >3.00. Parsiduoda aptiek 
tue. O jeigu negalėtumėt gauti savo mieste, tai 
ratorljoe minėtu antraėu: DEKEN’S OINTM 
Hartford, Conn., U. S. A.
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