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GEGUŽES 30
Pirmadienį, geg. 30 d. yra tau

tinė šventė. Tą dieną skiria pa
gerbti mirusius, ypatingai žuvu
sius kareivius už Jung. Valsty
bių laisvę ir nepriklausomybę. 
Toji šventė minima bažnyčiose 
ir pasaulinio pobūdžio sueigose. 
Gražus tai paprotys tą dieną at
lankyti kapus ir pasimelsti už 
mirusius, ypatingai artimuosius.

Tą dieną praleiskime didžiau
siame susikaupime. Pasimelski- 
me ir už mūsų tautos didvyrius, 
žuvusius karo lauke; pasimels- 
kime, kad būtų įgyvendinta tai
ka ir ramybė pasaulyje.

Dėl šventės pirmadienį, geg. 
30 d., “Darbininkas” neišeis. Ki
tą savaitę bus tik vienas nume
ris, būtent, penktadienį, birželio 
3 d.

Linkime visiems LDS nariams, 
“Darbininko” bendradarbiams, 
skaitytojams, rėmėjams ir vi
siems mūsų tautiečiams laimin
gų ir malonių švenčių. Naujo
sios Anglijos lietuviai, pasimel
dę bažnyčiose, turės progą ma
loniai ir naudingai praleisti lai
ką LDS Naujos Anglijos apskri
čio GEGUŽINĖJE, sekmadienį, 
gegužės 29 d., Romuvos parke, 
Montello, Mass.

* ---------------------ŠEŠTINĖS
Gegužės 26 dieną Šv. Bažnyčia 

šventė Kristaus į Dangų įžengi
mo šventę. Kristus buvo atėjęs 
į pasaulį, tapęs Žmogumi, tris
dešimts trejus metus gyvenęs 
žemėje ir skelbęs savo mokslą, 
kentėjęs ir miręs už pasaulio 
nuodėmes, garbingai atsikėlęs 
iš numirusių dabar įžengia į am
žinąją garbę.

Toji šventė mums sako, kad ir 
mūsų laukia amžinasis dangus. 
Jėzus įžengdamas į dangų sakė: 
“Aš einu jums vietos prirengti, 
kad kur Aš esu ir jūs būtumė
te”. Kai 1839 m. Kinuose prasi
dėjo žiaurus krikščionių perse
kiojimai, tuo metu buvo nukan
kinta ir viena motina su savo 15 
metų sūnumi. Su šėtoniška gud
rybe kreipėsi į ją valdininkas, 
sakydamas: “O tu beširde! Kaip 
tu gali ramiai leisti kankinti sa
vo vaiką, kai vienu žodžiu galė
tum jį išgelbėti”. Motina pažvel
gė į sūhų meilės akimis. Gi tuo 
metu kankinamas jos sūnus jai 
tarė: Mamyte, neverk, dangus 
už visa yra vertesnis”. Tada mo
tina pažvelgė į dangų ir iš šir
dies gilumos sušuko: “Taip, 
mano sūnau, eik drąsiai mirti 
dėl dangaus, aš tave laiminu”.

Ir mes žinome, kad dangus y- 
ra vertesnis už visą, bet esame 
taip įsiknisę į žemiškus reikalus, 
kad apie žemiškas linksmybes ir 
tegalvojame. Pakelkite savo šir
dis aukštyn! Pakelkite virš šios 
žemės reikalų savo dvasią, savo 
širdį — virš visų nenaudingų 
siekimų ir svajonių. Dėl dan
gaus niekas neprivalo mums bū
ti persunku, nes dangus yra už 
visą vertesnis, ten Jėzus Kristus 
mūsų laukia.

EINA NUO 1915 METŲ

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

Katalikas, kurt neremia 
kata Ii k likos spaudos, neturi 
teises vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerte
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Pavasariškas laikinosios Lietuvos sostinės Kauno vaizdas.

Darbininkai Aprūpinami Franco
CAMBRIDGE, MASS. geg. 26, 

Žymus Amerikos diplomatas, W. 
Cameron Forbes, kuris drauge 
su Atlantic Monthly žurnalo re
daktoriumi. Ellery Sedgwick, ne
seniai sugrįžo iš Ispanijos, kai-

KATALIKŲ PASAULIS
ROMA — Trys italai misijo- 

nieriai Harrar Afrikoje nužudy
ti. Kun. Theofilus prie pat kle- 
jonijos žiauriai nužudytas. Tė
vas Angelicus mirtinai peršau
tas. Brolis Petras klebonijoje 
ant vietos nušautas.

WASHINGTON, D. C. — F. J. 
Hogan, katalikas advokatas pir
mininkas D. C.

SHANGHAI 
Pranciškonai 
Changlo, trys 
•ės, dvi tarnaitės
lantės nužudytos. 
Fourre nušautas.

bar asociacijos.

— Prancūzų 
praneša, kad 
kinietės vienuo- 

ir dvi postu- 
Tėvas Fred.

D. C. — 110
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Du Tūkstančiai Šventų Mišių 
Budapešte, Vengrijoje

DĖL EKSPLIOZIJOS UŽSIDEGĖ 
ALIEJINIS LAIVAS

25 Įgul os Nariai Sužeisti!Il
FALL RIVER, Mass., geg. 26 pliodavo ir užsidegė. Išsiliejęs 

d. — Antradienį tankeris El- 
wood, kuriuo vežė aliejų, eks-

Krikščionybės Jubiliejus
Lietuvoje

Lietuva Nugalėjo Prancūziją
KAUNAS, gegužės 22 d. čia į- 

vyko tarpvalstybinės Lietuva- 
Prancūzija krepšinio rungtynės, 
kuriose Lietuva laimėjo 36 prieš 
24. Sekančią dieną, gegužės 23 
d. įvykusiose tarpmiestinėse 
krepšinio rungtynėse Kaunas- 
Paryžius, Kaunas laimėjo 30 
prieš 23.i -----------

KAUNAS, Lietuva — Miesto 
bažnyčių klebonai ir rektoriai 
numatė krikščionybės jubiliejų 
švęsti gegužės 29 d. Tą dieną 
bus bažnyčiose iškilmingos pa
maldos prie išstatyto Šv. Sakra
mento.

aliejus degė ir ant vandens. To 
laivo darbininkai šoko iš laivo į 
paviršyj vandens degantį aliejų 
ir 25 smarkiai apdegė, o dviejų 
darbininkų dar nesurado. Gais
rininkams pavyko užgesinti de
gantį laivą ir išgelbėti liepsnos 
apimtus darbininkus.

BUDAPEŠTAS, geg. 26, - 
Suvažiavę iš visų pasaulio kraš 
tų kunigai į 34 Tarptautinį Eu 
charistinį Kongresą, šį rytą či 
atlaikė du tūkstančių šv. mišiij 
Kongrese dalyvauja 71 arkivys 
kūpąs, 225 vyskupai ir šimtą 
kunigų. Apskaičiuojama, kad 
Eucharistinį Kongresą suvažia 
vo virš milijono katalikų. Iš A 
merikos, vadovaujant J. E 
Kardinolui Dougherty, Phila 
delphia, tikinčiųjų nuvažiav< 
virš tūkstančio. Iš Vokietijos ū 
Austrijos Hitleris katalikų ne 
išleido važiuoti.

Portugalai Dėkoja Šv. Mari
jai Už Taiką

LONDON — Katalikų Teisy
bės draugija praeitais metais iš
platino knygų ir knygelių virš 
1,573,310.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TEL-JuMUOn 2680.
-------------------------------*---------------------------------

į.
k GEDAUSI

konteste iš penkių 
trys teko katalikams.

WASHINGTON, 
katalikiškų mokyklų planuoja 
turėti vasarinius mokslo kur- 

f 
sus.

WASHINGTON, D. C. —Gor- 
gas essay 
praisų —
šešiolika valstybės praisų lai
mėjo katalikiškos įstaigos.

BOSTON — Septyniasdešimts 
juodukų koncertistų pakrikšty
ta į vieną dieną. Juos katekiza- 
vo Švč. Sakramento Seserys.

CORPUS CHRISTI, Texas — 
Nauja katekizantų draugija, 
vardu “Baltojo Kryžiaus darbi
ninkės” susikūrė. Jos nedarys 
jokių įžadų, bet tik pasižadėji
mus padėti misijonieriams dirb
ti.

Geg. 20, įšventi-BOSTON
no į kunigus 24 jaunuolius. Jų 
tarpe buvo ir vienas lietuvis Jo
nas Daunis iš So. Bostono.

LONDON — Lenkai statys 
naują Baziliką Šv. Andriejaus 
Babolos garbei. Joje bus iš Ro
mos atgabenta šventojo relikvi
jos.

PRAGUE — Praeitais metais 
Čekoslovakijoje katalikų tikė
jimą priėmė 223 asmenys. 106 
neturėjo jokio tikėjimo. 91 pri
klausė čekų tautinei bažnyčiai.

GIŽAI, LIETUVA — Parapi
jos salėje įvyko uždaros mergai
tėms rekolekcijos, kurių klausė 

157 mergaitės. P. J. J.

bėjo Harvardo universiteto stu
dentams. Jis sakė:

“Franco dabar valdo 82 nuo
šimčius Ispanijos provincijų. 
Nėra abejonės, kad jis karą lai
mės. Priešai jo negali nugalėti,! Ispanijos Alicante Užmušta 
nes jie neturi tokio vado. Dabar OAA VmAnm
vadinama “sukilėlių” valdžia) ”

bus žinoma kaip tėvynės mylė-l 
tojų valdžia.

h
“Prieš naminį karą, liaudies 

fronto valdžia pasižymėjo riau
šėmis ir žudymais. Žmonės žino- ) 
jo, kad toji valdžia neatstovau- ' 
ja daugumos. Jiems buvo skau
du žiūrėti į degančias bažnyčias 
ir kankinamus kunigus. Italija 
ir Vokietija įsimaišė į Franco 
pusę, nes jie bijojo, kad rusų so
vietų rėžimas nebūtų įvestas Is
panijoje. Aš turiu įrodymus, kad 
lojalistai buvo tiesioginiai Rusi- , 
jos kontrolėje.

“Generolo Franco valdomoje 
Ispanijoje mes radome taiką, 
niekas apie karą beveik ir nesi
rūpina. Žmonės visur ramiai 
darbuojasi — tai ūkėse, tai prie 
statybos, tai prie kelių. Atrodo, 
kad žmonės turi užtektinai mai
sto ir, nors karo metu, nėra mo
kesniais apsunkinti. Nėra jokių 
įrodymų, kad kaliniai būtų bū
riais sušaudomi, kaip nekurie 
laikraščiai pranešė. Po karo Is-! 
panijoje greičiausia bus įsteigta 
monarkija, ir pats Franco gal 
bus regentas. Bet vieną dalyką 
galima užtikrinti Franco val
džioje darbininkai bus aprūpin
ti. Kaip generolas Quiepo de 
Llano pasakė: “Vienatinis bū
das pašalinti komunizmo pavo
jų, tai aprūpinti darbininkus 
žmonės, kad jie nevargtų.

“Tikrai keista, kad Franco 
geri darbai Amerikos laikraš
čiuose nepažymėjami”. Taip kal
bėjo žmogus, kuris savo akimis 
matė dabarties Ispanijos padėtį.

ALICANTE. "Ispanija, geg. 26 
d. — Ispanijos nacionalistų la
kūnai bombardavo miestą Ali- 
cante, kur užmušta apie 250 
žmonių ir palei Ispanijos uostą 
žuvo apie 50. Miesto centras su
griautas bombomis.

|V«Vytauto Didžiojo Universi
teto Choras Pragoję

KAUNAS, gegužės 18 d. Vy
tauto Didžiojo Universiteto cho
ras koncertavo Pragoję su labai 
dideliu pasisekimu.

Pažymėtina, kad sekmadienį, 
geg. 29 d. viso pasaulio katali
kai adoruos išstatytą Švč. Sa
kramentą visose bažnyčiose. Tai 
Eucharistinio Kongreso užbai
gimas. Bet Kaunas tą dieną at
žymės ir krikščionybės įvedimą 
Lietuvoje.

LISBON, Portugalija, geg. 26, 
— Portugalijos katalikai, para
ginti vyskupų ir kunigų, ypa
tingu būdu dėkoja Dievo Moti
nai Marijai. Jie su džiaugsmu 
sako, kad jų tauta tik per Mari
jos ypatingą globą liko nepa
liesta komunizmo ir nebuvo į- 
velta į karą ypač per pastaruo
sius dvejus metus.

Tų Kongresų tikslas yra vie 
šai pagarbinti Jėzų Kristų Šv 
Sakramente ir skelbti pasauliui 
kad pasaulio taika ir ramybt 
privalo būti ieškoma Kristaus 
karalystėje.

Jo Šventenybė Popiežius į Eu
charistinį Kongresą savo vietoje 
pasiuntė J. E. Kardinolą Euge- 
nio Pacelli, Vatikano valstybės 
sekretorių. Eucharistinis Kon
gresas užsibaigia sekmadienį, 
geg. 29 d. iškilmingomis pamal
domis, procesija ir Šv. Tėvo pa
laiminimu.

FRANCO KARIUOMENE 
ŽYGIUOJA PIRMYN

karo 
ginklų įvežta 120 Rusijoje pa
dirbtų lėktuvų ir karo ginklų 
Čekoslovakijoje. Teisingas yra 
pasakymas, kad Ispanijos radi
kalų - lojalistų kariuomenę da
bar sudaro didžiumoje svetim
šaliai. Ir tik jie dabar kovoja už 
radikalų valdžią; Ispanai beveik 
visi, kurie tik gali, eina į Fran
co pusę.

HENDAYE, geg? 26, —"Gene-Jkalams. Be Prancūzijos 
rolo Franco kariuomenė žygiuo
ja pirmyn Teruelio fronte. Loja
listai (radikalai) mėgina atsi
laikyti. Į dešimtį dienų 3,000 
kareivių apleido lojalistų armi
ją ir prisidėjo prie Franco ka
riuomenės. Kad žmonės nežino
tų tikro karo stovio, radikalų- 
lojalistų valdžia įsakė iš visų 
žmonių atimti radio, kad jie ne
girdėtų pranešimų iš kitur. Šio
mis dienomis per Prancūzijos 
rubežių buvo įvežta daugybė 
karo ginklų ir amunicijos radi-

Meksikos Sukilėliai Bombar 
duoja Miestus

Kongresas Priėmė Darbo 
Valandų Ir Atlyginimo Bilių
WASHINGTON, D. C.—Jung. 

Valstybių Kongresas priėmė 
Darbo Valandų ir Atlyginimo 
už darbą darbininkams bilių. Pa
gal tą bilių nustayta, kad dar
bininkai dirbs 44 valandas į sa
vaitę ir mažiausias atlyginimas 
už darbą 25 centai į valandą. A- 
merikos Darbo Federacija ir 
CIO smarkiai rėmė tą bilių.

Naciai Sudegino Katalikiš 
kas Knygas

KOMUNISTAI PAGYRE JO 
ŠVENTENYBĘ POPIEŽIŲ

LONDONAS, Anglija, geg. 26, 
— Nedažnai girdime Bažnyčios 
priešus palankiai kalbant apie 
jos mokslą ar jos vadus, o kada 
užgirstame, tai tikrai yra nau
jiena. Anglijos komunistų va
das, Mr. Strachey, aną dieną, 
kalbėdamas apie darbininkų rei
kalus, pasakė, kad Popiežiaus 
nurodymai esą labai vertingi. 
Jis paskaitė iš Popiežiaus Pijaus 
enciklikos “Quadragesimo An- 
no” ir paskui tarė: “Čia Popie
žius reikalauja, kad visi žmonės 
būtų prileisti turėti vartojamą 
nuosavybę. Tai yra toks ir ko
munizmo mokslas. Karolius 
Marksas sutiko, kad vartojama 
nuosavybė būtų galima kiekvie
nam asmeniui, bet kad gamina
moji nuosavybė priklausytų ne 
atskiram asmeniui, bet bendruo- 

I menei”.
Kada komunistai taip priima

Katalikų Bažnyčios mokslą nuo
savybės klausimu, tai reikia pa
sakyti, kad tveriasi naujas ko
munizmas. Tačiau reikia pasa
kyti, kad per šimtmečius prieš 
Markso atsiradimą, Katalikų 
Bažnyčia skelbė socialinį tei
singumą. Katalikų Bažnyčia iš
laisvino darbininkus iš vergijos 
ir tik protestantų reformacija 
Jos darbą sutrukdė, o dabar ka
pitalizmas, kurį pagimdė pro
testantiška dvasia, vėl pavertė 
darbininkus į fabrikų vergus.

Visgi malonu, kad yra ir tei
singų komunistų, kurie Katalikų 
Bažnyčiai atiduoda kreditą.

MEXICO CITY, geg. 26 — 
Keliolika San Luis Potosi mies
tų Meksikos sukilėlių lakūnai 
bombardavo iš orlaivių. Sako
ma, kad lakūnai esą iš Jung. 
Valstybių. Necenzuruotos žinios 
paduoda, kad apie 2000 sukilė
lių yra arti Rio Verde, šiaurinė
je valstybės dalyje, kurį pereitą 
savaitę užėmė federalė kariuo
menė, sužinojusi apie sukilėlių 
pasiruošimus. Meksikoje gali 
kilti civilis karas, panašus į Is
panijos.

VIENNA, Austrija, geg. 26,— 
Salzburgo miesto aikštėje naciai 
sudegino katalikiškas knygas. 
Visos knygos buvo parašytos 
žymių katalikų rašytojų, kaip 
tai, jėzuito kun. Muckermanno 
ir kitų.

Arabai Grąsina Anglijos 
Karaliui

JERUZALE, geg. 26, — Ara
bų valdovas, Sheikh Kashef, An
glijos karaliui Jurgiui pranešė, 
kad bus paskelbtas karas, jei 
Palestina bus išdalinta, o jų rei
kalavimai neišpildyti.

Notą Čekoslovakijai
LIETUVIŲ RADIO 

PROGRAMA
Karo Pavojus Atsinaujino

Darbininkų Radio Programa
(“DARBININKUI” TELEGRA

MA)
CHICAGO, ILL., šeštadienį, 

gegužės 28 d., 2:30 vai. po pietų 
(EDST) įvyks lietuvių radio 
programa, kurią išpildys Pir
myn choras, vadovaujant Stepo
navičiui. Kalbą pasakys Lietu

-vos Konsulas adv. Petras Dauž- 
vardis. Programa bus transliuo
jama iš NBC Red Network ir 
perduodama trumpomis bango-

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
26 d. — Oficialiai pranešama, 
kad Vokietija pasiuntė griežtą

Hadai Užgrobė Benediktinų 
Vienuolyną

šeštadienį, gegužės 28 d. 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa WC0P stotyje, Boston, Mass. 
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocyc
les ir klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir kai- __ ______ _____ __
bų. Biznieriai ir draugijos, kurie nori turėti pasiseki- misTkad pasiektų^Lietuvą. Pir
mą, skelbkitės Darbininkų Radio programoje. Skelbi- myn choras, susidedantis iš 50 
mus priduokite prieš šeštadienį arba šeštadienį, prieš narių, esą pasiruošęs vykti i 
10 vai. rytą. Darbininkų Radtar Ffbgrama, 366 Broad- Lietuvą birželio 11 d. iš New 
way, So. Boston, Mass. ' Yorko laivu Britanic.

VIENNA, Austrija, geg. 26,— 
Nacių ofiacialus laikraštis ‘Wie- 
ner Zeitung’ praneša, kad val
džia užgrobė Šv. Lambrechto 
vienuolyną Styrijoje, ir visa 
nuosavybę. Vienuolynas buvo 
Tėvų Benediktinų. Minėtas Lai
kraštis nepasako kokiais sume
timais nacių valdžia tai padarė.

notą Čekoslovakijai. Ji smerkia 
Čekoslovakiją už tai, kad jos or
laiviai lekioja virš Vokietijos 
teritorijos. Sakoma, kad laike 
24 valandų buvo padaryta 6 nu
sikaltimai ir trys pavojingi in
cidentai prie rubežiaus. Vokieti
ja sako, kad Čekoslovakija šni
pinėja ir provokuoja karą.

Santykiai tarp Vokietijos ir 
Čekoslovakijos yra įtempti. Vo
kietija negali pakęsti čekų pasi
ruošimo ginti savo nepriklauso
mybę parubežyje ir vokiečius 
apgyventoje teritorijoje.

Taigi iš visų žinių aišku, kad 
karo pavojus Europoje dar ne
praėjo.
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(VIETINĖS ŽINIOS)
LIETUVA PAGERBĖ
ŽYDĄ ADV. STONE

Kun. Daunis Paskirtas
Geg. 25 d., kun. Jonas Daunis, 

naujai įšvęstas, gavo nuo Jo E- 
minencijos Kardinolo O’Connell; 
paskyrimą į Haverhill, Mass. 
Šv. Rytos airių parapiją vikaru. 
Prie tos parapijos priklauso to 
miesto lietuviai.

tI

bažnyčioje, birž. 5 d., 11 vai. r. 
Primicijų bankietas įvyks 6 

vai. vakare, parapijos salėje, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Anglijos Lietuvių Dienos Centro Valdyba
Marianapolis College, Thompson, Conn.

Tel Putnam 1106

2

GRABORIAI

ŠVENTIMAI Į KUNIGUS

Geg. 30 d., švento Gabrieliaus 
Vienuolyno bažnyčioje, Wa- 
shington St., Brighton, Mass., 
Jo Ekscelencija vyskupas J. 
Spellman., D. D., 
vienuolių klierikų 
kunigus. Jų tarpe 
mas ir diakonas 
Motiejūnas, C. P.

Kunigo Motiejūno motinėlė 
gyvena Dorchestery, bet ji pri
klauso prie Šv. Petro So. Bosto
no lietuvių parapijos, nuolatos 
lanko šios parapijos bažnyčią ir 
jos naudai labai darbuojasi. 
Taip pat, ir gerbiamo primici- 
janto sesutės, kurios yra buvu
sios bažnytinio choro žymios 
choristės.

Kunigo Aleksandro a. a. tėve
lis yra dirbęs “Darbininko” na
me. Už tai L. Darbininkų Są
jungos kuopa vadovauja baliui 
primicijantą pagerbti.

Kun. A. Motiejūno, C. P. pri
micijos įvyks Šv. Petro par.

I

šventins 15 
pasionistų į' 

bus įšventini- 
Aleksandras

DAKTARAI

nuo
v.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Te!. TROvvbridge 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 akip 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:osc (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI

IŠ LDS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Antradienį, gegužės 24 d., š. 
m., LDS 1-mos kuopos įvyko 
susirinkimas, Šv. Petro lietuvių 
par. bažnytinėje salėje, 7:30 va
landą vakare. Tarp kitų bėgan
čių reikalų plačiai aptarta ren
giamojo Kun. G. Motiejūno Pri
micijų bankieto eiga. Rengimo 
Komisijos pirmininkas p. Vin
cas Valatka pranešė, kad viskas 
yra jau parengta ir tikietų jau

i daug išparduota bei išdalinta. 
Palikta ir toliau sėkmingai dar
buotis.

Antruoju dienos klausimu bu
vo padaryta platus pranešimas, 
apie vykstančius busus j LDS 
Naujos Anglijos Gegužinę, ge
gužės 29 d. 12 vai. dieną nuo 
Šv. Petro bažnyčios, So. Boston, 
Mass. Bušo tikietas 70c. suau
gusiems. Labai gera proga pasi
naudoti ir nuvykti į taip puikų 
parengimą, į Romuvos parką, 
Montello, Mass.

Trečiuoju dienos klausimu bu
vo aptarta, atvykus LDS na
riams iš Cambridge, rengiamas 
bendras - dvilypis piknikas, ku
ris įvyks birželio 19 d., š. m. Kę- į 
stučio dr-jos parke, Dedham,■ 
Mass. Iš Cambridge buvo atvy
kę ponai Smilgiai, p. Zavetskas, 
p. Rodaitis. Nustatyta dienos 

(parengimo planai ir numatyta 
turėti įvairus dienos pasilinks
minimo programas.

Tartasi taipgi ir Lietuvių Die
nos reikalais, Parapijos pikniko 
ir kitais. Nutarta remti.

ŽINUTĖS
Rap.

Trečiadienio vakare, gegužės 
25 d., Kenmore viešbutyje, Bos
tone įvyko šaunus bankietas, 
kurį surengė susidariusi bendra 
lietuvių ir žydų komisija, pa
gerbti Lietuvoje gimusį žydų

; tautybės adv. Elihu D. Stone. Ta 
proga Lietuvos Generalinis 
Konsulas, p. Jonas Budrys at
vyko iš New Yorko ir įteikė adv. 
Stone trečiojo laipsnio Gedimi
no ordiną. Bankiete dalyvavo a- 
pie 450 žmonių, tarp kurių buvo 

: apie 75 lietuviai iš įvairių kolo

nijų.
Toastmasteriu buvo komisijos 

pirmininkas adv. Antanas Šalna 
iš So. Boston. Sveikinimo kalbas 
pasakė apie 20 kalbėtojų. Prin- 

I cipaliais kalbėtojais buvo Lietu
vos Generalinis Konsulas, gerb. 
Jonas Budrys, rabinas Herman 
H. Rubenovitz, teisėjas Zotolli 
(italų tautybės), adv. F. J. Ba- 
gočius ir to bankieto kaltinin
kas, Gedimino ordilo koman- 
dierius, adv. Elihu D. Stone.

Pažymėtina, kad dalyvavo 
daug žydų, kalbančių lietuviš
kai. Lietuvos žydų organizaci
jos nariai - dalyviai sėdėjo gru
pėmis ir ant stalų turėjo pasi-i 
statę užrašus iš kurio Lietuvos 
miestelio jie paėjo. Šios žinios 
rašėjui teko matyti užrašus: 
Merkinė (Garbės Svečio Adv. E- 
lihu D. Stone gimtinė), Alytus, 
Ukmergė, Vilnius, Kaunas ir ki
tų.

Žydai pasirodė labai nuoširdūs 
Lietuvai ir lietuviams. Vienas 
žydelis kalbėjo lietuviškai.

Adv. Elihu D. Stone pagerbtas 
už tai, kad jis kovoje dėl Lietu
vos nepriklausomybės daug pa- 
sidarbavo. Jis liepos 15 d., 1919 
m. įnešė i Massachusetts valsty
bės Kongresą rezoliuciją, kuria 
prašė Kongreso pripažinti Lietu
vą nepriklausoma valstybe. Re- 

, zultatas tų jo pastangų buvo, 
kad Massachusetts valstybė pir
moji pripažino Lietuvą, ir tas 
pripažinimas pasiekė Jung. Val
stybių Kongresą, kuris tuolai
kinio Senatoriaus Lodge ir kitų 
pastangomis 1922 m. taip pat 
pripažino Lietuvą de jure.

Garbes Pirmininkas-
Kun. K. Urbonavičius

PIRMININKAS —
Adv. Antanas J. Mileris, 

Worcester, Mass.
PAVADUOTOJAI —

Julė Jakavonytė, 
Brockton, Mass.

Antanas Zavetskas, 
Cambridge, Mass.

SEKRETORIAI —
Jonas Kumpa,

South Boston, Mass.
M. Delionienė, 

Worcester, Mass.
IŽDININKAS —

Kun. Dr. Alf. Jagminas, MIC.,
Marianapolis, College, 

Thompson, Conn.
IŽDO GLOBĖJAI —

Adomas Petkus, 
Brockton, Mass.

E. čiočys, 
Providence, R. I.

P-nia Venčienė,
Lawrence, Mass.

SPAUDOS —
Antanas F. Kneižys, 

Norwood, Mass.
Julė Jakavonytė, 

Montello, Mass.
Stud. A. Tamulis, 

Greenfield, Mass.
V. Sabas, 

Cambridge, Mass.
Juozas K. Žemaitis, 

Worcester, Mass.
TRANSPORTACIJOS —

Kun. Jonas Kripas, 
Hartford, Conn.

Antanas Peldžius,
South Boston, Mass.

LIETUVIŲ DIENOS SEKRETORIAS
366 W. Broadway, Tel SOUth Boston 2680 So. Boston, Mass.

Lietuvių Dienos Šefas- 
Kun. Dr. J. Navickas 

P-nas Markevičius,
Waterbury, Conn.

MUZIKOS —
Art. Rapolas Juška, 

Dorchester, Mass.
Art. J. Čižauskas, 

Worcester, Mass.
MENO VALANDOS VEDĖJAS — 

Kun. Pr. Strakauskas,
Lowell, Mass.

PARADO VEDĖJAS —
Juozas Dirsa,

Worcester, Mass.
SPORTO KOMISIJA —

Jonas Rakauskas,
Jonas Petrauskas, 
Jonas Pusčius,

Marianapolis, College, 
Thompson, Conn.

BIZNIO KOMISIJA —
V. Parulis, Worcester, Mass. 
A. Peldžius, So. Boston, Mass. 
K. Šidlauskas, So. Boston, Mass. 
V. Paulauskas, Lowell, Mass.

VAIKŲ GROŽIO PARODOS KOM. — 
Matilda Milerienė, 
Joana Dirsienė, 
Ona Vilkiūtė, R. N.
Nellie Tomkienė, 
Marijona Vaikšnorienė.

SVEIKATOS DEPARTMENTAS — 
(Bus paskelbtas vėliau)

TEISĖJŲ-DOVANŲ ŠTABAS —
(Bus paskelbtas vėliau)

RANKDARBIŲ PARODOS KOM. — 
Moterų Sąjungos Conn.,ir Mass.,

N. H., Maine apskričių atsto
vės.
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S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŽIOS 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.

JosephW.Casper
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

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

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

Patarnavimas Dienų ir Naktį.

p—
! Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
G R ABO RIUS-B A LS AM UOTOJ AS

Patarnavimas Dieną, ir Naktį 
Funeral Mome ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

James B. Cotter

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

(VAIRŪS skelbimai

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Į dangų Žengimo dienoje, Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje 
lankėsi labai daug žmonių. Gau
siai jų ėjo prie Sakramentų. A- 
part vietinių kunigų, darbavosi 
dar kun. Jonas Daunis. Buvo at
laikytos 5 šv. mišios. Vakare į-į 
vyko mišparai.

Penktadienį 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro par. bažnyčioje įvyks 
Šv. Valanda, novėnos prie Dva
sios Šventos ir gegužinės pamal
dos.

Šeštadienį rytą visų trijų šv. 
mišių metu, 3:30 v. p. p., ir 7:30 
vai. vakare klausomos išpažin
tys prieš Popiežiaus paskelbtas 
adoracijos pamaldas. Vietiniams 
kunigams gelbės kun. Alfonsas, 

i C. P., ir kun. Jonas Daunis.
Sekmadienį, geg. 29 d., įvyks

ta bendrai su Eucharistiniu 
Kongresu Vengrijoje, Švenčiau
sio Sakramento adoracijos die
na: Šv. Petro (South Bostono) 
lietuvių par. bažnyčioje Šven- 
čiausis Sakramentas bus įstaty
tas viešam garbinimui po pirmų 
šv. mišių (7:30 v. r.) Popiežius 
ragina, kad tą dieną visi kata
likai priimtų Šv. Komuniją ir 
pasimelstų už naujuosius pago
nis (netikėlius). Už tai kiekvie
nas gali apturėti tuos pačius at
laidus, kuriuos gautų dalyvau
damas Eucharistiniame Kongre
se. Vengrijoje.

i

J

Tel. ŠOU Boston 3520

■: Advokatai Šalnai
5 DARBININKO NAME

? 366 Broadvvay,
,« South Boston, Mass.

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room

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

3

Serga Razvadauskas
Geg. 25 d., rimtai susirgo Pra

nas Razvadauskas. vietinės Vy
čių kuopos pirmininkas. Dr. 
Vyšniausko patarimu jis tapo 
nugabentas į miesto ligoninę.

Pranas Razvadauskas yra bu
vęs LDS Centro iždininku.

Linkime jam išsveikti.

LANKĖSI
Ketvirtadienio rytą, geg. 26 d., 

Darbininko redakcijoj lankėsi 
nuoširdus LDS ir Darbininko rė
mėjas, misijonierius Tėvas Al
fonsas, C. P. iš Brighton, Mass. 
Tėvas Alfonsas pridavė žinių a- 
pie kunigą Geraldą Motejūną, 

i C. P., kuris bus įšventintas ge
gužės 30 d.

I

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

DZŪKIŠKOS VESTUVĖS
i Gegužės 28 d. 1938 m. parapi
jos salėje, 492 E. 7th St. So. 
| Bostone įvyks iškilmingos “Dzū
kiškos Vestuvės” su visomis į- 
prastomis įdomiomis apeigomis 
ir dainomis. Muzikantai bus net 
iš “Paryžiaus”. Ir kas įdomiau
sia, kad visi yra kviečiami į šias 
vestuves atsilankyti. Nereiks 
nei “prezento” pirkti, tik įeida
mi užsimokėsite 25c. įžangos. Už I 
tą įžangą gausite vestuvių pyra
go dykai. Smagiai pasišoksite ir 
prisijuoksite iki sočiai. Reiškia, 
jausitės kaip Lietuvoje, dzūkiš
kose vestuvėse.

į Šįas “vestuves” ruošia Lietu
vos Dukterų Draugijos po globa
Motinos Švč. Dr-ja: Pelnas eis, 

f parapijos pikniko naudai. Viši l 
Į dalyvaukime. Rengėjos.1

Antradienį, geg. 24 d., “Darbi
ninke” lankėsi p. Ona Norbūtie- 
nė iš Waterbūrio ir p. T. Kups
tienė iš So. Bostono. P-nia Nor- 
butienė yra kun. J. Daunio gimi
naitė, kuri buvo atvykusi į jo 
primicijas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
I PAIESKAU savo brolio Aleksandro 

Bažio, paeinančio ii Pučkrių kaimo 
Vilniaus rėdytos. Prieš 12 metą gy
veno Philadelphijoje, o dabar nežinau 
kur gyvena. Prašome atsišaukti arba 
kas žinote apie jį prašyčiau man pra
nešti: Mr. Olesė Pučeusikienė, 3027 
N. 8th St., Phila., Pa. (24-27)

PARSIDUODA labai pigiai 
dining room setas, susidedantis 
iš stalo, 6 kėdžių, China kloseto 
ir buffet. Setas yra modemiškas 
ir vertas $475.00, parduosiu už 
$75.00. Tokio didelio bargeno 
Tamstos dar nematėte. Kas no
rite taip pigiai setą pirkti, pra
šome kreiptis į Darbininko Ad
ministraciją. 366 W. Broadway. 
So. Boston, Mass. (27-7-10)

Cambridge, Mass.
REKOLEKCIJOS

Sodalietėms ir visoms mergi
noms Tėvas Aukštikalnis, S. J. 
skelbia rekolekcijas. Prasidėjo 
geg. 26, baigsis 29, 2 vai. po pie
tų. Merginos gausiai lankosi.

Jų tėveliai irgi eis Šv. Komuni
jos toje dienoje.

ekskursantus. Taigi, kurie nori
te važiuoti į Lietuvių Dieną, tai 
kreipkitės pas A. Zavecką arba 
P. Rodaitį. Bus’ų tikietas į ten 
ir atgal $1.75. Nelaukite pasku
tinių dienų, bet iš anksto užsi
sakykite vietą. Rap. F. C. S.

t
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Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS

ŠVC. SAKRAMENTO 
ADORACIJA

Cambridge lietuvių bažnyčioje 
Švč. Sakramento adoracija ge
gužės 29, bus per visą dieną nuo į 
7 vai. ryto iki 7 vai. vakare. Lai 
pasinaudoja visi Eucharistinio 
kongreso Jėzaus malonėmis. To
je dienoje visų bus bendra Ko
munija.

Geg. 29, 7:30 vai. vakare bus 
rodomi iš Lietuvos krutami pa
veikslai, kurie nufilmuoti praei
tąją vasarą Lietuvoje. Sako bū
sią labai įdomūs.

Klausimai Ir Atsakymai

t
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PIRMA KOMUNIJA
Geg. 29, apie 25 vaikeliai pri

ims pirmą kartą Šv. Komuniją.

Viešnios atsilankymo proga 
apžiūrėjo “Darbininko” spaus
tuvę ir gėrėjosi jos puikiu įren
gimu. Viešnios linkėjo, kad 
“Darbininkas” be sunkumų iš
mokėtų naujai įsigytą interty- 
pą. Taipgi jos pasižadėjo ateity
je kiek galima paremti.

Pirmas Philadelphijos Lietu
vių Piknikas Viloje 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 

nai- šjsqi<
! visi į Vilos Juoza

po Marijos Pikniką!
RENGĖJAI.

Apsigyvenimo Reikalavi
mai Dėl Senatvės Pensijos 
»________

Klausimas — Aš gyvenu 
, Iowa valstybėj per 10 me- 

vyks Lietuvių viso Cambridge gj<)S šaIieg Jau
parapijos piknikas. Kviečiami; - j, J.. „ . ,. . .. . , esu senas ir biednas ir no-dalyvauti Brightonieciai, Lynno . v _
ir visų apylinkių lietuviai, šįmet' riu senatvės pensi-
parapijos piknikas bus nepa-' JpS’ Jeigu as persikrausty- 
prastas. Bus duodama $50.00 Čiau į Minnesota ar galiu 
dovanų. Bus graži įvairi amatu- tenais gauti senatvės pen- 
res programa, kuriai vadovaus sijos?
Tėvas Aukštikalnis. Kiek ir ko-j Atsakymas — Ne. Min- 
kių valgių, gėrimų, užkandžių nesota įstatymu, kaip ir į- 
ten bus, Ui tik dalyvaudami pa-’ statymais kitų valstybių, 
matys. Todėl toje dienoje birže- asmuo turi gyventi toje 
lio 5, lai visi iš visur vyksU į' 
Cambridge parapijos pikniką. 
Autobusai nuo bažnyčios išeis 
10 ir 12 valandomis. Kvieslys.

PIKNIKAS
Birželio 5, Kęstučio darže į-

Gegužės 22 d.; tuoj po mišpa
rų įvyko Federacijos 16 sky
riaus susirinkimas. Apsvarsčius 
skyriaus bėgančius reikalus, p. 
A. Zaveckas, skyriaus pirminin
kas įnešė, kad skyrius turėtų 
stalą Lietuvių Dienoje, liepjos 4, 
Marianapoly. Visi pritarė ir nu
tarė turėti stalą. Komisiją su
daro šie: A. Zaveckas, P. Ro- 
daitis, pagelb., M. Sundukienė, 
šeimininkė, M. Zaveckienė, E. 
šeškauskienė, Ajauskienė, Dil- 
denienė, S. Kontrimienė, B. Ja
kutis, pagelbininkais. Nutarta 
pakviesti apie 15 darbininkų 
dirbti Lietuvių Dienoje. Trana- 
portacijos komisiją sudaro šie: 
A. Zaveckas, p. Dodaitis. Jie 
parūpins autobusus, organizuos

J Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus. |

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

I

PechelI Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkasvalstybėje per penkis me

tus iš 9 metų prieš padavi
mą aplikacijos dėl senat
vės pensijos.

Adreso Pakeitimas ir So
cialus Apdraudos Kortelės

Klausimas — Aš gavau 
socialės apdraudos korte
lę Chicagoje, bet dabar gy
venu Detroite. Aš kitokį 
darbą dirbu. Ar turiu ra
portuoti tuos faktus Sočiai 
Security Bordui?

Atsakymas — Nėra rei
kalo pranešti apie pakeiti
mą adreso arba darbą So
čiai Security Bordui. Tavo 
Sočiai Security kortelė vi
suomet identifikuos tavo 
sąskaitą.

FLIS.

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

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BayView Motor Service
STUDEBAKER

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.

i



Penktadienis, Gegužės 27,1938

Vargas Su Butais Kaime
Krekenava — Gauti butą 

kaime nelengva. Paprasti 
ūkininkai išnuomavimo 
reikalams butų nestato. 
Galima gauti išsinuomoti 
butą dvaruose. Stambes
nius dvarus išparceliavus 
juose atsirado tuščių butų 
buv. kumetynuose. Bet 
nuomos sąlygos sunkios: 
už butą ir mažą daržo skly
pelį reikia atidirbti apie 50 
dienų; kitur dvaras prie 
buto duoda kurą — keletą 
vežimų žabų ir išlaiko kar
vę, bet atidirbti reikia 100 
dienų. Jei eina dienas ati
dirbti moteris, tai turi val
gyti savo maistą, jei die
nas dirba vyras tai gauna 
dvaro virtuvėje 1—3 kar
tus pavalgyti. Darbininkai 
butų nuomotojai nusiskun
džia, kad kol atidirba dva
rui dienas, praeina visa va- 
saraą ir nebėr kada duonos 
užsidirbti. Darbininkai da
ro šitaip: vienas šeimos 
narys eina į dvarą dienų a- 
tidirbti, o kitas eina pas ū- 
kininkus duonos užsidirbti. 
Tokia būtis kebli ir nepato
gi tiems, kurte turi vaikų.

3

X-as Rašo

• w

• v

154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.
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ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
Mira

SWED1SH AMERICAN LINE

BENGIA EKSKURSIJĄ

I L I E T U V JĮ
S. M. LIEPOS—JULY 1 DIENĄ 

Išplauks H Nevv Yorko

MOTORLAIVIU “GR1PSHOLM” 
į KLAIPĖDA, 
Per Gothenburgą—Stockholmą

Ii Stockholmo laivu a. s. “Marieholm’’ 
Lžgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
VLADAS MUČINSKAS,
Švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko j pat Klaipėdą!

Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelionė prasi
deda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės į autorizuotą laivakorčių agentą arba

kuose ir kaimuose yra 2129 
mokyklos (211 šešerių me
tų kurso ir 1918 — ketve
rtų) ir 4170 komplektų.

Kiekviena pradžios mo
kykla tenka vidutiniškai 
1033 gyventojams ir kiek- 
ienas mokyklos komplek
tas — 469 gyventojams.

Iš Keršto Velytose Sudegino 
Namus

Želvos v., Mateikiškių 
vienk. Velykų pirmą dieną 
vėlai vakare užsidegė Vir
balo gyvenamas namas. 
Tuo metu čia buvo didelės 
akaruškos. Ugnis pastebė
ta per vėlai ir gaisro užge
sinti nepayko. Spėta išgel
bėti tik baldai ir drabužiai. 
Nuostolių padaryta apie 
2.000 litų. Policija išaiški
no, kad namus iš keršto pa
degė viena Želvos miestelio 
gyventoja.

Sapnas Paskatino Iškelti 
Bylą

Už Gyvatės Suvalgymą 
Gavo 50 Litų

. Salantai — Tūzų kaime 
pas vieną ūkininką Vely
kų antrą dieną į svečius a- 
tėjo keletas kaimynų. Šei
mininkas atnešė“ mėlyno
sios” su gyvate ir norėjo

Dienraštis “Draugas”, 
balandžio 19 d. numery, į- 
dėjo straipsnelį antrašte: 
“Ko mes norėtumėm iš 
Lietuvos svečių”. Ten buvo 
minimas vienas neseniai iš 
Lietuvos atvykęs svečias 
X-as. “Darbininkas” per
sispausdino dalį to straips
nelio. Gerb. Xas parašė 
“Draugui” viešą laišką, 
kurį jis prašo perspausdin
ti ir “Darbininke”. Jo pra
šymą patenkiname. Rašo: !

“Aukštai Gerbiamas Po
ne Redaktoriau!

“Tamstos dienraščio skil
tyse, šių metų balandžio 19 
dieną, atspausdintas strai
psnelis ‘Ko mes norėtu
mėm iš Lietuvos svečių’. 
Jame kalbama apie vieną 
neseniai iš Lietuvos atvy
kusį EKSA (X). Prašau 
man, tam X-ui, leisti pasi
sakyti.

“Labai gaila, kad p. A-

Į DVI SAVAITES PAAUGĖJO FONDAS $157.00
Kaip jau buvo spaudoje pranešta, perkant naują 

Intertypą buvo užtraukta $6,000.00 paskolos, kuri pa
dalyta į 60 notų. Kad išmokėti šią didelę sumą, reika
linga surasti 60 asmenų ar draugijų, kurie išpirktų po 
vieną notą, sumokant po $100.00.

Į Intertypos Vajaus Komisijos atsišaukimą pir
mutinė atsiliepė Nekalto Prasidėjimo P. Marijos dr-ja 
Cambridge, Mass. Ji išpirko notą, aukodama $100.00 
Šiai draugijai vadovauja darbšti ir didelė “Darbininko” 
rėmėja p. B. Žilienė.

Taipgi pereitą savaitę puikiai parėmė intertypos 
fondą Šv. Onos dr-ja iš Nashua, N. H. ir LDS 74 kp. iš 
Manchester, N. H.

Poros savaičių bėgyje įplaukė į naujos Intertypos 
fondą $157.00, kuriuos suaukojo sekanti:
Konstantas Akstinas, Norwood, Mass. 
Ona Diksienė, So. Boston, Mass............
J. Radinas, Johnson City, N. Y............
J. Miller, Hamtromck, Mich.................
Monika Jocienė, Baltimore, Md............

Balandžio 22 d. Marijam
polės apyg. teisme buvo 
sprendžiama nepaprasta 
vieno Vilkaviškio gydytojo 
byla.

Tai buvo prieš 6—7 me
tus. Viena Šiaulių miesto 
gyventoja atvyko į Vilka
viškį nėštumo pašalinti. 
Vilkaviškyje vienas gydy
tojas jai padarė operaciją 
ir mergina po operacijos 
mirė. Ten pat ir palaidota, j šupienius, Waterbury, Čonn...............

j Praėjus kelioms dienoms q Vindošius, Orient Long Island, N. Y.

lojęs. Taip pat sulaikytas 
ir Pr. Akilionis. Abu ati-l 
duoti Telšių tardytojo ži
nion ir patalpinti Telšfų 
kalėjime.

Okup. Lietuvos Žinios

aš sakęs: “...kalbėsiąs apie 
Lietuvos padėtį visiems, 
kas tik pakvies...” Sakiau, 
kad norėdamas susipažin
ti su Amerika ir jos lietu
viais eisiu pas visus, kas 
man durų neuždarys (pro 
uždaras nesiveršiu, galva 
sienos nedaužysiu), o apie 
Lietuvos padėtį kalbėsiąs 
tiek, kiek aš būsiu klausia-

i merikietis išeidamas vie
šai spaudoje prieš X-ą ne
pasisakė, kas jis pats tokis 

i yra ir kodėl X-o nepavadi- 
i no tikru vardu, jei jis taip 
gerai tą X-ą pažįsta ir ži
no, kada jis ką kur veikęs, 
ką kalbėjęs ir kiek kartų 
“spalvą mainė sulyg reika
lo”... Tuo tarpu, kiek aš 
pats save pažįstu ir atsi
menu, tai dar nei kartą sa- mas ar prašomas Man ro- 
vo spalvos nemainiau: iš dos, kad p. Amerikietis ge- 
veido ir plaukų visuomet rai žino mano kalbų temas 
buvau tamsus brunetas, o ir labiau už viską rūpimus 
iš įsitikinimų lietuvis pat- reikalus...
rijotas ir atvirai prakti-j ,.Jei Amerikįetis lai
duojantis katalikas, parti-,kosį įįkraį Kristaus moks- 

lo, prašau atvirai pasiro
dyti, mane pasikviesti pas 
save ir atvirai, be maskės, 
su manim pasikalbėti. Esu 

. _ . nuoširdus lietuvis ir nuo
gai butų apie gįr^įaį su kiekvienu kal- 

jei 
ma
tai

i

Amerikos Lietuvių Aukos
•

Energingas ir darbštus naujas 
Marcinkonių klebonas kun. Z. 
Butkevičius pasiryžęs sustiprin
ti savo parapijiečių ne vien re
liginę sąmonę, bet ir kultūrinę 
padėtį. Tam tikslui manąs at
naujinti bažnyčią, pastatyti pa
rapijinį namą, kur galima būtų 
rengti susirinkimai, vaidinimai, 
įtaisyti kino aparatą (kurį jau 
nupirkęs), jau įrengė elektros 
stotį ir kitas kultūrines įstaigas.

Tam viskam reikia daug lėšų. 
Todėl kun. Z. Butkevičius krei
pėsi į Amerikos lietuvius. 
Brocktono ir jo apylinkės lietu
viai ir kun. klebono sumanymą 
parėmė ir atsiuntė aukų:

Pranas Giedvyla su šeima 15 
dol. Vincas Zinkevičius 12 dol. 
Leonardas Kumpa, Elena Lio- 
lienė, Petras Liolis ir Petras ir 
Marcelė Miliauskai — po 5 dol.

Regina Kašėtaitė - Kamandu- 
lienė, Ona Kašėtaitė, Juozas Je- 
zukevičius, Petras Liolis, Petras 
Valentukevičius, Petronė Valan- 
gevičienė, Petras Meškinis, Jo
nas Grigas, Agota Miškinytė- 
česnulevičienė, Jadvyga Stat- 
kaitė, Juozas Kumpa, Marijona 
N. N., Juozas ir Marijona Jas- 
kelevičiai, Marijona Krušiūtė- 
Staupienė, Augustas Bratulevi- 
čius, Kristina Jezukevičienė, Ie
va Babulienė, Zofija Kašėtaitė- 
Ikasalienė, Polikarpas Liolis, 
Veronika Kalinauskaitė, Petro
nė Žemaitienė, Joana Kašėtaitė- 
Monkevičienė, Juzė Tamulevi- 
čienė, Juozas Kašėta, Ona Ta- 
mulevičienė, Petronė Liolytė, 
Motiejus Valentukevičius ir Jo
nas Pigaga — po 1 dol.

K. Daukantaitė, Vincas Gri
gas, Stepas ir Juzė Kašėtai, Ona 
Miškinytė, Mykolas Valentuke
vičius — po 50c.

Jokūbas Saladonis, Joana Ju
knaitė, Barbora Žemeikienė ir 
Ona Stankienė — po 25c.

Aukas renkant daugiausiai 
pasidarbavo EI. Liolienė, M. 
Kašėtienė ir R. Kamandulienė.

jai niekuomet ir jokiai ne
priklausęs. Jei p. Ameri
kietis būtų arčiau susipa
žinęs su mano literatūrine 
veikla, jei būtų skaitęs ma
no knygas, L ' ~ 
mane kiek kitokios nuomoj Aš manau> kad 
nes— Tamsta, p. Amerikieti,

“Tiesa, kad aš buvau nu-: ne arčiau pažintum, 
sistatęs prieš santykių su nies būtume artimi drau-

$1.00 
. 1.00
. 1.00
. 2.00
. 1.30
. 1.15
. 1.00
. 1.00
. 3.00
. 1.00 
.. 5.00
15.00

,____ , ______,____ -1-00
tinta, ji pradėjo tirti dūk- Nekalto Prasidėjimo P. Marijos Dr-ja, Cambridge,

. — 100.00
... 1.00
... 1.00
... 1.00
... 1.00
... 1.00
... 9.27

LDS 74 kp. Manchester, N. H. iš judamų p. pelnas 5.00
Ona Gečienė, Hartford, Conn.................................... 1.00
Pranas Mizgirdas, So. Boston, Mass....................  1.00
Už knygutes smulkiais prisiųsta..............................1.28

______________

svečius pamylėti. Degtinėj merginos motina sapnavo, junus Cheplikas, So. Boston, Mass.....
buvo pamerkta pusės met- kad duktė jai skundžiantis, K. Jankūnas, So. Boston, Mass............
ro ilgumo gyvatė. Šeimi- & paplovęs gydytojas, m. Pajaujienė, Worcester, Mass. 
ninkas nrinvlė stiklelius kadangi motina apie dūk- Mrs .M. Čižauskienė, Worcester, Mass. 
gyvatinės, bet neatsirado £• P* Kneižys, _Norwood, Mass.............
drąsuolio, kuris sutiktų iš
gerti. Vienas kaimynų pa
siūlė, kad išgertų pats šei
mininkas. Šis sutiko ne tik 
išgerti, bet ir gyvatę suval
gyti, jei duos 50 litų. Vie
nas kaimynas išsitraukė 
50 litų ir [ 
o šis bematant gyvatėlę 
suraitė ir užsigėręs gyvati
nės įsidėjo į kišenę 50 litų. 
Kai kurie, negalėdami žiū
rėti šių nepaprastų rung- 
tynij, išbėgiojo lauk. O kai
mynas gailisi pralošęs 50 
litų.

ro ilgumo gyvatė. Šeimi- j°g ją papiovęs gydytojas, m. Pajaujienė, Worcester, Mass.
M

žinojus, tai, sapno paska- Elena Liudiene, Montello, Mass.

terš mirties priežastį, pa-| 
davė prokuratoriui skun

Mass..........................
B. Knasas, Quincy, Mass.

lenkais užmezgimą, bet ne- gai, nes aš nenoriu abejoti, 
tiesa, kad aš važinėjau kad Tamsta mažiau mylė- 
specialiai po Lietuvą agi-; tam Lietuvą ir lietuvius, 

■-------- —. Ta meilė
mus surištų.

“Prašau priimti, Pone 
Redaktoriau, mano tikros

dą. Mergaitės lavonas bu- Mr. J. Matukas, Gardner, Mass........
vo iškastas ir padarytas Mr. J. Ustaitis, Northampton, Mass. 
sla’odimas. Nustatyta, kad y Kulikauskas, Lovvell, Mass.........

padėjo ant stalo,j nuo nevykusios o- Dimicelė Januškevičienė, So. Boston, Mass.
peracijos. Gydytojui ir iš- gv. Onos Dr-ja, N. H. iš vakarėlio 
kelta byla. --------- * - - ‘ - - — —

MARIJAMPOLE

1000-čiui GYVENTOJŲ 
VIENA PRADŽ. MOKYK

LA

Šiais mokslo metais Lie
tuvoje, be Klaipėdos kraš
to, yra 2319 pradžios mo
kyklų ir 5110 komplektų 
(1937. I. 1 d. — 2308 mok. 
ir 4876 kompl.). 296 moky
klos yra šešerių metų 
(1937 m. — 216) ir 2023 — 
ketvertų metų kurso.

I ir II eilės miestuose yra 
190 mokyklų (85 šešerių 
metų kurso ir 105 — ketve
rtų) ir 940 komplektų. Ki
tuose miestuose, mieste-

Apsemta Daug Ūkininkų 
Pievų ir Laukų

Dėl neseniai buvusio ilgo 
lietaus daugelyje Marijam
polės apskrities vietų van
duo yra apsėmęs ūkininkų 
pievas ir laukus, kuriuose 
stovįs vanduo trukdo ūki
ninkų pavasario darbus. 
Kai kuriose vietose pievose 
visiškai stovi anduo, o lau
kai yra drėgni ir ant jų ū- 
kininkai negali užeiti su 
arkliais ir įrankiais. Ypač 
daug pievų ir laukų van
duo yra apsėmęs Suv. Kal
varijoje, Igliškėlių, Liudvi
navo ir kitų apylinkių že
mumose, kur dėl to bus žy
miai suvėluota pavasario 
sėja ir kiti pavasario laukų 
darbai.

Viso
■’» y

Pirmiau paskelbta

$157.00

$1,080.57

Viso aukų sudėta...........................$1,237.57
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū. 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

RIETAVAS kęs nuogai su kraujuotu 
pagaliu pradėjo lakstyti ir 
gaudyti apylinkės gyvento
jus, kurie taip buvo išgąs
dinti, kad kai kurie ir da
bar serga.

Baikštis

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
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 

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Žvėriška žmogžudystė
Kristaus Prisikėlimo 

šventę Rietave sudrumstė 
šiurpi žmogžudystė. Pas ū- 
kininką Žutautą Jaupėnų Daukševičių
km. gyveno plento darbi-! mušė po keletą kartų ir tuo 
ninkas Pr. Baikštis. Vely- savo “žygdarbiu” didžiavo- 
kų pirmąją dieną pas Baik- si moterims. Paliovus 
štį šventėms atvyko drau- Baikščiui mušti, Daukševi- 
gai — plento darbininkai, čius dar būdamas šiek tiek 
Šventę pradėjo degtine ir gyvas, pasislėpė, vėliau jo 
kurį laiką ramiai gėrė. Ge- taip ir nebesurado. 
rokai įsidrožęs, vienas iš 
svečių, Pr. Daukševičius, 
pradėjo kabinėtis prie St. 
Baikštienės. Moteriškei iš
bėgus iš kambario laukan,, 
paskui ją išbėgo ir Dauk
ševičius. Kai šie vėl atgal sies, ir visi 
sugrįžo į kambarį, įpykęs barkšojo...

w «« • v . • • s • . Y _a

Ryto metą Daukševičius 
buvo rastas to paties ūki
ninko malkinėje negyvas. 
Jo veidas buvo taip sužalo
tas, kad pažinti nebuvo 
galima: trūko nosies, au- 

veido kaulai 
Vėliau apskri- 

už žmoną Baikštis smogė, ties gydytojo buvo konsta- 
kėde į galvas Daukševičiui tuota, kad jis mirė nuo 
ir jo draugui Kalinauskui, kraujo nutekėjimo. Dėl to- 
Šiedu, pabūgę Baikščio, iš- kio baisaus veido sužaloji- 
bėgo, bet Baikštis, prisivi- mo prieita išvada, kad tai 
jęs Daukševičių, su pagaliu žiurkių darbas, 
pradėjo mušti. Baikštis,

iV. JONO EV. BL. PA4ALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas švagždys,
601 6th SL, 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- ~
etą nedšidienj kiekvieno mšnesio, įmušdamas Daukševičių, prisipažino, tačiau užsigy-
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 c
E. 7th St., So. Boston, Mass. I _ _ , . _

%

Užmušėjas sulaikytas

tuodamas prieš p. Ameri- negu aš myliu... 
kiečio minimus “vetera-;mus surištų, 
nūs” ir vadinęs juos išdavi
kais ar išgamomis...

“Klaidina p. Amerikietis pagarbos pareiškimus 
visuomenę sakydamas, kadi Tamstos X-sas”

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

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

PADĖKA
Visoms ir visiems Amerikos 

lietuvių aukotojoms ir aukoto
jams savo ir visos Marcinkonių 
parapijos vardu siunčiu nuošir
džiausią padėką.

Kartu noriu tikėtis, kad ir ki
tų vietų Amerikos lietuviai, y- 
pač kilę iš mūsų krašto, tuo pa
čiu būdu parems mūsų parapijos 
lietuvių reikalus.

Mano adresas: Marcinkance, 
pow. Grodno.

Kun. Z. Butkevičius.Utinusuamas vaunscvicių, piuMpazanu, labiau u. duikcvi
į tiesiog sužvėrėjo: išsivil-nė veidą taip baisiai suža-|Marcinkonys, 1938-IV-10 d.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

9

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!!
Atėję j tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

•MMMMMMMMMeMMMMMMMMMMOMMMMMi
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1 ‘ * * (THE WORkER) ' *

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New 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.

Malda Galingas Dvasinis Ginklas
Kuomet ginklais pasišiaušėję pagoniškos ideolo

gijos sekėjai kimba kits kitam į gerkles, pasiryžę su
kelti naują pasaulinį karą, kitoj gretimoj šaly Eucha
ristijos garbintojai susirinko už juos pasimelsti. Gal 
kas pasakys: ką gi čia malda pagelbės? Ginklus reik 
ginklais atremti. Tiesa, taip dažniausiai ir daroma, bet 
koki to rezultatai? Išgriauti miestai, sunaikinti ūkiai, 
sudeginti trobesiai, milijonai žuvusių ir sužalotų žmo
nių, pokariniai perversmai ir revoliucijos, likusiųjų 
žmonių skurdas ir sužvėrėjimas, bendras dorovės prin
cipų susmukimas, žodžiu atožanga į barbarybę — tai 
vis karų pasėkos. Net dauguma tų, kurie agituoja už 
taiką, turi veidmainingus sumetimus: jie nori, kad 
priešas nusiginkluotų, idant lengviau būtų jį nugalėti. 
Skelbdami taiką ir nusiginklavimą kitiems, jie karą ir 
užgrobimą palieka sau.

Tai visiems gerai žinomi dalykai, bet kaip to iš
vengti? Kokias priemones naudoti, kad karai išnyktų, 
ar bent tiek sumažėtų, kad žmonija nusikratytų to am
žino karų pavojaus, kurs net ginkluotos taikos metu 
neduoda piliečiams ramiai užmigti? Juk ginklus gin
klais atremti, tai reiškia amžinai ginkluotis, nuolatos 
didinti armiją, jūrų ir oro laivyną, išrasdinėti vis tobu- 
lesnius ginklus ir chemiškas priemones žmonėms nuo- 
dinti. Toks lenktyniavimas gali tautas ne tik ekono
miškai suklupdyti, bet ir iš proto išvaryti. Reiškia, gin
klus ginklais atremti tai pragaištinga teorija, bet ji 
niekuo nesiduoda pakeisti, kol pati žmonija nepasikeis 
geresniojon pusėn, kol ji neišsigydys iš pagoniškojo 
žiaurumo ligos.

Vien malda čia neišgydys, bet malda, kaipo doro
vinio atsigimimo pradžia, sudaro galingą veiksmą, 
dvasinį ginklą, kurs kovoje vaidina svarbesnį vaidmenį 
negu medžiaginis ginklas. Juk žinome, kad idėjos ga
lingesnės už ginklus. Imkime tą konkrečiai, vadinasi, 
praktiškoj prasmėj. Jau vienas tas faktas, kad viso 
pasaulio katalikų atstovai meldžiasi ir išpažįsta viešai 
savo tikėjimą, gali sukratyti pagonizmo idėją, ant ku
rios remiasi Hitlerio galybė. Jei fašistinis pagonizmas, 
įkirėjęs žmonijai savo žiaurumu, pradės smukti ir griū
ti, ką tąsyk pagelbės Hitleriui tobuliausi ginklai? Mal
da prieš bedievybę, krikščionybė prieš pagonizmą, — 
kada tos dvi idėjos susikirs, tuomet grius pagoniškų 
diktatorių sostai. Malda tai galingas dvasinis ginklas. 
Žino tai Šv. Tėvas ir dėlto liepia melstis. Žino tai ir Hit
leris su savo pakalikais ir dėlto neleidžia vokiečiams 
katalikams vykti į Eucharistinį kongresą. K.

Nauja Karo Šmėkla Europoje
• y . r -

ŽMONIJOS VARGAS
nęs, nes aš romus ir nuo
lankios širdies; taip jūs ra
site savo sieloms atilsio. 
Nes mano jungas yra sal
dus mano našta yra leng
va” (Mat. U, 28..)? Tais_____________
žodžiais Kristus kviečia vi- bus reikalinga, bet tų daly- 
sus sekti Jo mokslu. Darb- kų pasiekimui reikia įvyk- 
daviams ir turtuoliams dinti Kristaus mokslą. Ki- 
primena, kas jų laukia, jei- to išėjimo nebus ir nelauki- 
gu jie toliau skriaus dar- me. Tik Kristaus mokslas 
bininkus. Papasakoja apie gaii pataisyti sugedusią 
turtuolį ir Lozorių; ištaria žmogaus prigimtį.
tuos skaudžius tiesos pil-. Kad žmoguje glūdi įvai- 
nus žodžius: '“Pigiau ku-!rių blogybių priežastys, 
pranagariui išlįsti pro ada- galime greitai įsitikinti, 

eiti į dangaus karalystę” kams saldainių ir visiems 
(Mat. 19, 24), bet nepralei- padalino lygiai. Bet valan- 
džia nepabaręs ir tingi- džiukei prasišalino, klauso 
niaujančių darbin inkų, baisus kliksmas pirkioje. 
Primena 5 kvailas panas, Kasgi ten dabar?! Nubėga 
kurios tingėjo pasirūpinti pažiūrėti. Nugi jau vieno 

, kito kakta 
trečias pa- 

išdalino kiuokšt, pakiuokšt — jau 
To triukšmo 

priežastį visi gerai nujau
čiame. Nugi susipešė. Ga
lingesnį atėmė iš silpnes
nių, nuskriaustieji užside
gė kerštu, vienas trenkė į 
galvą pagriebęs pagalį, ki
tas lazdą. Štai pasirodo 
sugedusi žmogaus prigim
tis nuo pat kūdikystės. 0 
komunistai irgi nori lygiai 
padalinti ir visus sulygin
ti. Ar ilgam?

Kas pasikartojo su minė
tais vaikais, tas pat karto
jas tarp kaimynų, luomų, 
klasių, tautų ir valstybių; 
tik jau platesniu mąstu. 
Kainas pavydėdamas Ab- 
liui, kad jam gerai sekasi, 
pagriebia lazdą ir užmuša 
savo brolį. Girdi, tokių 
buržujų nereikia pasauly
je. Tai buvo pirmasis pa
saulio naminis karas. Pa
naši istorija kartojasi ir 
šiandien Ispanijoj, Meksi- 
.koj, Rusijoj. Pavydas, ker
štas ir neapykanta lieja; 
brolių kraują, tik tas skir
tumas, kad dabar mažiau 
žūsta žmonių, sulyginant; 
su Kaino laikais, kadangi 
šiais laikais negi ketvirtą 
pasaulio dalį išžudo?!
KAS PALENGVINS ŽMO

NIJOS VARGĄ?
Pamažu pasaulis įsitiki

na, kad ne komunistai ar Į

(Laiškas iš Austrijos)
Nebuvo dar nė vieno lai

kotarpio ir nė vienos tau
tos, kur nebūtų buvę var
go. O jau šiais laikais, ka
da žmonijos kultūra pasie
kė kuone aukščiausio laip
snio, kuomet tūkstančiai 
palengvinimų fšgalv o t a, 
moderniškiausių namų pri
statyta, gatvės — kai sta
las, susisiekimas patogiau
sias, telefonas, radio vie
noj akymirkoj perneša ži
nias per tūkstančius mylių, 
skaniausi valgiai laužo sta
lus, minkščiausi rūbai den
gia (dažnai iš palaidumo ir 
nedengia!) kūno narius, 
pinigus neapima skaitli
nės... turime su širdgėla 
pripažinti, kad niekada 
dar pasaulis neturėjo tiek 
vargo, skurdo, skausmo, 
ašarų, nelaimių.. Milijonai 
badaujančių, milijonai be
darbių maršuoja žvilgan
čiomis miestų gatvėmis! 
Vienoj Amerikoj, kurią vi
si vadina “aukso šalim” 
jąu 12 milijonų bedarbių, o 
kiek kitose šalyse. Kiek! 
vargo Rusijos “rojuje”,! 
kiek Kinijoj, Japonijoj, Eu
ropoj, bet ir... Lietuvoj!

Mokyčiausi pasaulio po
litikai, sociologai, tautų 
valdovai laužo galvas, kaip 
prašalinti tą vargą. Sto
riausiomis knygomis už 
versti knygynai, mokyklo
se specializuojasi tūkstan
čiai visuomenės vadų, kai; 
kuriose šalyse tveria, gal
voja įvairiausias teorijas, 
griauja visa, kas iki šiol 
buvo sugalvota, skerdžia 
priešingos nuomonės žmo- SUGADINTA ŽMOGAUS 
nes, pav. dabar Rusijoj, 
kaip Kauno “Maisto” sker
dykloj gyvulius, ir tik visi 
įsitempę laukia kasžin iš , 
kokios karalystės atlinguo- lyj"

Staiga kilęs ginčas tarp Hitlerio ir Čekoslovakijos 
sudrebino pasaulį dėl naujo karo galimybės. Hitleris 
norėjo pakartoti tą patį manievrą, kurį drauge su len
kais buvo padaręs prieš Lietuvą. Priekabę jam suteikė 
tariamas persekiojimas vokiečių Čekoslovakijoje. Ten 
yra pusketvirto milijono vokiečių, kurie Hitlerio kurs
tomi reikalauja sau plačios autonomijos. Artinantis 
Čekoslovakijos rinkimams, vokiečiai pradėjo varyti 
smarkią agitaciją, kad rinkimai išeitų jų naudai. Čeko
slovakijos vyriausybė, prisibijodama riaušių, pasiuntė 
į vokiečių apgyventą teritoriją dalį savo kariuomenės. 
Čekoslovakijos nacių vadas Henlein, einąs, žinoma, Hit
lerio nurodymais ir įsakymais, pareikalavo, kad čekai 
ištrauktų kariuomenę iš vokiečių apgyventų vietų. Če
kai, norėdami palaikyti tvarką rinkimų metu, su tuo 
negalėjo sutikti. Tada vokiečiai pakėlė baisų triukšmą. 
Be to, buvo nukauta du vokiečiai, nelegaliai perėję Če
koslovakijos sieną. Tas dar daugiau nacius suerzino.

Hitleris sutraukė į čekų pasienį 11 divizijų, apie 
165,000 karių. Iš kitos pusės stambi ginkluota lenkų 
pajėga prisislinko prie miesto Čiešino, kurs priklauso 
Čekoslovakijai, bet tirštai lenkų apgyventas. Lenkai 
sakosi norį apginti savo tautiečių reikalus. Reikia ži-

PRIMINIMAS

didžiausias suraminimas 
varguose ir nelaimėse, bet 
kaip tasai žmogus bus su
ramintas ir paguostas tais 
žodžiais, jeigu jų neklau
sys, o jeigu ir klausys, bet 
netikės? Gal jis greičiau 
kokio komunistėlio nuo 
bačkos paklausys netikėti
nų prižadų, kuriuos kaip 
rudens lapus vėjas išnešio
ja, o Kristaus atmes, ku
ris pasakė: “Dangus ir že
mė praeis, o mano žodžiai 
nepraeis” (Mork. 13, 31). 
Tikrai, nepraeis tuščiai 
Kristaus žodžiai ir galuti
nai kiekvienas šios žemės 
keliauninkas, kuris tikėjo, 
kad tik Kristus yra “Ke
lias, Tiesa ir Gyvenimas” 
(Jo. 14, 6) susilauks, kas 
Apreiškimo knygoj 21 sk. 
4 eil. parašyta: “Dievas 
nušluostys nuo jų akių 
kiekvieną ašarą; mirties 
daugiau nebebus, nei deja
vimo, nei šauksmo, nei 

; skausmo nebebus daugiau; 
nuolat graužia nusidėjėlio nes kas buvo pirma, išny- 
sąžinę. Už tat šalia žemiš-i ko. Nes štai Dievo padang- 
kų pagerinimų reikia var- tė su žmonėmis, ir jis gy- 
guomenei teikti dvasinį pe- vens su jais; jie bus jo tau- 
ną. Ruošti dažnai bendras ta, ir pats Dievas bus su 
Komunijas, šaukti į uždą- jais jų Dievas”. Bet tegul 
ras rekolekcijas, o atsi- nemano Gerb. Skaitytojas, 
traukusius nuo tikėjimo kad Bažnyčia tik raminimo 
vėl atgal grąžinti. ! žodžiais pasitenkina ir siū-

..... _ , . lo tik pomirtinę laimę, oPilna varguomenės kai-;, , x KT. ,
.. P • x t> , dabar apleidžia. Niekuo-me, pilna ir mieste. Bet , , _ .. ’ f .. i . . • • iinet! Tai parodo visa Baz-tuksiančius kartų laimin-, čiog ist£rjja Q įr dafaat. 

gesnis yra žmogelis tikm-;kiek vi asaulį
tis, kuris nors varge gyve-!daro Bažnyčia č yar. 
na, bet moka is Dievo mei- guomenei. kas beapsakys.? 
les viską nukęsti, negu mi- gv/ Tgvas pjjus XI mat 
hjonienus, kuris susigrau- damas> kain vargo žmones zęs savo sąžinėje ir sknau-; baisiai k!aidina a ]aik 
domis aptekęs is nusimini-ibedieviaii išplsdami iš jų 
mo deda sau prie smukimo §įrdžįy paskutinę džiaugs- 
reyolverj, arba_ ®>ka nuo m0 ir su‘raminjmo viltį _ 
alto j upę. Juk žmogus ne- tikėjimą i pomirtini gyve- 
suvalgys uz du, arba neap- ni kreipiasi j visus ti- 
sraiks stonam o vietos at-!kinčiuosiuS> o ]abiausiai j 
sigulti tiek mažai reikalau-; Maldos Apaštalavimo na. 
ja, tai kokia nauda jeigu riug> kad visi skubėtume 
ir viso pasaulio turtas jsi-;užkirsti kelią bedievybei, 
gytų, o mirštantis turės kuri skverbiasi ns tik , 
vis vien palikti. Užtat dva
sios skarbas dar baisesnis 
už medžiaginį vargą. Kar
tą girdėjau net tokį keistą 
įvykį, šikštus tėvas savo 
miegamam kambary nie-i 
kam nežinant po lova at-; 
plėšęs lentą prisikrovė au- 
kso bet mirštant ir taipUa^br5ių linksmą Kris- 
gailejosi,. kad paprašęs, taug

__________________.sviesto puodynę, pradėjo ;ją suieškokjm, bedar. 
socijalistai, bet Kristaus Daukšą volioti svieste n'!bjams darbo .šelpkime ieš- 
Evangelija nušluosto varg- ry^ lkl uzduso ir vaikai; Rančius pagelbos, daryki- 
šo žmogaus ašaras. “Eikite rado neSYv^ Pnc au.^so ir me artimo meilės darbus, 
ir papasakokite Jonui, ką sviest0 puodynes. Tuo tįksju įr yra skjriama
esate girdėję ir matę. Ak-į Musų Išganytojas kartą, birželio mėnesiui intencija, 

__  __  __ o_____i pa- 
nius, sakė: “palaiminti be- trauktume prie Jėzaus Šir- 
turčiai, nes jų yra Dievo djes suvargusią žmoniją, 
karalystė. Palaiminti, ku- Tegul būna visų obalšis 
rie dabar alkstate, nes bū-;birželio mėnesiui: “Teatei
site pasotinti. Palaiminti, nic Tavo Karalystė į su

vargusią žmoniją!”
J. Bružikas, S. J.

bininkas sąžiningai atliks 
savo užduotį, vaikai klau
sys tėvų, tėvai grąžiai mo
kins vaikus, kalėjimai ir 
pataisos namai ištuštės ir 
nebereikės penkeriais rak
tais ir geležinėmis klengė- 
mis sustiprinti namų duris, 
policija ir kariuomenė ne-

tos ausį, kaip turtingam į- Antai tėvas parvežė vai-!
i j_______________ r_________1_____ t_>> . ..... . .

savo lempoms aliejaus, iš- nosis kruvina, 
dėsto talentų istoriją, kai nubalnota, 
namų valdovas 
darbininkams talentus ir šlubuoja, 
iškeliavo, o sugrįžęs parei
kalavo apyskaitos. Kuris 
buvo gavęs 5, uždirbo dar 
kitus 5, kuris buvo gavęs 2 
talentu, uždirbo kitus du, 
o kuris buvo gavęs vieną 
talentą, užkasė į žemę. Su
grįžęs viešpats pagiria ir 
apdovanoja darbščius dar
bininkus, o trečiam sako: 
“Piktasis tarne ir tinginy, 
tau reikėjo pavesti mano 
pinigus pinigų maininin- 
kams. Ir nenaudingą tarną 
išmeskite laukan į tamsy
bes; ten bus verksmo ir 
dantų griežimo. (Mat. 25, 

j 14 — 30). Taigi vargo ne
prašalinsime, kolei vargo

: priežasčių neprašalinsime.

PRIGIMTIS
Bet vargo priežastys bus 

i, kolei pasiliks dar 
nors vienas žmogus pasau- 

, , _ „ ___ _ — &—i ne tiek,
jancios laimes... Bet veltui!jišoriniame pasaulyje, kiek 
Tos laimes nebus, kolei; pačiame žmoguje. Pasau- 
zmomja neis tuo keliu, ku-, įį0 iygįntojaį įr Rusijos 
rį nurodė varguomenės' <«rojaus„ kūrėjai mano, 
Vadas ir Mylėtojas Naza-; ka(j žmogaus prigimtis yra 

/ gera, tik religija, sako, ją 
’ .. , sugadino, už tat prašalin-

■ Pasl.kan*lns;Pa-uhs, dar aže religiją, išnyks pa-; 
išbandys šimtus kelių, dar v6aįas of a

Uai; aopleliti! Išnaikink iš| 
i žmogaus pavydą, gobšu-i 
mą, neapykantą, nesusival
dymą, neteisybę, puikybę, 
sauvalę, tinginystę, paleis
tuvystę, girtuoklystę ir be
dievystę, įsodink į jų vietą 
prielankumą, duosnu m ą

teorijų ir galutinai turės į- 
sitikinti, kad Kristaus teo
rija geriausia. Ne tūkstan
čiai pelyjančių lentynose 
knygų pataisys pasaulį, ne 
Stalinai ir Leninai, bet 
trumpučiai Dievo įsaky
mai, kuriuos galima sau 
ant nago surašyti.

■ ■ ■ • ••

“Pavargėlių visados tu
rėsite”, sako šluostyda
mas nuo kaktos prakaitą 
Nazareto Darbininkas. Tat 
“Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate ir apsun
kinti esate, ir aš jus atgai-' 
vinsiu... Imkite sau mano 
jungą ir mokinkitės iš ma-

y i

Prieš porą mėnesių “Darbininko” skaitytojams ir 
LDS nariams buvo išsiuntinėtos brošiūros — “Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus” ir “Spauda XX Am
žiaus Kovose”. Šių knygučių pelnas yra skiriamas nau
jos “Darbininko” Intertypos fondui. Taigi, kurie dar 
neatsilyginote už minėtas knygutes, prašytume atsi
lyginti, už ką būsime labai dėkingi.

“Darbininko” Administracija.

kys: “Iš tikrųjų, sakau 
jums, kiek kartų jūs tai pa
darėte vienam šitų mano 
mažiausių brolių, man pa-! 
darėte”.

Daugybė popiežių rūpi
nosi varguomene, kiti net 
po 300 ir daugiau alkstan
čių kasdien valgidino prie 
savo stalo, bet ypač Leonas 
XIII ir dabartinis Pijus XI 
išleido pilnas išminties ir 
meilės enciklikas, raginda
mi visus prie artimo mei
lės, o ypač prie teisingo 
padalinimo turtų, aiškiai 
nurodydami darbdavių ir 
darbininkų pareigas. Baž- 

Inyčia turi tūkstančius į- 
vairių labdaringų įstaigų, 
našlaitynų, ubagynų, sene
lių prieglaudų, ligoninių, j 
šelpimo įstaigų ir tt.

Bet nors ir geriausiai bū
tų visi aprūpinti, vienok 
paties vargo iš žmogaus 
širdies niekhs neprašalins, 
jeigu tas žmogus neišmes 
nuodėmės kirmino, kuris 
nuolat graužia nusidėjėlio

w •
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kuri Skverbiasi 
miestiečius, bet ir į kaimie- 

’čius. Rašykimės į Katali
kiškos Akcijos eiles, stoki
me į Kristaus kareivių bū
rius, organizuokime darbi
ninkus ir bedarbius į kata
likiškas organizacijas, pla- 

j tinkime tarp savo vargs-

Į

artimo meilę, susivaldymą, lieji regi, raišieji vaikščio- “pakėlęs akis i savo moki- kacĮ kuo daugiausiai 
teisybę, nuolankumą, išsi-j ja, raupsuotieji pagydomi, 
žadėjimą savęs, darbštų- kurtiniai girdi, mirusieji 
mą, skaistybę, blaivybę ir keliasi, beturčiams skelbia- 
gilų tikėjimą, tuomet ir tik ma Evangelija. Ir palai- 
tuomet galėsi laisviau atsi- mintas, kurs manimi nepa- 
kvėpti. Tada nebus karų, sipiktins. (Mat. 11, 5-6). 
vaidų, peštynių, nesutiki-

kurie dabar verkiate, nes 
Užsidegę Kristaus dva- juoksitės... štai jūsų užmo- 

mų, vienas kito neskriaus, šia tūkstančiai seserų ir kesnis didelis danguje. Bet 
darbdavys atiduos, kas brolių vienuolių slaugo Ii-vargas jums, turtingieji, 
priklauso darbininkui, dar- gonius, dešimtys tūkstan- nes jūs jau turite savo pa- 
--------- ;------------------------- čių gailestingų samaritonų guodą. Vargas jums kurie 

noti, kad čekai ir lenkai, nors tos pačios slavų rasės, gydo sielos ir kūno žaiz- esate sotūs, nes būsite ai 
labai tarp savęs nesutinka. Susidarė tokia pat padėtis, 
kaip Lietuvoje pereito krizio metu: du galingi kaimy
nai gręsia pulti vieną daug silpnesnį. Buvo laukiama 
tokio pat rezultato: čekai nusigąs ir pasiduos.

Tačiau čėkai nemano pasiduoti. Jie sutraukė apie 
300,000 kariuomenės ir rengiasi atremti vokiečių ir len
kų puolimą. Iš kitos pusės sujudo didžiosios Europos 
valstybės. Anglija pareiškė nepakęsianti varžymo če- w 
kų nepriklausomybės, bet drauge veiksianti čekus, kad ką davė dešinė, nežino kai- 
jie kiek nūsileistų. Prancūzija tiesiog pasisakė, kad ji rė. Net jie patys nenorės 
ginklu ginsianti Čekoslovakiją. Sovietai taip pat turi, tikėti savo akims, kiek ge- X < • į • » į • WT V • « • • « • w • v w '

priklauso darbininkui, dar- gonius, dešimtys tūkstan- nes jūs jau turite savo pa 
---- -—:---:-------------------------  cnindu Va r era «

su čekais militarinę sutartį. Nors šiandie sovietai pa
našūs į sfinksą, ir nieks nežino, ką jie gali padaryti, 
bet vis dėlto tai tokia stambi pajėga, su kuria bet kam 
tenka skaitytis. Prieš tokią opoziciją Hitleris žymiai 
atvėso. Jam lieka tik Vienas, nelemtai ir negudriai su 
juo susirišęs talkininkas — lenkai. Mussolini toks pat 
sfinksas, kaip ir sovietai. Perdidelis Hitlerio įsigalėji
mas vargu bėsutampa su Italijos interesais. Mussolini 
veikiausiai bus neutralus^ ir paliks vieną Hitlerį su Be- 
cku pradėti pasaulinį karą. Atrodo, kad Hitleris neiš
drįs to Dadarvti/''’”’ ' • ' K.drįs to padaryti.

i

,......................... H
das, milijonai suvargusių kani. Vargas jums, kurie! 
žmonelių klaupiasi kasdien dabar juokiatės, nes gėdė-; 
prie Dievo stalo ir semia site ir verksite” (Luk. 6, 
stiprybės net sunkiausius 
kryžius pakelti, o kas be- 
suskaitys tuos tylius mei
lės apaštalus,- kurie nesi- 
garsina savo darbąis, bet

ra savo gražiu pavyzdžiu 
ir patarnavimais artimui 
padarė. Paskutiniam Teis
me klaus: “Viešpatie, kada 
mes tave matėme alkaną ir 
tave valgidinome, trokš
tantį ir tave girdėme, ar 
nuogą ir tave pridengėme, 
ar ligonį ir kalėjime, o atė
jome pas tave?” (Mat. 25, 
37 - 39). O Kristus atsa-

(Luk. 6, 
20 — 25). Tikrai šitie pa
ties Dievo Sūnaus ištarti 
žodžiai nevienam gali būti

j Kaunas, gegužės 17 d. — 
Persistatė Valstybes Pre
zidentui naujas Britaniijos 
Pasiuntinys, Ministeris Or- 
de ir įteikė paskyrimo raš
tus.

— Varšuvoje mirė Kauno 
lenkų veikėjas Vytautas 
Liutikas.

Nuoširdžiai Sveikinu 
Kun. G. Motiejūną

Šiuomi turiu nepaprastą garbę sveikinti Primici- 
jantą Kun. Geraldą Motiejūną, ką tik įstojusį dirbti į 
Kristaus Vynuogyną ir prašau Aukščiausio, kad Jums 
suteiktų savo dangišką palaimą.

Kadangi man teko jų šeimoje gyventi ir pažinti 
kun. Geraldą dar kūdikėliu esant, kuris visuomet man 
teikdavo malonumą savo kūdikišku švelnumu, šiandien 
man teikia dvigubą džiaugsmą, matant jį žengiant prie 
Dievo Altoriaus. Taigi, lai laimina Jus Dievas ir teikia 
jums visokeriopų malonių.

JUOZAS DILIS.
<

■
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Kun. Al. Bublys, MIC.

R. K. Bažnyčia Ir Dabarties
b) ŽMOGAUS SIELOS 

VERTĖ
Naujiesiems laikams vi

sai nerūpi sielos reikalai. 
Taigi, Jėzaus Kristaus vie
tininkė, R. K. Bažnyčia, 
kuriai pavesta visų pirma 
rūpintis sieloms ir primena 
mums nuolatos Jėzaus žo
džius: “Todėl aš sakau 
jums: Nebūkite bailiai su
sirūpinę savo gyvybe, ką 
valgysite, nei savo kūnu, 
kuo vilkėsite. Argi gyvybė 
ne svarbesnė už valgį ir 
kūnas už drabužį?” (Mat. 
6, 25) — “Juk ką padėtų 
žmogui, jei jis laimėtų visą 
pasaulį, bet prarastų savo 
šėlą? Arba ką žmogus gali 
cuoti savo sielai atvaduo
ti?” (Mork. 8, 36) — “Vie
no turtingo žmogaus lau
kas davė gausių vaisių. Jis 
manė sau vienas ir sakė: 
ką čia daryti, kad neturiu, 
kur sukrauti savo vaisių? 
Jis tarė: štai, ką padary
siu : išardęs savo klojimus, 
pasidarysiu didesnių ir te
nai suvalysiu visa, kas 
man užderėjo, ir savo gery
bes. Tuomet aš sakysiu sa
vo sielai: Mano siela, tu 
turi daug gerybių, sukrau
tų daugeliui metų; ilsėkis, 
valgyk, gerk, pokyliauk. 
Bet Dievas jam tarė: Pai
kas, šią naktį bus pareika
lauta iš tavęs tavo sielos; 
kieno gi bus, ką tu priren
gei? Taip yra tam, kurs 
sau krauna turtų, bet nėra 
turtingas pas Dievą”. (Lu
ko 12, 16-21).

Dėl grynai žemiškųjų 
rungtynių dėl duonos kąs
nio, ar dėl grynai žemiškų
jų partijinių sumetimų 
darbininkų siela paliekama 
visai išbadėjusi ir suledė
jusi! Šio dėliai, Bažnyčia,! 
būdama didžiausioji globė
ja darbininkų, šaukia: ‘Jūs 
darbininkai, aš jums atne
šu Apvaizdos žodį: jei jūs’ 
keliatės ir gulate su rūpes
niu dęl duonos kąsnio, tai: 
aš atnešu į jūsų dirbtuvę 
sekmadienį, per kurį jūsų 
išbadėjusiajai sielai duo
siu Gyvenimo Duonos! Ji 
jus sustiprins, ir atgaivins, 
jei nuoširdžiai trokšite Ją
ja pasisotinti!” Tai antra
sis Bažnyčios įspėjimas.

c) SĄŽINĖS VERTĖ
Sąžinės laisvė tai naujų

jų laikų šūkis; tik deja! jo
sios sąvoka suprantama 
dažniausiai iškraipyta, ne
tikrąja prasme! R. K. Baž
nyčios šūkis yra tai sąži-j 
niškumas! “Nes jei ožių ir 
jaučių kraujas ir karvės 
pelenai, šlakštant, pašven
tina suteptuosius, apvaly
damas kūną, kaipgi daug 
labiau kraujas Kristaus, 
kurs per Šventąją Dvasią 
aukojo pats savo nesutep
tą Dievui, apvalys mūsų 
sąžinę nuo mirusiųjų dar
bų, kad mes tarnautumėm 
gyvajam Dievui”. (Žyd. 9, 
13 - 14).

Sąžinę galima pavadinti 
Sakramento Nameliu, kurį 
Dievas yra pastatęs sau 
mūsų krūtinėje. Iš šito tai 
namelio Dievas nuolatos 
primena mums, 
turime atiduoti 
nam, kas pridera: 
kitę, kas ciesoriaus, cieso
riui, kas Dievo, Dievui!” 
Kas eina prieš savo sąži
nės balsą*, tas eina prieš 
Dievo valią ir nukrypsta 
nuo laimės kelio. Šitokią

I

Sv. Petro Parapija

Šv. Jurgio Parapija

ir greitoKun. Saliamonas J. Mažeika

milžiniškas kūnas, kuria
me tūkstančių tūkstantys 
rankų darbuojasi po vyres
nės galvos priežiūra. Šei
mininkavimas (ūkis) ir 
vaizba, rankpelnija ir pra
monė, mokslas ir menas, 
karo pabūklai ir rami triū
sa, kam vadovauja tūks
tančiai valdininkų, 
dos maždaug 
spalvos 
nepaprastai įspūdingą vai
zdą.

Tačiau, kas įsigilina rim
tai į laikų žymes, tas ne be 
baimės gali pastebėti vals
tybinėje mašinoje tokias 
žalingas dėmes, kurios ir 
kokios ankščiau, ar vėliau 
turi sustabdyti šios maši
nos judesį.

Meilė tėvynei, kuri da
barties laikais yra jau vir
tusi “nacizmu”, neturi mus 
apžabalinti iš atžvilgio į 

\ ligos simptomus (žymes) 
ant valstybinio kūno, ku
rie gali veikiai virsti duob
kasiais valstybinės tvar
kos ir kurie savo duobka
sių darbą atlieka, nelygi
nant taip, kaip kandys ant 
drabužių, ar rūdys ant ge-

į

vieno- 
tautiškos 

visa tai sudaro

veiklą mes vadiname nesą- 
žiniškumu, kurs yra tikrai 
būdingas naujiesiems (da
bartis) laikams. Nesąži- 
niškas išnaudojimas silp
nųjų yra tai viena didžiau-i 
šiųjų dabartinio skurdo iri 
nusmukimo prieža s č i ų! į 
Kas dabartis didžiūnams 
ir galiūnams prakalba, pa
beldžia į sąžinę, tas yra ti
kras geradaris darbininkų 
ir visos žmonijos. Šitokiu: 
geradariu ir pasirodo Baž
nyčia, kuri per savo vyres
niųjų Galvų atsišaukimas 
į pasaulio galiūnus, šaukte i 
šaukia, jog skriaudimas i 
darbininko tai šaukianti 
dangaus keršto nuodėmė!

2. BAŽN YČIOS UŽDAVI
NYS IŠ ATŽVILGIO Į
VALSTYBINĮ VISUO
MENĖS GYVENIMU
Dąbartiniųjų laikų vals

tybė yra tai įstabiausias ležies! 
pastatas, ar mašina, kuri 
sukinėja tūkstančių tūks- kančios: 
tantis ratų ir ratelių — tai

Šitokios žymes yra se

Bus daugiau
DU BOIS, PA.

I

Pennsylvanijos Žinios
Philadelphia, Pa. — Jėzaus 

Dangun Žengimo šventėje, ge
gužės 26 d. š. m., Katedroje į- 
šventintas kunigu Saliamonas 
J. Mažeika, pp. Simono ir Ago
tos Mažeikų sūnus. Primicijanto 
pirmos iškilmingos šv. mišios į- 
vyks Šv. Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje, kurios klebonu yra 
kun. Ignas Valančiūnas.

Kun. S. J. Mažeika gimęs 1912 
m., balandžio 12 d. Pradinį mok
slą įgyjo Šv. Kazimiero par. 
mokykloje. Aukštesnį mokslą į- 
gyjo Šv. Juozapo (Jėzuitų) Ko
legijoje. Kunigystės mokslus 
užbaigė Šv. Karolio Boromėju- 
šo Seminarijoje, Overbrook, Pa. 
Moksle jis buvo gabus ir pavyz
dingas. Jėzuitų kolegijoje kas
met gaudavo pagyrimo lakštus. 
Todėl į Seminariją iš pirmųjų 
metų buvo priimtas į tr^iąjį 
skyrių. Seminarijoje ypatingai 
pasižymėjo filosofijos moksle ir 
už tai gavo S25.00 ir du medaliu 
dovanas.

Birželio 5 d., laike 9 valandos 
šv. mišių, šios parapijos vaike
liai priims Pirmąją Šv. Komuni
ją. Pirmoji Komunija yra tai 
svarbiausias įvykis vaikelių gy
venime. Patartina, kad ir vaike
lių tėveliai tuo pačiu laiku pri
imtų Šv. Komuniją.

Trečią valandą po pietų į- 
vyks pamaldos, laike kurių ber
niukai bus priimti į Šv. Vardo 
draugiją, o mergaitės į Marijos 
draugiją. Kiekvienas turi pri
klausyti. Jeigu, kuris berniukas 
ar mergaitė nepriklauso, tai pa
sirodo, kad neturi gero noro. 
Šios dvi draugijos yra geriau
sios mūsų jaunimui. Laike pa
maldų giedos Jaunimo ir Soda
licijos chorai. Klebonas pasakys 
atitinkamą pamokslą.

kus. Suprantama, darbinink; 
badu nemirs, bet tie, kurie tu. 
nusipirkę namelį atsirado kel 
Iioje padėtyje. Sudėjo paskutii 
centą, ir dabar negali apsimoki 
ti mokesnių. Rūpinasi, kad ga 
prarasti namus ir sudėtus į jut 
pinigus.

Pavasario laikas. Žmonės m 
ri išvažiuoti į laukus, ir gal st 
klą alaus išsigerti. Bet šiais la 
kais kiekvienas žmogus turi aj 
sigalvoti ir sunkiai uždirbtu 
centus taupyti, bereikaling, 
neišleisti. Klebonas yra parūp 
nęs įvairių žaidimų jaunimu 
kur nėra jokių išlaidų, bet jai 
nimas nesinaudoja. Tą patį gi 
Įima padaryti ir kitiems, ku 
visai mažos išlaidos, jeigu ti 
žmonės naudotųsi. Patartina v 
siems žmonėms šiais laikais d; 
lyvauti mūsų vakarėliuose, ki 
rie rengiami ne dėl uždarbi' 
bet tik. kad žmonės turėtų kt 
laiką praleisti ir nors laikini 
pamiršti savo rūpesčius.

SVEČIAI ;
Gegužės 8 d., Bronė ir A 

nelė Šipuraitės iš Sharor 
Pa. su drauge Terese aj 
lankė B. ir S. Druškau: 
kus. Turėjo progos išklat 
syti šv. mišių Šv. Jurgi< 
par. bažnyčioj ir pamaty 
miestą Detroitą ir BelL 
Isle.

Antanas Litvaitis, šios para
pijos baseballininkas, choro, Šv. 
Vardo ir Jaunimo draugijų na
rys, išvyko į Kanadą ir pasida
vė operacijai. Jam jau nuo se
niau buvo įlaužtas kauk s nosy- 

I je. Operacija buvo būtinai rei
kalinga. Linkime mūsų Antanui 

į sėkmingos operacijos
_, išsveikimo.

Ant galo paprašė visus 
rie stalo, apdėto skaniais Birželio 1 d. šios 
užkandžiais priruoš tais baseballininkai žais 
vietinių Sodaliečių mergi
nų.

Pasisotinę ir pasitenkinę 
duboisiečių gražiu priėmi
mu, susipažinimu ir vai
šingumu, visi linksmi grį
žo Pittsburghan.

DuBoisietis

parapijos 
su stipriu 

rateliu Wilson Field, Centrai. 
Pasibaigus žaidimui. įvyks 
Minstrel pratyba. Visi sueikite į 
svetainę. Petriniai gerai stovi 
baseball žaidimuose.

Pittsburghiečių Atsilanky
mas DuBoise

Gegužės 15, atvažiavo 
čion Pittsburgho Šv. Kaži-, 
miero parapijos choras, 
susidedantis iš apie 50 as
menų. Su juo pribuvo ir jo 
darbštus, sumanus ir ge
ras muzikas vedėjas — 
vargonininkas Kaz. Bazys 
su savo įtekmingu klebonu, 
kun. M. J. Kazėnu. Jųjų at
važiavimo tikslas buvo ar
čiau susipažinti su DuBoi- 
so parapijos nariais, ypač 
su jos jaunimu ir pasida
linti savo gražiais idealais. 
Toje nuotaikoje atvažiavu
sieji, gerai išsilavinę sce
nos mylėtojai puikiai su
vaidino operetę “Raulas”, 
o jų choras savo gerai pri
ruoštu koncertu, vadovau
jant vargonininkui K. Ba- 
ziui, žavėte žavėjo skaitlin
gai susirinkusius savo pui
kiai išlavintais balsais, 
dainuodami gražiausias 
lietuviškas dainas.

Prieš scenos atidarymą, 
vietinis klebonas, kun. M. 
J. Urbonas, gražiai prabi
lo į susirinkusius, pareikš
damas savo džiaugsmą iš 
malonaus Pittsburghiečių 
atsilankymo ir pasitenki
nimą iš skaitlingo savo pa- 
rapijonų atsilankymo juosi 
tinkamai priimti ir pasvei
kinti. Po to perstatė ger
biamąjį Pittsburgho kle
boną, kun. M. J. Kazėną, 
kuris nuoširdžiai pasveiki
nęs susirinkusius ir padė
kojęs vietiniam klebonui 
už užkvietimą jojo parapi
jos choro čion atvykti, pa
aiškino užkviestųjų atva
žiavimo tikslą.

Mūsų graži ir erdvi para- !
pijinė svetainė buvo pilnu- žinių apie šį dalyką. Kadangi 
tėlė žmonių. Visi buvo pil-Į tiktai nustatytą skaitlių galime 
nai patenkinti tikrai gra-j 
žiu ir pagirtinu pittsbur
ghiečių pasirodymu, vaidi
nimu ir dainavimu. Apleis
dami svetainę, visi išsine-; 
šė gražiausius įspūdžius, ir 
negreit jie tą nepaprastą į- 
vykį apmirs.

Po gražiai atvaidinto 
veikalo ir puikiai atlikto 
koncerto, kun. Urbonas 
nuoširdžiai padėkojo Pitts- 
burghiečiams už atsilanky
mą, patiektus malonumus 
ir padarytus gražius įspū
džius, prižadėdamas atsi
lyginti jiems ateity pana
šiu atsilankymu pas juos.

kaimo, Gardino, o motina Agota 
(Plesčytė) iš Užlaužių kaimo, 
Krekenavos parapijos. Jie be 
kunigo Saliamono išauklėjo dar 
vieną sūnelį Pranuką, dukterį 

! Teresę ir dukterį vienuolę, Jė- 
: zaus Nukryžiuoto Vienuolyne,
Seserį Aniciatą, kuri moko 
Cambridge lietuvių parapijos 
mokykloje.

Kun. S. J. Mažeiką įšventino 
kunigu J. E. vyskupas Hugh L. 
Lamb. Po įšventinimo, jo tėve
liai suruošė iškilmingus pietus 
savo namuose, kuriuose dalyva
vo artimieji giminės ir svečiai.

Primicijų dienoje, gegužės 29, 
įvyks iškilmingi vieši pietus, 
Šv. Kazimiero par. svetainėje, 
kur dalyvavus beveik visa para
pija. Bus atitinkama programa. 
Toastmasteriu šio iškilmingo 
bankieto pakviestas čia visų 
mylimas ir gerbiamas kun. dr. 
Vytautas Martusevičius, Šv. 
Kazimiero par. vikaras.

Įšventimo ir primicijose kun. 
Mažeikos dalyvauja daug svečių 

i kunigų, tarp kurių- ir LDS Cen
tro Pirmininkas kun. J. Švagž- 

Į dys, Brocktono lietuvių par. 
klebonas, primicijanto sesuo 
vienuolė Aniciata, jo tėveliai, 
brolis ir sesutė, giminės ir minia 
parapijiečių.

Dėka pasidarbavimo vieno iš 
vietinių veikėjų, kun. Mažeikos 
atvaizdas jau tilpo vietiniame 
katalikų ukrainiečių laikraštyj 
“Amerika, lenkų katalikų laik
raštyj “Przewodnik Katolicki”. 
Ne tik, kad tilpo atvaizdas, bet 
ir sekančios eilės:

I

v •

ELMHURST, PA.

Kun. S. J. Mažeika ir lietuvy
bėje nėra paskutinis, bet tarp 
pirmųjų. Kada jis buvo dar 9 
metų amžiaus, tai jo tėveliai, 
kaipo dovaną, užrašė laikraštį 

j ‘‘Darbininką”, kurį jis ir iki šiol 
tebeskaito ir jam bendradarbia- 

! vo. Skaitydamas “Darbininką” 
dar geriau išmoko lietuvių kal
bą. Jis ir kitiems pataria dau
giau skaityti gerus lietuviškus 
laikraščius, ypač “Darbininką” 
ir knygas.

Kun. S. J. Mažeikos tėvai paei
na iš Lietuvos. Tėvas iš Kabelių

I

jog mes 
kiekvie- 

“Atiduo-

“Gerbtinas Levite, karžyge Bažnyčios
Tuoj stosi viršūnėje... naujiena gi linksma — 
Tu kunigu tapsi tikrai, į tą tikiu!
Į karžygį Kristaus tapsi tu pakeltas. 
Kad kautis čia nuolat už Jo idealūs,
O irgi ir savo, drįstu tą sakyti.
Nors tiesa, ne ginklu, — mokslu ir įtekme 
Ir savo tikyba ir žygiu leistinu.
Mažeika, Levite, tu tarne altoriaus
Meldžiu gi aš tavęs nūn’ karštai, širdingai, 
Kaip būsi tu įšvęstas į tarną Praamžio, 
Melskis sužavėtas ir už mane.
Kad vis^o Kūrėjas: saulės, žemės, gojų 
Ir mane priimtų į dangišką rojų.
Kur Jam Serafinai gied’ visad: “Osanną” 
Ir liaupsina kitos dvasios nuolat Aną. 
Kuriam tu tarnausi nuolat ypatingai — 
Statysi, negriausi trobesį Jo garbės 
Čia tat. Amerikoj, Linkolno valstybėj. 
Kur yr’ tavo tėvai, kur laisvė gyvuoja”.

i

I Šios eilės tilpo dar kada kun/siekė savo tikslą, tai visi Phila- 
Mažeika buvo diakonu, todėl delphiečiai ir neabejoju, kad ri
jose ir kalbama kaipo apie būsi- sa mūsų išeivija, sveikina kun. 
mą kunigą.

Dabar kada kun. Mažeika at- Kristaus darbe. Ona Unguraitė.
Mažeiką ir linki Dievo palaimos

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. Visos norinčios atlikti reko
lekcijas lai suteikia Seselėms ži
nią.

MOTERŲ DIENA
Birželio 19-tą dieną įvyksta 

nepaprastas, milžiniškas Moterų 
Suvažiavimas, Marvville 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
Berniukams “Camp” praside

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 
tuojaus bus prisiųsta daugiau

Šią savaitę Moterystės Sakra
mentą priims Kastantas Tocaiisį 
iš Šv. Jurgio par. ir Lucija Tel- 
mentaitė iš šios parapijos. Ves
tuvių bankietas įvyks jaunosios 
tėvų namuose, Dragoon St. Lin
kime jiems laimingo gyvenimo.

Tėvai Marės Bielietytės pra
neša, kad jų dukrelė Marė pri
ims Moterystės Sakramentą su 
Allen Freeman, birželio 4. Marė 
Bielietytė buvo ištekėjus už Bi- 
zako. kuris staiga susirgo ir mi
rė keletą metų atgal. Ji turi 
vieną dukrelę. Linkime sėkmin
go gyvenimo.

Šią savaitę įvyks šios parapi
jos du dideliu pasilinksminimu. 
Gegužės 30 d. įvyks suvienytų 

' draugijų piknikas Beefchnut 
Grove. Dalyvaus ne tik iš Det
roito, bet ir iš apylinkės koloni
jų. Taigi nepraleiskite šio pik
niko, nes bus gera proga susi
pažinti ir atnaujinti pažintis.

Birželio 3 d. įvyks komiškas 
, vakaras parapijos svetainėje. 
1 Rengia Šv. Vardo draugija. Ne
praleiskite to vakaro: ateikite 
pasijuokti su juokdariais. Pa
mirškime nors tą vakarą savo 
vargus. Programa prasidės 8 
vai. vakare. Visos moterys ir 
merginos gaus dovanas. Kviečia 
visus dalyvauti.

t

I

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.

SCRAHTON, PA.

Gegužės 8 d., Buidvida 
su dukra Anele iš Chicagi 
III. lankėsi pas savo dukr 
Oną ir žentą V. Aštraus 
kus ir anūkę Luciją.

Sylvijt
Varneli
Komun:

Gegužės 15 d., 
Matonik ir Doris 
priėmė pirmą Šv. 
ją Šv. Brigidos par. bažnj 
čioje. O. 5

dukterim 
Vincas nu 

Thurstor 
Keli meta

Šiais laikais neįmanoma pa
duoti visų žinių iš Detroito dar- 
bininikų būklės, nes toji būklė 
beveik kasdien mainosi. Rodosi, 
kad vis eina blogyn. Pavasarį 
paprastai grąžina darbininkus į 
darbą, bet šįmet priešingai, dar
bininkus atleidžia nuo darbų. 
Tai labai apsunkina darbinin-

Gegužės 6 d. Detroit Fre 
Press, “The Theatre” ty 
Len. G. Shah rašo, kai 
Vincas Rakauskas (Wil 
liam G. Rock) Detroiū 
mągikas, praneša, kad ji 
sai baigė derybas su mirų 
šio Thurston 
Jane Thurston. 
pirko daugumą 
magiškų štukų.
atgal Rakauskas tapo pro 

į fesenaliu magiku Fox The 
; atre Detroite, kada Grea’ 
Raymond pareikalavo asi 
stento Detroito teatre. Vė 
liaus Rakauskas važinėji 
Meksikoj, Kalifornijoj, O 
regon, VVashington, Kana 
doj ir Alaska rodydamai 
štukas teatruose. Jis da 
bar gyvena Detroite su sa 
vo našle motina ir dvien 
broliais. O.Y,

Marijona Vasiliauskaitė. Viso 
Sodalietės taria ačiū p. Marijo
nai Venzlauskaitei už dovaną— 
camerą.

Gegužės 22 d. Sodalietės buvo 
išėjusios pasivaikščioti prie e- 
žero, kur linksmai praleido lai
ką, nusifotografavo.

Kitas susirinkimas įvyks p. A- 
i Ienos Andriukaitytės namuose.

Marijona Vasiliauskaitė.

Šv. Juozapo lietuvių par. Soda
liečių susirinkimas įvyko gegu
žės 19 d. š. m. p. Marijonos Mi- 

I sevičiūtės namuose. Dalyvavo 
1 sekančios narės: Alena Andriu- 
kaitytė, Eleonora Simulevičiūtė, 
Veronika Gudaitytė, Marijona 
Misevičiūtė, Adelė Gustaitytė ir

Keliaukite j Lietuva
HOLLAND-AMERICA

The Flagship S.S. Stotendem 
l’.-itogūs, greiti ir Svarfls laivai. I 
Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko
1938 m.:

NIEUW AMSTERDAM. geg. 21 
VOLENDAM ................... geg. 28
STATENDAM Birž. 3
NIEUW AMSTERDAM. Birt. 11 
STATENDAM................... Birž. 24

| NIEUW AMSTERDAM. Liepos 2
Visais kelionės reikalais kreipkimės 
pas vietinius mflsą autorizuotus a- 

zentus arba j
HOLLAND-AMERICA LINE 

Artimiausią J. A. V. Ofisą

Šv. Juozapo lietuvių parapijoj, 
sekmadienį, gegužės 29 d., 7:30 
vai. vakare, Sodalietės apvaini-! 
kuos P. Švenčiausios stovylą: 
bažnyčioje. Bus iškilmingos pa-i 
maldos ir įspūdingos ceremoni- 
jos. Visos Sodalietės dalyvaus! 
tose pamaldose.

Gustaitytė, Sodalietė.t
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Sekmadienį, Gegužes - May 29,1938
Romuvos Parke, Montello, Nass.

MUZIKA — 'Keturių Karalių' Orkestras. Šokiai Dykai. Iki Vėlumos. DAINOS — Išpildys Šv. Roko Par. Choras Su Varg. J. E. Vaičaičiu. MOVIS — Bus Rodoma Krutami Paveikslai 
SPORTAS — Žais Baseball Marianapolio Kolegijos Studentai Su Brocktono "01d Stars". Bus Ir Kitoki Žaidimai. Vaišingų Brocktoniečių Bus Teikiami — Valgiai, Gėrimai

Kviečiami Visi Lietuviai, Kaip Senesni Taip Ir Jaunimas. Dalyvauti Pirmoje Pavasario GEGUŽINĖJE. KVIEČIA RENGĖJAI.

I

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

irrri

Parėmė Intertypos Fondą
Pereitą antradienį, Šv. Onos 

Moterų Pašalpinė draugija iš 
Nashua, N. H. per p. K. J. Na- 
dzeiką prisiuntė vakarėlio pelną 
$9.27. Rengiant vakarėlį daug 
pasidarbavo šios dr-jos pirmi
ninkė p. Agnietė Gaidienė, 
Ulčickienė, L. L. Sveklienė 
kitos.

Taipgi tą pačią dieną LDS
kp. per savo rašt. p. J. Vaičiūną 
iš Manchester, N. H. prisiuntė 
$5.00 auką. Tai pelnas nuo įvy
kusių judamų paveikslų vakarė
lio.

“Darbininko” vadovybė nuo
širdžiai dėkoja kaip Šv. Onos 
Moterų dr-jai, taip ir 74 kp. 
nuoširdžią paramą.

M. 
ir

74

už

Laimingos Kelionės
North Side, Chicago, 

Šiomis dienomis išvyko 
von 6 mėnesiams kleb.

III. — 
Lietu- 

kun. J.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St., Norvvood, Mass. 
Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

WilliamJ. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVTDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

nūs bankietas su programa. 
įBankieto rengimo komisijai va- 
i dovauja tėvelis J. Skalandis. 
; Muzikale programa rūpinasi 
vargonininkas P. Sakas.

Šaulinskas. Jį pavaduoja misijo- 
nierius kun. Alfonsas Kazlaus
kas, Pranciškonas. Kleb. kun. J. 
Šaulinskas aplankys savo bro
lius ir seseris Lietuvoje. Linki
me laimingos kelionės ir malo
nių atostogų mūsų klebonui, o 
kun. Alfonsui Kazlauskui dėko
jame už patarnavimą dvasiniuo
se reikaluose. Parapijiečiai.

Iš priežasties nedarbo ir šelp- 
tinių skaičius žymiai padidėjo. 

Į Šv. Vincento de Paulio draugi
ja rūpinasi kiek išgali. Birželio 
5 dieną turės Palangoje pikniką, 
kurio visas pelnas eis šelpimui 

;vargšų.

Gegužės 29 dieną ir visą va
sarą, Šv. Vincento de Paulio ko
plyčioje Palangoje, 9:45, bus 
laikomos šv. mišios.-

LAWRENCE, MASS.
Gegužės 22 dieną, Šv. Pranciš

kaus parapijos vaikučiai, vado-: 
vaujant Seselėms Pranciškie- ’ 
tems,.turėjo surengę gražų va
karėlį. Suvaidino trijų aktų dra
mą, “Sylvia” ir davė įvairių pa- 
marginimų. Vaidinime dalyvavo 
sekantieji: J. Andruškevičiūtė.į 
Sylvia; A. Stravinskaitė — mo
kytoja: J. Klimašauskaitė — 
Dorybė; E. Jerackaitė — Darb
štuolė; G. Zenavičiūtė — Parei
ga; J. Kazmočiūtė — Linksmu- 

I tė; F. Padvaiskaitė — Pagunda; 
R. Miliauskaitė —Tingumas; 
ir B. Kraučiūnaitė — Nuodėmė. 
Taipgi labai patiko žmonėms 
vaikučių orekstras, vadovaujant 
muz. P. Sakui. Vakaro vedėju 
buvo ponia L. Venčienė. Pasi
baigus programai, mūsūų klebo
nas, kun. P. M. Juras apibudino 
reikšmę Katalikiško auklėjimo. 
Ne vien tik tikintieji, bet klai
datikiai ir netikintieji turi pri
pažinti faktą, kad auklėjimas be 
religijos visados pražūtingas. 
Seserys vienuolės sugeba pasi
aukoti ir įdėti savo sielą mokin- 
damos vaikučius.

Gegužės 20 dieną, Sodalietės, 
parapijos svetainėje, turėjo 
“Whist party”, kurio pelnu žada 
įgyti keletą naujų dalykėlių dėl 
savo vasarnamio Palangoje. At
silankė gražus būrelis. Buvo 
taipgi gražių dovanų. Aušrele.

I

Birželio 5 dieną, parapijos 
vaikučiai turės pirmos Komuni
jos dieną. •

Mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras, nuoširdžiai kviečia parapi
jiečius kuodaugiausiai važiuoti 
į Lietuvių Dieną, liepos 4 dieną, 
Thompson, Conn.

GARDNER, MASS
PIRMUTINIS AUŠROS CHORO 

KONCERTAS

Iš priežasties tarptautinio Eu
charistinio Kongreso, Budapeš
te ir 35 metų parapijos sukak
ties, gegužės 29 dieną, bus išsta
tytas ir adoruojamas Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioje, 
Švč. Sakramentas. Vakare, ge
gužės 29 dieną 6:30, bus gražus 
koncertas, o pirmadienio vaka
re, gegužės 30 dieną, įvyks šau-

Antariui Kraskauskui ir Magda
lenai Aukštikalnienei už dova
nas, kurias choras išleido ir pa
darė pelno.

RAUDONASIS ELEMENTAS 
NERIASI IŠ KAILIO

Mūsų taip pasivadinusieji “ap
sišvietę” neriasi iš kailio kam 
ne į jų ragą mes, katalikai pu- 
čiame. Jie visados ragina mus 
prie veikimo, “apšvietos”, ta
čiau mes turime pūsti į jų ragą, 

iškolioja 
Štai keli 
sutverėte

Gegužės 14-tos dienos vakare, 
G. A. R. Hali, Chesnut Street, į- 
vyko pirmutinis Aušros Choro 
surengtas koncertas, vadovystė
je Jurgio Stačioko, Athol’io pa
rapijos vargonininko. Koncer
to programos pertraukoje, su
vaidinta dviejų atidengimų ko
medija — “Netrukdyk Galvoti”. 
Kaip dainos, taip ir komedija iš
ėjo labai gerai, nors, žinoma, 
trūkumų būva nemažai, tačiau 
naujokams turime dovanoti. A- 
teityje žada daug geriaus pasi
rodyti. Daugumas stebėjosi, kad 
taip greit, jaunimo būrelis, gra
žiai išmoko dainuoti. Išt.ikrųjų 
turiu būtinai pagirti vargoninin
ką už jo gabumus choro vedime 
ir mokinime, kad tik per septy
nias pamokas atsiekė tokį auk
štą laipsnį. Žmonių buvo susi
rinkę labai mažai; nesiekė nei 
dviejų šimtų. Tie kurie atsilan
kė, veik visi buvo geri katalikai. 
Buvo labai malonu klausytis pa- 
trijotiškų dainelių, kuriomis 
taip gyvai apdainuoja mūsų tė
velių tėvynę.

Dviejų veiksmų komediją, 
“Netrukdyk Galvoti”, suvaidi
no šie: Kriaušė — V. Brazaus
kas; Kriausienė — J. Buividai- 
tė; jų tarnas — A. Nakutis; 
daktaras — P. Aukštikalnis; po- 
licijantas — J. Sargautas.

Vakaras užbaigtas šokiais. 
Grojo geras orkestras, vadovy
bėje lietuvio Lukoševičiaus. 
Choro vardu tariu širdingą ačiū

o jeigu ne, tai mus 
biauriausiais žodžiais, 
užsipuolimai: “Kam 
fašistų chorą? Juk mes čia turi
me darbininkų chorą, kam jis 
reikia diskredituoti. Jūs visi e- 
sate darbininkai, prisidėkite 
prie mūsų choro ir dainuokite. 
Negarbinkite Hitlerio ir Musoli- 
no, jie yra didžiausi kraujage- 
riai; darbininkišką judėjimą vi
somis priemonėmis užglemžia”. 
Ne, broliai, mes negarbiname 
fašizmo, bet negarbiname ir ne
garbinsime ir diktatoriaus Stali
no ir komunizmo, aršiausio 
žmonijos priešo. Mes nenorime, 
kad mus kas už nosies vedžiotų; 
mes norime veikti kaip mūsų 
sąžinė mums diktuoja. Kalbate 
apie kraujagerius. Man prisime
na sena lietuvių patarlė: “Va
gie, kepurė dega”. Na ir kaipgi 
jūsų kepurės nedegs, juk jūs 
patys garbinate didžiausį krau- 
jagerį šiame laikotarpy j. Visas 
civilizuotas pasaulis biaurisi 
Stalino darbais. Jeigu fašizmas 
peri kailį komunizmui, tai jūs 
patys esate kalti už sukėlimą 
didžiausios neapykantos pasau
lyj. Darbo vargšus ir biednuo- 
lius jūs mulkinate visokiais pa
žadėjimais, o realybėje pasiro
dėte didesniais tyronais negu 
kapitalizmas. Teisybė, tarpe mū
sų lietuvių reikia vienybės. Jei
gu jūs taip norite vienybės, tai 
netrukdykite mums savaip išsi
reikšti pagerbiant savo kalbą, 
savo tėvelių žemę. Per penkioli- 
ką metų mes klausėmės jūsų 
prakalbų, jūsų dainų ir jūsų 
veikimo. Ką jūs per tą ilgą me
tų laiką niekeno netrukdomi 
nuveikėte? Jeigu ką turite, tai 
padėkavokite katalikams, nes 
jų finansinė parama tiktai su
teikė progą įsigyti tokią gražią 
kempę. Todėl mieli broliai, mes 
iš jūsų nieko nenorime, tik pa
rodykite daugiau nuoširdumo ir 
netrukdykite mūsų veikimo, o 
mes jūsų neužpulsime. Jūs gali
te dainuoti “darbininkiškas” 
dainas, o mes patrijotiškas ir 
bažnytines. Mūsų vertę, mūsų 
naudingumą ateitis parodys.

t Katalikas.

MONTELLO, MASS NORWOOD, MASS.
LDS GEGUŽINĖ

Važiuojam! Važiuojam! Į Ro
muvos parką važiuojam! Šau
kia krikštaudamas jaunimas... 
Kiek džiaugsmo, kad jie važiuo
ja į Gegužinę, kur jie galės dy
kai žaisti per ištisą dieną. Su 
jais važiuoja ir senesni, tėvas, 
motina, dėdė ar tetėnas. Kur tu 
čia nevažiuosi!? Juk tai metinis 
išvažiavimas į Romuvos parką. 
Daugiau nebus jokio išvažiavi
mo tokio gražaus ir švaraus pa
silinksminimo, kaip šis. Tik žiū
rėk — Baseball, lošia mūsų ko
legijos studentai, tai klasiškas 
žaidimas. Jie lošia su rinktiniais 
Brocktono apylinkės sportinin
kais! Ar yra kas nors panašaus 
ant kitų piknikų?! Nebent tik 
Marianapolio Kolegijos parke. 
Bet čia arti nuvykti ir su šeima. 
Komiškas sportas. Juokų ligi 
ausų. Čia storos moterys, ar sto
ri vyrai tik pūkščia kaip eina 
lenktynių, čia trikojis jaunimas 
tik teška, kaip kulia kojomis 
viens savo greitumu, kits savo. 
Ką čia ir išvardysi... Geriau pa
matyti tuos visus žaidimus. O 
gi kalne erdvioje, jaukioje, pil
noje šviežio oro, lengvai vėjelio 
pačiamoje salėje, banguoja jau
nimo poros... Jie linksminasi tė
vų ir vyresniųjų sekami. Jie ir 
jų globėjai turi iš to malonumo. 
Tai jų jaunystės energijos iš
eikvojimas, tai jų pasilinksmini
mas, koks tik sapne šiandien 
prisimenamas vyresniųjų. Na, 
na, ir apyplikis jau įsižiūrėjęs ir 
tas skersuoja. Kas jam neleis? 
Šok kiek drūtas. Juk ir tavo 
malonumas tau reikalingas.

žodžiu, tiek daug visokių pa
silinksminimo valandėlių, kad 
išskaičiuoti negalima. Dainos. 
O tos dainos! Kokios jos malo
nios, širdį kutenančios! Čia pat 
garsiniai krutamieji paveikslai. 
Ir vis dykai. Suprantamas ir 
jaunimo klyksmas — važiuo
jam, nes jie neturi daug pinigų, 
išleidimui, todėl jie ir naudojasi 
darbininkų prieinamos pramo
gos pasilinksminimais.

Važiuoju ir aš su jumis jauni
me ir senesnieji tėveliai. Važiuo
kime visi kartu ir visi pasi
džiaugsime gražiojoj Romuvoj, 
gegužės 29 dieną. Tai yra šį a- 
teinantį sekmadienį. Ligi pasi
matymo... Kvieslys.

dama turiningą žurnalą “Mote- 
; rų Dirvą”, kuriame telpa įvai- 
| rios žinutės iš moterų gyvenimo 
ir veikimo. •

Katalikės, moterys pagalvoki
te ar reikia geresnės progos 
kaip ši tapti organizuotai. Malo- 

; niai visas kviečiu tapti Mot erų 
( Sąjungos nare.

M. Jokubaitė, 
Conn. Apskričio Rašt.

Pereitą sekmadienį, geg. 22 
d. įvyko Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos iškilminga procesija, 3 
vai. po pietų, Marijos garbei. 
Procesiją priruošė ir tvarkė Se
serys Jėzaus Nukryžiuoto Vie
nuolyno iš Cambridge. Procesi
joje dalyvavo Sodalietės, Mari
jos Vaikeliai, Altoriaus berniu
kai ir parapijos vaikeliai. Proce
sijoje paskiausiai ėjo kleb. kun. 
S. P. Kneižis su dviem altoriaus 
berniukais. Procesijos karalienei sn’au^a1.^usuly’ -. negaunate kvapo.J jei negalite ramiai miegoti ir jei jūsų svei-
buvo p. Marijona Avižinytė, so- 
dalietė. Jos palydovės pp. Em. 
Čeikiūtė, Br. Volungevičiūtė, 
EI. Čubetaitė, Ona Smolskytė. 
Procesija ėjo iš svetainės gat
vėmis: St. James, Washington, 
Sturtevant, Pond ir St. James į 
bažnyčią. Suėję į bažnyčią, pro-i 
cesijos karalienė, gelbstint paly
dovams, apvainikavo P. Marijos 
stovylą, o po to giedojo Marijos 
giesmes. Kleb. kun. S. Kneižis, 
atkalbėjęs maldas prie Marijos 
altoriaus, suteikė palaiminimą 
Švč. Sakramentu ir tuo užsibai
gė gegužinė procesija Marijos 
garbei. Rap.

UŽDYKA DĖL ASTHMA
Jei jūs kenčiate Asthmos atakus. jei jus

katą naikina Asthma, tuojau parašyk Frontier Asthma Co.. kad ji prisiųstų jums uždyką išbandymui vaistų ir nurodymų. kaip galima lengvai pasigydyti. Nežiūrint kur gyveni ir ar pasitiki vaistams ar ne. bet pabandyk jų parsitraukti. Nežiūrint, kad ir visą gyvenimą gy- deisi ir nepasv*'ikai. bet nenustok vilties, pasiųsk mums laišką, prašant išbandymui vaistų, o mes tuojau jums pasiųsim*-. Jums nieko nekainuos.
Frontier Asthma Co., 169-C 

Frontier Bldg.
462 Niagara St. Buffalo, N. Y.

’! PROspect 2469-M

Motery Sąjungos Vajus 
Pailgintas

I

A. Kaspar
Moliavojame Automobilius
Taisome body ir fenderius 

Taipgi simonizuojame

66 Victoria St.,
W. SOMERVILLE, MASS.

(13-20-27)

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Moterų Sąjungos Centro Pir
mininkė praneša, kad naujų na
rių prirašinėjimo vajus pailgin
tas iki rugsėjo 1 d. Ši žinia yra 
labai džiuginanti, nes duos kuo
poms progą pasidarbuoti, ir vi
soms moterims ir mergaitėms, 
kurios iki šiol negalėjo prisira
šyti tai padaryti dabar. Vajaus 
metu įstojimas į Moterų Sąjun
gą yra dykai.

Katalikės moterys ir mergai
tės, atėjo laikas visoms būti or
ganizuotoms, nes tik mes orga
nizuotos galime nuveikti dide
lius darbus ir pasirodyti galin
gos. Kaip žinote, moterys vaidi
na svarbią rolę( palaikydamos 
šeimos židinį ir tautybę. Būti 
tinkama šeimos auklėtoja ir 
tautos veikėja, kiekviena mergi
na ir moterys ieško šaltinio iš 
kur būtų galima pasisemti tam 
tikrų žinių, o jų galima įsigyti 
įsirašant į vienatinę Katalikų 
Moterų organizaciją — Moterų 
Sąjungą.

Moterų Sąjunga yra patogiau
sia ir naudingiausia organizaci
ja; išmoka pašalpų ligoje $5.00 
ir $7.50 į savaitę, pomirtinę 
$150.000. Narės priimamos nuo 
16 metų iki 45.

Moterų Sąjunga skleidžia ap- 
švietą savo narių tarpe, išleis-

RCA Victor
Visų Bangų Naujos Rūšies Radio 

MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS 

MAGIŠKI SMEGENYS

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

Dial 4-9430.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

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
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webtter, Mass.
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MOKYKLOS PIKNIKAS
Metinis mokyklos sodaliečių ir 

altoriaus tarnų išvažiavimas į 
Druid Hill Parką įvyko antra
dienį, gegužės 24 d. Deja, diena 
pasitaikė lietinga ir tas sumaži
na vaikučių džiaugsmą. Tačiau 
beveik visa mokykla dalyvavo ir 
išpildė jiems prirengtą dienos 
programą.

KOLUMBO VYČIAI PAS MUS
Pereitą sekmadienį per mi

šias 8:30 vai. ryte, vietinis Bal
timorės kuopos Kolumbo Vyčių 
mėnesinės Komunijos skyrius 
priėmė šv. Komuniją mūsų baž
nyčioj. Pamokslininkas pabrėžė 
lietuvių džiaugsmą turėti juos 
mūsų tarpe ir priminė visiems, 
kad jų mėnesinės komunijos pri
imtos kas mėnesį vis kitoj baž
nyčioj yra puikus įgyvendini
mas katalikiškos akcijos. Po mi
šių bendras padėkos atlikimas 
visų narių padarė gražų įspūdį 
į mūsų žmones.

NAUJASIS ŠVENTASIS
Pereitą savaitę vietinėj Šv. Ig

noto tėvų Jėzuitų bažnyčioj bu
vo laikomos trijų dienų pamal
dos garbei ką tik šįmet paskelb
tojo šventuoju Jėzuito kankinio 
Andriejaus Bobolos. Iškilmės 
užsibaigė sekmadienio rytą 11 
vai. Pamokslą sakė kun. Galla
gher, Tėvas Jėzuitas, kuriam 
dabartinis Šv. Tėvas, Pijus XI 
buvo pavedęs misiją išpirkti nuo į
Bolševikų kankinio kūną ir par
gabenti jį iš Maskvos Romon. 
Šv. Andriejus Bobola buvo rusų 
kazokų nukankintas dėlto, kad 
jis priešinosi rusų valdžiai, gin
damas katalikų tikėjimo teises, ' 
Kazokų žiaurumas buvo žvėriš
kas. Dar gyvam esant jam bu
vo išlupta akis, numauta oda

ant jo nugaros, ir kadangi šven- j

■ *

I

i Telefonas: Plaza 1350.I Jonas Grebliauckas
Ž Graborius ir Balsamuotojas Ž

$ 423 S. Paca Street, y
BALTIMORE. MD. X 

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, COHN.

Modern 
tioMes

I

Gegužės 22 d. įvyko LDS 5 kp. 
susirinkimas. Perskaitytas Nau- ; 
jos Anglijos Lietuvių Dienos į 
Marianapolyj atsišaukimas. At- ’ 
sišaukimai išdalinti visoms į 
draugijoms ir klubams. Water-I 
bury’iečiai smarkiai ruošiasi į 
vykti į Lietuvių Dieną, liepos 4. i 
Ponia Markevičienė įnešė, kad j 
turėtume stalą. Šių žinių rašė-i 
jas patarė visiems nusivežti už
tektinai užkandžių, o Lietuvių 
Dienos rengėjai turėtų duoti gė
rimų. Waterburiečiai visą tą

tasis nenustojo kartoti Jėzaus ir 
Marijos vardų, tai galų gale ka
zokai, perpiovė gerklę, ištraukė 
šventojo liežuvį. Tokiu būdu ta
sai Jėzuitas davė liudijimą už 
savo tikėjimą. Iš mūsų parapi
jos kunigų iškilmėse matėsi kun. 
dr. Mendelis.

VIEŠAS MARIJOS PAGERBI
MAS

Sekmadienį, geg. 22 d. 5th Re- 
giment Armory įvyko visų Bal
timorės parapijų viešas Marijos 
pagerbimas. Patsai Šv. Tėvo At
stovas Amaleto Cicognani pir
mininkavo šia viešam tikėjimo 
išpažinimui. Jis pats pasakė ir 
davė palaiminimą su ŠŠ. Sakra
mentu. Mūsų parapija ir buvo 
atstovaujama altoriaus tarnų, 
parapijos ir mokyklos sodaliečių 
ir Altoriaus ir Rožančiaus dr-jos 
moterų. Kun. Dubinskas ėjo 
priešaky mūsų grupės. Kiek te
ko pastebėti mūsų parapijos 
moterys ir mergaitės skirėsi 
nuo visų kitų parapijų tuomi, 
kad jos visos buvo baltai pasi
puošusios ir turėjo vainikėlius 
ant galvos. Begalo malonu, kad 
ir mūsų lietuviai neatsilieka to
kiuose dalykuose.

KLEBONAS LIETUVNIKAS 
IR LIETUVA

Sužinota, kad mūsų Klebonas 
kun. Lietuvnikas tikrai važiuo
ja į Lietuvą. Apleis Ameriką 
šeštadienį, birželio 18 d. Visų 
pirma aplankys Italiją, kur ti
kisi pamatyti šv. Tėvą, o iš ten 
keliaudamas šiaurėn sustos gar- 
sesniose Prancūzijos ir Vokieti
jos miestuose. Parapijiečiai į- 
vertindami savo Klebono darbus 
per pereitus 45 metus jųjų tar
pe rengia jam milžinišką išleis
tuvių puotą, sekmadienį, birže
lio 12 d. Advokatas Tomas Gra- 
jauckas bus vakaro pirmininkas. 
Manoma, kad visų pažiūrų žro- 
nes susirinks parapijos svetai
nėn tą vakarą pagerbti ir atsi
sveikinti su visų mylimu išeivi
jos patriarku. Valio, mūsų Kle
bonui kun. Juozapui Lietuvni- 
kui! E. K.

parduotų ir padarytų nemažai 
pelno. Kilo klausimas kaip šiais 
metais važiuosime į Lietuvių 
Dieną? Nutarta važiuoti auto
busais ir automobiliais. Taigi, 
kurie važiuosite autobusais, tai 
nelaukite paskutinės dienos, bet 
iš anksto užsisakykite vietą. 
Vietas galite užsisakyti pas A- 
leksandrą Markevičių arba Pet
rą Jakubauską. Važiuokite į 
Marianapolį dainuodami visi 
bendrai, liepos 4, kur bus įvairių 
žaidimų ir dainų.

LDS 5 kp. šv. mišios įvyks 
sekmadienį, gegužės 29 d., 10

BATGHELDER VVHITTEMORE COAL CO.

« * •

* * *

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Šv. Kazimiero Parapija

Koresp.

ĮSIGYKIT HOTPOINT ŠALDYTUVĄ

Pirm Pirksite, Ateikite Pas

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine

Telefonas LIBerty 2337

vai. ryte. Visi nariai prašomi a 
teiti ir pasimelsti darbininkų in 
tencijai.

KOMP. A. ALEKSIO 
PAGERBIMAS

Studentų Ir Profesionalų 
Seimas

reikalinga šaldytuvas, kuris
HOTPOINT

Gegužės 19 d. įvyko darbinin
kų balsavimas American Brass 
kompanijos dirbtuvėje. Darbi
ninkai balsavo prie kurios uni
jos priklausyti. Laimėjo CIO u- 
nija.

Kleb. kun. J. Valantiejus dar 
ligoninėje, bet sveiksta ir žada 
greitu laiku grįžti į namus. Pra
šome Dievo, kad mūsų vadas vi
sai išsveiktų.

pelnas Labdarių draugijai. Ren
gėjai kviečia visus Worcesterio 
lietuvius šiame išvažiavime da
lyvauti. D—s.

18 Worcesterįo draugijų mil
žiniškas išvažiavimas įvyks ge
gužės 28 — 29 ir 30 dienomis, 
Maironio parke. Šiame išvažia
vime dalyvaus abiejų parapijų 
chorai. Kalbės visi lietuviai gy
dytojai ir advokatai. Vakarais 
gi parko salėje gros Frank Na- 
vis orkestras, kur galės jauni ir 
seni linksmai laiką praleisti.

Dabartiniu laiku Maironio 
parkas pačiame puošnume. To
dėl kiekvienam gera proga pasi
grožėti žavėjančia gamta ir link
smai laiką praleisti tyrame ore. 
Šio milžiniško išvažiavimo visas

Išvyko į Lietuvą pp. A. Katei- 
va, U. Sardinskaitė (L. Vyčių 7 
kp. nariai), M. Miklinavičienė. 
Gegužės 20 d. jaunimas surengė 
išleistuves. Kiek ankščiau išvy
ko p. Matusevičienė, graborius 
Delnikas su žmona.

DIDELIS PIKNIKAS ant 
GEDIMINO KALNO

Rengia LDS 108 kp. Pusę pel
no skiria Aušros Vartų parapi
jai gegužės 29 dieną, 1 vai. p. p. 
Gros geriausia muzika. Bus do
vana laikrodėlis ir kitos mažes
nės dovanos. Bus įvairių gėrimų 
ir užkandžių. Kviečiame visus 
lietuvius iš Worcesterio ir apy
linkės dalyvauti. Veikianti ko
misija: L. Volngevičius, A. Ta
mulevičius, I. Pigaga.

Boston, Mass.
Prezidentas ir Kasininkas

KLAIDOS ATITAI 
SYMAS

Birželio 5 d. įvyksta pirmas 
Šv. Juozapo par. piknikas, Lin- 
den parke, Union City, Conn.

Gegužės 20 d. Baltos Lelijos 
choras surengė savo nariui, A. 
Daunorui išleistuves, kuris išvy
ko į Lietuvą su L. Vyčių ekskur
sija, gegužės 21. Choras sudai
navo keletą dainelių. Visi linkėjo 
A. Daunorui laimingos kelionės.

Gegužės 15 d. Šv. Vardo drau
gija surengė išleistuves savo na
riams, būtent, A. Daunorui, J. 
Katiliui ir G. Svernelienei ir O. 
Šekauskienei. Baltos Lelijos 
choras dainavo. Adv. K. Paulau
skas ir kiti pasakė linkėjimų 
kalbas. Choras akompanavo p. 
R. Giraitis. Solo dainavo p. M. 
Šleikavičiūtė. Programa buvo 
turininga. Visiems linkime lai
mingos kelionės ir malonių į- 
spūdžių. Jonukas St.

Lietuvių Kolegijos naudai ba
lius buvo sėkmingas. Dalyvavo 
kun. E. Gradeckas, kun. B. Gau- 
ronskas, kun. prof. Starkus, 
studentai Urbonas ir Markevi
čius, jaunimas iš Ansonia, ūki
ninkai — V. Ramažauskas su 
šeima, Plungis su šeima ir kiti. 
Pasidarbavo šie: V. Urbonas, P. 
Markevičienė, A. Markevičius, 
p. Stankevičienė, p. K. Jasaitie
nė, p. Matulionienė, M. Karinau- 
skienė. M. Benesevičius, pp. Gir- 
džijauskaitės, J. Jakštas, J. 
Girdžijauskas, Valuckas, Pronc- 
kietis ir P. Jakubauskas.

Atėjus karštam orui maistas genda 
apsaugotų maistą nuo gedimo. Įsigykite vieną garsiausių 
ŠALDYTUVŲ, kuris yra vienas iš ekonomiškiausių ir patvariausių. Galite 
pirkti su labai mažu įmokėjimu ir tik $1.19 mokant į savaitę. Nusipirkę 
tikrai pasidžiaugsite, ir nepamatysite kaip lengvai išsimokėsite.

Žis HOTPOINT šaldytuvas turi vėliausius extra pridėčius, kurie yra 
be galo parankūs. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir pamatykite kaip 
jie išrodo ir kaip galima pigiai ir greitai juos įsigyti.

92 High Street
Samual Kaufman,

29 d
įsibriovė klaida

Jėzų

“Darbininko” 
No. 33, 
Vatikano miestas 
itų vienuolių vyriausiu va
du generolu tapo išrink
tas kun. Maurice Schur- 
mans”. Turi būti: Genera- 
liu Sekretorium buvo pas
kirtas kun. Maurice Schur- 
mans ir tt. ..” nes jėzuitų 
vienuolyne generolas yra 
renkamas iki gyvos galvos, 
taigi ir toliau pasilieka tas 
pats generolas WI. Ledo- 
chowski.

L. K. Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos 7-tas metinis seimas 
įvyks liepos 2 — 3 d.d. Mariana
polio kolegijos patalpose, 
Thompson, Conn. į seimą kvie
čiami ne tik s-gos nariai, bet ir 
s-gos idėjai prijaučią lietuviai 
šviesuoliai.

Seimas prasidės liepos 2 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryte Mariana
polio koplyčioje iškilmingomis 
pamaldomis. Pirmoji sesija tą 
dieną bus bendra — studentų ir 
profesionalų, antroji skiriama 
profesionalams. Vakare bus a- 
titinkama pramoga. Liepos 3 d., 
sekmadienį, sesijos bus tęsia
mos: išklausoma paruoštų pa
skaitų, aptariama ateities veik
la, išrenkama sąjungos vadovy
bė. Vakare įvyks seimo užbaigi
mo programa.

Seimo metu studentų registra
cijos mokestis 2 dol., už ką bus 
apmokamas ir valgis, profesio
nalams — 4 dol. Nakvynei kam
bariai Thompsono mieste kai
nuos 1 dol. parai.

Studentų seimai visada praei
davo smagioje nuotaikoje. Tiki
masi, kad ir 7-tasis seimas ne
bus menkesnis, nes Rengimo Ko
misija, kurią sudaro Marianapo
lio kuopos veiklieji nariai, iš 
anksto rūpinasi paruošti seimui 
ir jo dalyviams palankiausias 
sąlygas. Į šį seimą verta atva
žiuoti vien tik dėl Marianapolio 
ir apylinkės grožio. Turintieji 
laiko galės pasilikti Liepos Ket
virtajai, kada įvyks Naujosios 
Anglijos Lietuvių Diena.

Visi lietuviai katalikai švie
suoliai maloniai kviečiami ir 
laukiami. Centro Valdyba.

Lietuvos Nepriklausomybės 
20 metų sukakties proga, Lietu
vos prezidentas Antanas Smeto
na, tarp kitų, apdovanojo ir 
komp. Aleksį D. L. K. Gedimino 
Ordinu. Waterburio lietuviai 
džiaugiasi ir didžiuojasi, kad 
komp. Aleksio ilgų metų dar
buotė lietuviškoje dirvoje tapo 
pripažinta.

Rengiamas pagerbimo bankie
tas, kuris įvyks ketvirtadienį, 
birželio 9, Elton Hotel (viešbu
ty) Waterbury, Conn. Bankietas 
prasidės 8:00 vai. vakare. At
vyksta Lietuvos Generalinis 
Konsulas p. Jonas Budrys įteik
ti komp. Aleksiui ordiną. Taip 
pat pasižadėjo atvykti svečiai iš 
New York, Illinois, Pennsylva- 
nia, Massachusetts, Rhode Is- 
land ir kitų valstybių.

Waterbury lietuviai dideliai 
susidomėję šist iškilme, nes tai 
bus pirma proga dalyvauti pa
našioje garbingoje pramogoje. 
Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
gerbiamąją vietinę ir iš kitų 
miestelių lietuviškąją visuome
nę skaitlingai šiame parengime 
dalyvauti, kad atitinkamai pa
gerbti visų žinomą išeivijos uo
lųjį visuomenininką, komp. A. 
Aleksį.

Bilietas $1.50 asmeniui. Dėl 
informacijų rašykite Mr. J. Je- 
nušaitis 21 Chipman St. arba 
Atty. C. V. Balanda 16 Chipman 
St. Bilietus taip pat galima gau
ti pas kitus rengimo komisijos 
ir choro narius. Rengėjai.
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Rytinių Valstybių Žinios
HEW HAVEN, CONN

LDS CONN. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

Paskyrė $25.00 
“Darbininkui”

Gegužės 22 d., Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje įvyko Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos 
Conn. apskričio suvažiavimas. 
Pirmininkui neatsilankius, suva
žiavimą atidarė vice-pirm. J. 
Bernotas, kuris pasveikino ats- 
tovus-ves ir palinkėjo laimingai 
svarstyti visus reikalus. Pakvie
tė kleboną kun. M. Pankų atkal
bėti maldą. Po maldos klebonas 
sveikino visus atstovus-ves, pa
reikšdamas, kad Darbininkų Są
junga yra naudinga organizaci
ja ir visi darbininkai turėtų 
jungtis į ją. Taipgi linkėjo sėk
mingai svarstyti visus reikalus.

Prezidiuman išrinkti sekanti: 
Pirm. J. Bernotas, pagelb. V. 
Petrukevičienė, rašt. B. Mičiū
nienė, korespondentė viešnia — 
M. Jokubaitė, tvarkdarys J. Mi
šeikis, mandatus ir įnešimus pa
vesta sutvarkyti raštininkei.

Atstovų-vių dalyvavo 16 iš 4 
kuopų valdybos nariai 4; viso 
sudarė 20. Svečių atsilankė se
kanti iš vietinės 28 kuopos: K. 
Ramanauskas, F. Rumskas ir 
M. Jokubaitė. Visiems suteikti 
ženkleliai ir patariamas balsas. 
Pirm, pakvietė vietinį kleboną 
dalyvauti šiame suvažiavime ir 
suteikė ženklelį.

Raštininkė perskaitė pereito 
suvažiavimo užrašus. Apskričio 
valdyba darė pranešimus iš savo 
darbuotės, iš kurių pasirodė, 
kad visi dirbo atlikdami užduo
tis kuogeriausiai.

Trilypės gegužinės komisijos 
vardu p. K. Tamošiūnas darė 
platų pranešimą ir kvietė visas 
kuopas iš anksto ruoštis skait
lingai dalyvauti gegužinėje, ku
ri įvyks birželio 26 d. Hartford, 
Conn. Kolonijos bei veikėjai, 
kurie surengs arba atveš pilną 
busą žmonių ir kurie užsimokės 
įžangą į gegužinę, gaus dovaną 
$5.00.

Nutarta iš apskričio iždo pa
aukoti “Darbininko” Intertypoj 
fondui $25.00. Šis nutarimas pa- 
gyrtinas, kad atstovai įvertinai 
ir supranta šio reikalo svarbą, j angije, o kiti laukia, nes į baž- 

Apskritys nutarė pagelbėti nyčią nesutilpo. Visų šešių par. 
kuopoms, kurios norės siųsti at-' 
stovus į būsimą LDS seimą, pa
skirdamas kiekvienai iš iždo po 
$10.00. Kuopos, kurios mano sių
sti atstovus į seimą turi kuo- 
greičiausiai pranešti apskričio 
raštininkei.

Kadangi LDS apskričio pirmi-j 
ninkas p. J. Mončiūnas ir jo 
žmona Rozalija išvyko aplanky
ti savo tėvelių ir giminių Lietu-; 
voje, ir pamatyti tėvynę, kurią arpa ir kanklėmis, garbinkite

apleido prieš 25 metus, ta pro
ga šio suvažiavimo atstovai-vės 
sveikina p-nus Mončiūnus ir lin
ki laimingos kelionės.

Iš priežasties sunkios ligos 
p-nios Veronikos Tamošiūnie
nės, kuri yra žmona apskričio 
iždininko p. K. Tamošiūno ir 
randasi Mt. Sinai ligoninėje, 
Hartford, Conn., šio suvažiavi
mo atstovai-vės reiškia užuojau
tą, ir linki greit pasveikti. Pa
siųstas sveikinimas į ligoninę 
apskričio vardu.

Kiti nutarimai tilps protoko
le, čia tik paminėjau svarbes
nius. Suvažiavimas buvo gyvas 
ir visi reikalai rimtai svarstomi. 
Malonu buvo matyti šiame su
važiavime skaitlingą moterų bū
rį. Suvažiavimui užsibaigus, vie
tinės kuopos valdyba pakvietė 
visus vakarienei, kur užkan
džiaujant pasikalbėta ir pasa
kyta gražių kalbų. Visi skirs
tėsi

Jį su bubneliu, garbinkite Jį su 
stygomis ir vargonais”.

Toliau klebonas gražiai išsi- 
reiškia sekančiai: ‘Tegul tie 
Nauji Vargonai būna mums jau
dinančios stygos, kurios mūsų 
širdis pagautų, jas pakeltų prie 
Dievo. Gi mūsų brangusis jauni
mas, kuris prie tų vargonų gie
dos, teatsimena, jog didi garbė 
jiems teikiama Dievui giesmes 
siusti, nes tas, kurs gieda, anot 
patarlės, dvigubai Dievą garbi
na”.

“Darbininko" Bendradarbis 
Įšventintas Kunigu

pakilusioje nuotaikoje. 
Koresp.

C. BROOKLYN, N. Y
NAUJŲ VARGONŲ PAŠV.

IŠKILMĖS

Gegužės 22 d., š. m., liks isto
rinė diena šv. Jurgio parapijos 
istorijoj, nes šioje dienoje buvo 
pašventinti nauji modemiški tri
jų manualų, trisdešimts pilnų 
balsų ir virš trisdešimts įvairių 
kombinacijų — sujungimų Var
gonai. Juos statė Delosh Bro- 
thers Co. Vargonų balsai yra 
labai gražūs, švelnūs ir labai a- 
tatinka bažnytiniai dvasiai. Bet 
kuomet jais pilnais grojama, tai 
sėdint bažnyčioje jaučiamas 
kiek suolų drebėjimas, nežiūrint 
to, kad jie subudavoti pirmoje 
galerijoje. Mat čia bažnyčia taip 
pabudavota, kad ji turi dvi ga
lerijas.

Kaip buvo skelbta, lygiai šeš
tą vai. iškilmės prasidėjo. Bet 
jau penktą vai. žmonių buvo pil
na prisirinkę pas bažnyčią. Au
tomobilių eilės stovėjo visomis 
gretimomis gatvėmis. Du dideli 
busai, pilni choristų, atvažiavo 
iš Elizabeth’o N. J. ir Newark, 
N. J.

Žmonių prisirinko tiek, kad 
retai kada Velykų rytą tiek ma
tyti. Daug publikos stovėjo prie- 
angije, o kiti laukia,

Gegužės 26 d., š. m. į kunigus 
įšventintas nuoširdus “Darbi
ninko” bendradarbis kun. Juo
zas A. Neverauskas. Šventimus 
suteikė J. E. vyskupas Hugh L. i 
Lamb, Katedroje. Primicijantas] 
pirmas iškilmingas šv. mišias 
atnašaus Šv. Pranciškaus lietu
vių par. bažnyčioje, Minersville, 
Pa., gegužės 29 d., 7:30 vai. ry

Kun. Geraldas Motejūnas
C. P.

“Toceota in D

te. Viešas bankietas įvyks 1:30 
vai. po pietų, parapijos svetai
nėje.

Tą pačią dieną įšventintas į 
kunigus Saliamonas J. Mažeika,] 
brolis Sesers Vienuolės Anicia- i 
tos iš Cambridge, kurių tėveliai 
gyvena Philadelphia, Pa. Primi-1 
cijos įvyks Šv. Kazimiero lietu
vių par. bažnyčioje, Philadel
phia, Pa. Kun. S. J. Mažeika irgi 
yra “Darbininko” bendradarbis, j 
Plačiau apie kun. Mažeiką telpa 
kitoje vietoje.

kuri buvo labai gražiai choristų 
išpuošta, įvyko balius. Visų pa
rapijų choristai gavo užkandžių 
nemokamai. Orkestrai grojant 
įvairius šokius, jaunimas, tarsi 
banga siūbavo.

Didelė garbė tenka iš toliau 
atvažiavusiems iš Elizabeth’o ir 
Newarko, ypač jų vadams, kad 
suorganizavo tokį būrį jauni
mo, kurie patys turėjo užsimo- 
kėt už busus. Jau kelintą kartą 
tenka tai vienur, tai kitur ma
tyt tokius bendrus chorų suva
žiavimus ir jaunimas į juos my
li važiuoti. Gražus reiškinys. 
Šiame koncerte matėsi visa eilė 
menininkų, kaip iš Brooklyno, 
taip ir iš tolimesnių kolonijų.

Didelė garbė priklauso vietos 
kleb. kun. Paulioniui, kuris jau 
antroje parapijoje įtaiso netik 
puikius vargonus, bet viską da
ro, kas taisytina. Žinoma, tas iš 
šalies žiūrint gražu tuom visu 
kuom pasigėrėt, bet kiek jam 
tas viskas kainuoja ne pinigais, 
bet sveikata, nes tą visą daro ne 
sau, ne tam, kad žmonės jį už 
tai girtų, bet Tam, kaip patsai 
pažymėjo programos įžangoje, 
kad “tepriima Dievas šiuos Var
gonus, Jam pavestus bei pašven
tintus”. Tik Aukščiausias gali 
jam už tai atmokėti. Tai begali
nio darbštumo kunigas visuose 

> gražiuose užmanimuose. P-tas

Kun Jonas Daunis NEW BRITAIN, CONN

Svarbus Pranešimas Conn. 
Valstybės Katalikėms Mote 

rims ir Mergaitėms
Gegužės 29 d. iš radio stoties 

WBRY — Waterbury, Conn., 
Lietuvių pusvalandyj, kuriam 
vadovauja gerb. komp. A. J. A- 
leksis, 4:30 valandą po pietų, 
pastangomis Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio, bus pasakyta į- 
domi kalba Moterų Sąjungos 
reikalu.

Taigi Visos katalikės moterys 
ir mergaitės neužmirškite pasi
klausyti tos dienos programos.

MASPETH, L. I, N. Y.

choristai, kurių buvo 300, užėmė 
antrąją vargonų galeriją.

Kleb. kun. K. Paulionis labai 
gražiai apibudino bažnytinę mu
ziką pirmuose krikščionybės 
amžiuose. Pacitavęs keletą gra
žių sakinių iš Karaliaus Dovydo 
Psalmių. Psalmėje 150, kuri gie
dama šventinant naujus vargo
nus: “Garbinkite Viešpatį su 
trimito garsu: garbinkite Jį su

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

PAD AKYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS 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.

Gegužės 15 d. š m. V. J. Atsi
mainymo choras, vedamas muzi
ko A. Vismino, suvaidino sėk
mingai Operetę: “Kaminkrėtys 
ir Malūnininkas”, parap. salė
je. Vaidintojai buvo: Piklius — 
malūnininkas, — Petras Kaliba
tas ; Teklytė, jo duktė — Suzana 
Gedvilaitė; Gratas kaminkrėtys, 
— Vincas Rokus; Sabukas ka
minkrėčio gizelis, — Pranas 
Kalibatas; Kaminkrėčio sūnus— 
Juozas Žemgulys; Petronėlė tar
naitė — Elena Matulionytė; 
Barbora malūnininko šeiminin
kė — Julė Baltaitienė. Vaidinto
jai atliko savo užduotis puikiai. 
Solo ir duetų dainavime gerai 
užsirekomendavo Kaminkrėtys 

malūnininkas 
Nors ir kiti

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO
Šiame mieste darbininkų būk

lė blogėja. Daug bedarbių ir dar 
daugiau darbininkų atleidžia 
nuo darbų. Kaikurie ir dirban
tieji dirba tik po kelias valandas 
į savaitę. Neužsidirba nei mais
tui nusipirkti. Maistas brangus 
ir nuomos aukštos. Darbininkai 
privalo organizuotis ir organi
zuotai gerinti savo būklę. Čia 
yra keliose dirbtuvėse unija 
CIO, bet neparodo jokio veiki
mo. Bedarbiai prie tos unijos 
negali priklausyti, nes jie neiš
gali užsimokėti mokesnių. Taigi 
bedarbių likimas yra nepavydė
tinas. Dirbantieji darbininkai 
turėtų susirūpinti bedarbiais.

— V. Rokus, ir 
Petras Kalibatas. 
atliko gana gerai. Sabuko rolėje
— Pr. Kalibatas. gana keblią 
užduotį apsukriai atliko ir dai
navime atsižymėjo. Suzana Ged- 
vylaitė. nors dar pirmą kartą 
Dasirodė scenoje, bet gyvai vai
dino ir dainavime visai nesivar
žydama parodė savo aukštą 
tembrų sopraną, ypač dainavi
me dueto su Juozu Žemgaliu. 
Barbora, ponia Baltaitienė pasi
rodė labai tinkama juokdarė, 
labai natūraliai nudavė savo 
rolę. Operetės finale išėjo sce- 
non visas choras su kepėjų ba
letu. Dainavimą ir visą veiksmą 
atliko gyvai su nudavimais. Sa
lėje klausantis ir žiūrint atrodė 
tikrai New Yorko operečių pa
vyzdžiai, muzikalumas ir vaidi
nimas.

Malūnininkas Petras Kaliba
tas. baigiant operetę, pasirodė 
scenoje kaipo šeimininkas su a- 
kordionu: pagrojo keletą lietu
viškų šokių, kas dar gyviau su
judino choristus pasisukti sce
noje. Juozas Žemgulys, nesenai 
iš Lietuvos atvykęs, yra geras 
vaidyla ir smuikorius. Už tai jis 
visur dalyvavo ir orkestroje 
smuikavo laike operetės vaidini
mo. ir vaidyboje atsižymėjo.

Mūsų choras tikrai užsipelnė 
CTerą vardą. Ką ir kunigas Leke- 
šis, pabaigus vaidinimą, patvir
tino choro puikią pažangą, kaip 
muzikoje, taip ir
Taingi pareiškė, kad nors cho
re ir būtu geriausių jėgų, bet 
ieigu nebūtų kam jų sėkmingai 
vesti, tai vis liktų vietoje. O da
bar. turint mums patvrusį chor
vedį - muziką ir vaidylą, p. A. 
Visminą, už tai mums ir sekasi, 
net jau imituoja New Yorko ar
tistus. Linkėio chorui nenuilsti 
>r toliaus tain sėkmingai dirbti, 
žengti pirmyn muzikoie ir vai- 
dvboie. Programos vedėju buvo 
\ntanas Grunskis.

Po operetės tesėsi šokiai. A.K.

Kaip jau buvo rašyta, gegužės
20 d. įšventintas kunigu Jonas 
Daunis iš So. Bostono. Pirma- 

vyks už savaitės. Pirmadienį, sias šv- mišias atnašavo geg. 22 
gegužės 30 d., Tėvų Pasionistųid-> ^v. Petro par. (So. Boston) 
bažnyčioje. 159 Washington St., bažnyčioje. Viešas bankietas 
Brighton, Mass., 9 vai. ryte, J. primicijantą pagerbti įvyko pa- 
E. vyskupas - pagelbininkas raPij°s svetainėje, geg. 22 d., 6 
Pranciškus J. Spellman, D. D., ya^ vakare, kur dalyvavo daug 
suteiks kunigystės Sakramentą 
Geraldui Motejūnui, So. Bosto- 
niečiui. Jis bus įšventintas kar
tu su kitais 14 Pasijonistų klie
rikais. Jaunam Kristaus Darbi
ninkui, Tėvui Geraldui Motejū
nui, jo mamytei ir seserims, o 
ypač Tėvams Pasijonistams, 
kun. Geraldo mokytojui ir glo
bėjui, Tėvui Alfonsui, C. P. bū
tų didelis malonumas, kad lietu
viai gausiai dalyvautų naujų 
kunigų šventimuose.

Kun. Geraldas. C. P. atnašaus 
Pirmas Iškilmingas Šv. Mišias 
Šv. Petro lietuvių par. bažnyčio
je, So. Bostone, birželio 5 d., 11 
vai. ryte ir suteiks visiems savo 
palaiminimą bažnyčioje.

Birželio 5 d., 6 vai. vakare, pa
rapijos svetainėje, 492 E. 7th 
St.. So. Bostone įvyks primicijų į 
bankietas, LDS 1 kp. vadovybė- i O Connell paskyrė 
je. Bankieto rengėjai ir klebo
nas kun. P. Virmauskis nuošir
džiai visus kviečia dalyvauti ir 
pagerbti naują Tėvą Geraldą, 
būsiantį misijonierių.

So. Bostonui didelė garbė, kad 
iš lietuvių parapijos tiek daug 
pašaukimų į Kristaus Vynyną. 
Didelė garbė Šv. Petro parapi
jos vadams - kunigams, nes jie 
savo pavyzdžiais daro giliausį į- 
spūdį į jaunųjų širdis ir patrau
kia jaunimą Dievo tarnybon.

Kun. Geraldas Motejūnas, C. 
P. yra uolus “Darbininko” skai
tytojas ir bendradarbis. Jo mo
tinėlė yra LDS 1 kp. narė.

Sveikiname naujuosius primi- 
cijantus kunigus ir linkime vi
siems sveikatos ir ištvermės!

So. Bostone lietuviai dar tebe-i 
kalba apie įvykusias primicijas, 
o štai jau ir kitos primicijos į-ju

KUN. N. PAKALNIS
Vargonų šventinimo ceremo

nijas atliko kun. N. Pakalnis, 
Apreiškimo par. kleb.; asistavo 
kun. J. Aleksiūnas ir kun. M. 
Kemežis, gi palydovais: kun. 
Kelmelis, kun. Kidykas, kun. 
Mikšys, kun. P. Vasiliauskas ir 
vietiniai kunigai. Laike šventini
mo virš 30 mergaičių atstovavo 
vargonų kūmus, kurios žemai 
būdamos laikė nuleistus nuo 
vargonų baltus kaspinus. Tuoj 
prasidėjo Bažnytinio koncerto 
programa. Pirmas vargonais pa
grojo vienas iš keturių brolių 
Delošų, kurie statė vargonus. 
Jam pabaigus, mažasis choras 
seserų Pranciškiečių prirengtas 
gražiai pagiedojo “O cor Amo- 
ris”. Po tam vietinis vyrų cho
ras, muz. J. Brundzos vedamas, 
be vargonų pritarimo, muzika
liai išpildė keturiais balsais “A- 
ve Maria” — J. Arcadelt. Šiam 
chorui užbaigus, V. J. Atsimai
nymo par. choras, A. Vismino 
vedamas, užtraukė “Terra Tre- 
muit” F. McDonougt ir Regina 
Coeli A. Warhner. Choras nedi
delis bet gerai savo užduotį atli
ko. Toliau vietos vargon. J. 
Brundzą užtraukia pilnais var
gonais solo
Minor” J. S. Boch, kurią minti
nai išpildė. Gavo pagyrimo ne
tik nuo šiaip žmonių, bet ir nuo 
menininkų, kad gerai valdo var
gonus.

Toliau seka solo Avė Maria,
A. Rosewig, kurią gražiai išpil
dė Kulbokytė - Višniauskienė, 
Skaitlingas Šv. Petro ir Povilo 
choras, Elizabeth, N. J., kuriam 
vad. komp. J. Žilevičius, “Surre- 
xit Christus” — C. Rossini ir 
“Regina Coeli” — Lotti labai 
gražiai ir muzikaliai išpildė. To
liau vėl vargonais solo Fantazi
ja “Marija, Marija”, — J. Žile
vičiaus, kurią pats autorius gra
žiai ir įdomiai išvystė, įvesda
mas smuiką ir solo, o choras 
marmorando. Čia kompozitorius 
parodė įvairumą ir gražumą 
naujų vargonų balsų, pritariant 
varpų muzikai. Po šio vėl seka 
solo “Alleliuia” — W. A. Mo- 
zarto, kurią įspūdingai išpildė
B. Brundzienė. Šis kūrinys yra 
koncertinis, labai komplikuotas 
ir sunkus, bet dainininkė turėjo 
gerą prisirengimą ir lengvai jį 
išpildė. Nors laikas bėga, bet 
žmonės su įdomumu klausosi. 
Štai ir vėl virpančio smuiko bal
sas pasigirsta, tai Petras Gval- 
dis (Philharmonijos orkestro 
narys) Elizabeth, N. J., kuris 
grojo Andante iš koncerto D. 
Minor, Mendelssohu - Bartholdy. 
Tai pirmos rūšies smuikininkas. 
Ir vėl pasigirsta daininin. B. 
Brundzienės balsas, kuri užtrau
kė Cujus Animam (iš “Stabat 
Mater”) G. Rossini. Šis aukštos 
klasos kūrinys yra sunkus ir 
nevisiems prieinamas. Daininin
kę reikia pasveikinti, kad ji kas 
kart daro didesnę pažangą dai
nos mene ir jau įkopus į pačias 
aukštąsias gaidas. Daug susilau
kė sveikinimų už šį giedojimą. 
Šv. Trejybės Šv. Cecilijos par. 
choras iš Newark, N. J., vad. A. 
Stanišausko, gieda: Adoramus 
Te — G. Palestrima, Laudate 
Dominum — Ett ir Popule Mens 
Vittoria. Viską išpildo gerai ir 
gražiai, choras skaitlingas. Ir 
vėl įvairenybė, tai tenoras A. 
Vasiliaukas (Detroitietis), ku
ris lavina balsą pas gerus moky
tojus New Yorke pradeda ra
miai “Panis Angelicus” —Frank 
Cesar. Balsas stiprus, tembras 
gražus ir reikia tikėtis iš jo gra
žios ateities. Toliau seka Apreiš
kimo par. choras, vad. J. Jan
kaus. Gieda Contate Domino F. 
McDonough ir Credo (op. 100) 
A. Rosenic. Išpildė gražiai abu 
kuriniu. Turi gražių stiprių so-

žmonių.

i

I Kun. Jonas Daunis gimė Rox- 
: būry (Bostono priemiestyj), 
Mass., spalių 12 d., 1906. Kurį 
laiką gyveno Cambridge, Mass. 
Į So. Bostoną jo tėveliai persi
kėlė gyventi 1920 m., kur nau
jasis kunigas užbaigė So. Bos
ton High School. Užbaigęs auk- 

. štesnę mokyklą, 4 metus dirbo 
I savo tėvelio krautuvėje. Turė
damas pašaukimą į kunigus, 
1929 m. įstojo į Boston College. 
Užbaigęs Kolegijos kursą. 1931 
m. priimtas į Šv. Jono Semina
riją, Brighton, Mass., kurią sėk
mingai užbaigė ir iš ten išėjo 
tuo, kuo jis dabar yra, būtent, 
kunigu.

Trečiadienio rytą, gegužės 25 
į d., Jo Eminencija

VAINIKAVIMAS P. ŠVČ.
STOVYLOS

Sekmadienį, gegužės 29 d., 3 
vai. po pietų, Šv. Andriejaus lie
tuvių par. bažnyčioje įvyks pa
maldos P. Marijai Dievo Moti
nos garbei ir Jos stovylos vaini
kavimas. Sodalietės labai uoliai 
ruošiasi į šias pamaldas ir vai
nikavimo iškilmes.

Kardinolas 
kun. Joną 

(Mass.) Šv. 
Jis tas pa- 

birželio 1 d.

Daunį į Haverhill 
Ritos par. vikaru, 
reigas pradės eiti 
š. m. Toje parapijoje vikaru y- 
ra kun. F. Norbutas. Kur bus 
paskirtas kun. Norbutas ir ar 
ten bus du lietuviu kunigu dar 
nėra žinių.

Kun. J. Daunio tėveliai, pp. 
Domininkas ir Ona Dauniai ir 
dabar gyvena So. Bostone ir tu
rėjo valgomųjų produktų krau
tuvę. Jis turi du broliu — Stasį 
ir Aleksandrą ir seserį Oną.

Kun. Jonas Daunis poilsio sa
vaitę praleidžia So. Bostone ir 
pagelbsti aptarnauti lietuvius 
dvasiniais reikalais.

TRILYPĖS GEGUŽINĖS 
REIKALU

Birželio 26 d., po pietų Lietu
vių Sąryšio parke, Glastonbury, 
Conn. įvyks gegužinė, kurią ren
gia trys apskričiai, būtent, LDS. 
M.S. ir LRKSA. Yra išrinkta 
komisija ir ji veikia: renka skel
bimus, kviečia 
transportacija. 
ro: P. Poškus, 
A. Gurskis, p.
p. B. Mičiūnienė.
kokį reikalą, tai kreipkitės pas 
komisijos narius.

chorus, rūpinasi 
Komisiją suda- 

P. Andriulionis, 
J. Janušonytė ir 

Jeigu turite
vaidinime.

pranų ir altų, bet vyrų balsų, 
jaučiamas šiek tiek trūkumas. 
Ir vėl dain. A. Vasiliauskas išei
na ir gieda “Avė Maria” — Gou- 
nad, kurią gražiai atlieka.

PALAIMINIMAS ŠVČ. 
SAKRAMENTU 

Karalienės Angelų par. choras, 
vad. P. Dulkės, gieda “Kristus 
jau Prisikėlė” (nepažymėta ke- 
no) ir “Gloria Emerson”. Cho
ras nelabai didelis, bet turi gra
žių balsų Muz. J. Brundzą groja 
vargonais solo “Toccata Es dur 
W. Sering”. Gražus koncertinis 
kūrinys, kuris reikalauja išpil
dymui tinkamos technikos, kaip 
pirštuose, taip ir pedale, bet J. 
Brundzą laisvai tai išpildo. Kaip 
ir pridera, paskutinę programos 
dalį išpildo vietinis Šv. iurgio 
par. choras, vad. J. Brundzos.

” _ W. Mo- 
ir “Alleluia” — G. Hon- 
Abu kuriniu yra sunkūs.

Gieda “Magnificat 
zarto 
delio.
gražūs ir reikalauja gero susi- 
giedojimo ir pusėtinai išlavinto 
choro. Bet choras juos išpildė 
gerai, ypač “Alleliua” paliko 
daugeliui labai gražios nuotai
kos. Reikia pasakyti, kad visa 
programa buvo visų chorų ir so
listų labai rūpestingai prirengta 
ir atlikta, tad ir dvi ir pusė vai. 
prabėgo kaip bematant. Tokių 
koncertų, kaip šis, tai labai retai 
galima kur girdėt. Visi juo buvo 
labai patenkinti ir paliko klau
sytojų tarpe neišdildomą atmin
tį. Po koncerto buvo palaimini
mas švč. Sakramentu.

Į šį koncertą nebuvo jokios į- 
žangos tik kolekta.

Po koncerto, par. svetainėje,

SĄJUNGIETĖS NUOŠIRDŽIAI 
DĖKUOJĄ

Nuoširdžiai dėkoja gerb. mu
zikui, p. K. Žalnieraičiui, prog
ramos dalyviams, būtent, p. K. 
Kavaliauskui, J. Melinauskui, p. 
N. Šimanskaitei, pp. V. ir O. 
Sintautam, pp. Skrabulių šei
mai, p. O. Valinčiutei už priruo- 
šimą ir išpildymą programos 
Motinos Dienoje. Taipgi dėkoja
me kleb. kun. A. Vaškeliui už 
malonų pritarimą ir programos 
vedimą. Dėkojame kleb. kun. V. 
Karkauskui už dalyvavimą ir 
gražią kalbą. T. M.

WASHIGTON DEPOT, CONN
LDS APSKRIČIO SUVAŽIA

VIMAS
Gegužės 22 d. man teko daly

vauti LDS Conn. apskričio suva
žiavime, New Haven, Conn. Te
ko sueiti gerų ir nuoširdžių lie
tuvių darbininkų. Lietuvių baž
nyčia gražioje vietoje, prie pat 
parko. Turi savo svetainę. Vie
tiniai lietuviai nusiskundžia, 
kad neturi vadų, kurie jiems pa
gelbėtų darbuotis. A. P. K.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam Ko laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sųna- 
riuose. Jeigu Jie sus
tingę, arba labai Jau
slus, Jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai Jums pro
ga išbandyt! paprastų, 
kuris pagelbėjo J im-pigų Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakelt 7 dienoms DYKAI IšBAN- 
DYYMUI, ir Jeigu norėsite naudoti 
(langiau, tą galėsit daryti už mažus 
kietus. Mes kviečiame Jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI. mOsų kas
tais. Pasiųsk savo vardą lr adresą 
tuojau I
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-® 

2708 W. Farwell Avė. Chicago, lik




