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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

VIENYKITĖS 1

EINA NUO 1915 METŲ

N. A. LIETUYiy DIENOS
CENTRO VALDYBA

Garbūs Pirmininkai — 
Kun. K. Urbonavičius, 

Kun. J. Anibotas.

Pirmininkas —
' A. F. Kneižys

Pavaduotoja — 
K. Vosyiicnū

Sekretorius — 
J. Pilipauskas 

* X
Iždininkas —

Kun..T)r. J. Navickas

Iždo Globėjai — 
■S. Peikauskas ir 

.1. Naudžiūnas.

KOMISIJOS:
Kvietimu —

Kun. J. švagždys 

Kun. P. Juškaitis 

Kun. J. Navickas

Trąnsportacijos —
Kun. E. Gradeckis 

Kun. P. Karlonas 
A. F. Kneižys

Muzikos ir Dainų — 
Kun. J. Bukanas 

Komą. A. Aleksis 
Muz. M. Karbauskas

+
Sporto — 

Kun. E. Gradeckis

J. Pilipauskas •

T. Stoškus

Spaudos — 
Kun. K. Urbonavičius 
Kun. J KrTpaš

» J. Pilipauskas

Biznio —
Kum. J. Navickas

Kun. V. Puidokas

Kun. J. Petrauskas

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ LIEPOS-JULY, 4 D., 1934 M., NO. 51.

EINA ANTRADIENIAIS IR

PENKTADIENIAIS

KAINA 5

Dienos DalyviuSveikiname

UN. JONAS VAITEKŪNAS,KUN. K. URBONAVIČIUS
Naujosios Anglijos Lietuvių Dienos Garbūs Pirmininkas
ir Spaudos Komisijos Pirmininkas, įnpsų išeivijos žymu
sis poetas ir literatas.

Šv. Kazimiero par. (Providence. R. I.) klebonas, iškil- 
niingųjų^y^. metu sako pamokslą

KUN. JONAS AMBOTAS,
Šv. Trejybės par. (Hartford, Conn.) klebonas, Lietu1 
Dienos Garbūs Pirmininkas, pradeda Lietuvių Diei 
programą iškilmingomis šv. mišiniais.

Atskirais dalykais rūpi
nasi šie asmens:

Ženkleliais —
Kun. J. Petrauskas

■ Filmavimu —
Kun. P. Juškaitis

Garsiakalbiais —
Kun. A. Morkūnas.

KAS IR KUR...
Lietuvių Dienoje dalyvau

ja daug įžymių musų išeivi
jos vadų.

Chicagą atstovauja mūsų 
vadai: kun. J. J. Jakaitis, 
M. I. C., Tėvų Marijonų 
Provincijolas ir p. Leonar
das Šimutis, “Draugo” re
daktorius ii naujasis LRK- 
SA. pirmininkas. Sveikina
me p. Šimutį naujose parei
gose.

Detroitu atstovauja muzi
kas p. Jonas Čižauskas. Jis 
čia atvyko grįždamas iš LR- 
KSA. seimo.

Z
Rapolas Juška, garsusis 

dainininkas. Baitimore, Md. 
lietuvių parapijos vargonin
kas, atstovauja Baltimore.

Svečiai iš Lietuvos yra 
mūsų Dienos pažiba, tai Ka
nauninkas Prof. F. Kemėšis 
ir Prof. B. Vitkus.

-------------------—

Kun. J. Balkūnas, dalyva
vo ALK Studentų ir Alum
nų seime. Žadėjo pasilikti

. •- . <
-■ \

Marianapdlio Koiegija. Šiojje aikštėje laikomos Lietuvių Dienoj pamaldos ir 
Šventės programa.

Marianapolio Kolegijos, Thompson, Conn, Koplyčia, kurtoji' įvyko StdNF 
atidarymo iškilmingos pamaldos liepos 2—3 dd.

Seini(

Marianapolio Kolegijos, gražusis itališkas daržas, Thompson, Conn.

liepos .4. Ar pasiliko? Aš rio parapijietis yra Katali- 
labai norėčiau jį pasveikin- Į kų Studentų Centro pirmi- 
ti, nes jis atstovauja Didžio
jo New Yorko ir New Jer- 
sey lietuvius.

ninku, atvyko į Lietuvių 
Dienų su visa armija. Svei
kiname.

Washington, D. C. birže-

lio mėn. 25 d. “Elta” iš 
Kauno praneša, kad Lietu
vos nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris Lat
vijai JUOZAS URBŠYS 
yra paskirtas Užsienių Rei
kalų Ministerijos politikos

departamento direktorium. 
Naujai paskirtasai direkto
rius pradės eiti savo parei
gas liepos mėn. viduryje.

— Kovai su gyvulių mir
tingumu/ Lietuvoje vis dau
giau priduodama reikšmės.

apkrečiamo- nacijos technikų dar di
* n 1 ■> V • • • ______ _

Šiuo metu su apkrečiamo- nacijos technikų dar di 
mis gyvulių ligomis kovoja 24 feldšeriai. šiems spe< 
46 veterinarijos gydytojai, 
veterinarijos departamento 
tarnyboje 62 'gyvulininkys
tės technikai paskirti po vi
sų. kraštą padeda veterina
rijos gydytojams. Be veteri-

listams į kovą su gyvulių 
gomis kas kart vis uol 
stoja pati visuomenė.

7
Dvasia daro kūną turi 
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Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštinhžkę.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

GRABORIUS
Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja.

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 

• 258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

P. J. AKUNEVIČIUS

P. RAZVADAUSKAS,
So. Bostono Lietuvių Die

nos transportaeijus vadas, 
L. Vyčių 17 Algirdo kuopos 
pirmininkas.

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadway, 
, Ant antrą lubų 

So. Boston, Mass.

Paierson, La., — Birželio 
24 d., garsus lakūnas James 
R. Wedell užsimušė orlaivio 
avarijoje.

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai jsistovėjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj imas, 
reumatizmas, įnaląria ir 

. riebumas i *fegy.donias. be 
jokio skausmo ir nėra 
reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.GraBy.327^:^ 
yolMdoa: Antradieniai*, ketvirta- 
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
ta, 2- 3, 7—8 vakare; aeiuaadte- 
nlals 10—12 tiktai

is Tremont St, 

Room 181, 

e* ton,
K ~ AF-‘4<:

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
, Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Bostonmieciai Cambndg’iečiai, Br^Jętop ’iečjaj 
Norwood’iečiai, Thompson’an važiuojam.

(2 kartu).

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J .

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

i Jei. So. Boston 0823
1 LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

.525 E- Broądway, S. Boston

susirgOį ir gydy tojai jai ne- j tesnėsės mokyklos mokslus 
patarė važiuoti. linkime siekti aukštesnių

« į

i »

Mokslas — galybė.
Krafts.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkite* “Darbininke”.

Nieko neveikti — reiškia 
mokytis daryti blogą.

Sv. Augustinas.ŠV. JONO EV. “BL. PAšALPINfi 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. I’etrirtskaji,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonis, 
1430 Columbla Rd., S. Boston, Mass. 

Prot ItaAUnfnkas — J. Glineckis,
5 Thomas Park/ So. Boston, Mass. 

fin- Raštininkai — Alb. Neviera, 
233 E. St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas NaudžMnas,
885 E. Broaoway,' So. BosrtOn,' Mass. 

Maršalka — J. Zaikis.
__________________________ _ Mass. i1 J IVinfield St» So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas. Draugija laiko snsirltrkilnas kas tre- 
antrų, ntnmfnkg kiekvieno mėnesio, į čia ned^dienį kiekvieno m&iesio, 

>2 wU- po pietų. Parapijos salčj. 492

iTel. Porter 3789

| JOHN REPSHIS, M. D 
(REP8Y8)

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

278 Harvard Street,
| kamp. Inman arti Centrai Sq, 

Cambridge, Mass.
|Q issMiMMassssssssae«asMeaM4tesnaeMS»tusMiit(t«ii««>t*iiHf(St  ••H
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O/ho Valandos
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos inkarais ir 
nedėjdieniais. taipgi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

Šiomis dienomis St. Mai- 
■gąret’s ligoninėj<‘, Dorches- 
tery, padą ryt a .. h pendečitis 

i operacija p. Seikienei. Li
gonė sveiksta.

antrų^ ntaminką kiekvieno mėnesio,

' tatafij. *y-’V'-vv — """

1 - IVIETINES ŽINIOS......... I I •---š
Lietuvių Dienos Dainelė
X------------------------------------------

- • : •

(laepos 4, 1934, važiuojantiems MarianaDįdlįnb- ’■

Saulelę tekėjo, lapeliai mirgėjo.
«

Kaip stotin suėjom, net stotis dundėjo,
Kai sujudo traukinėlis,
Net ugnis tviskėjo... ■ '

Tik už valandėlės, Thompsono miestelis 
Ir palikę traukinėlį - 
Einam prie vartelių...

Štai ir ateina Tėvelis Navickas,
Labai*, rytas jums sveteliai, brangieji mano vai- 
Prašom į darželį... [keliai,

Ačių Jums Tėveli už brangius žodelius,
Kad priėmėt mus vaikelius, 
Ir visus svetelius...

Į parką suėjom, daug ką pastebėjom, 
Kunigėliai garsiai gieda, 
O mums net ašaros rieda, iš džiaugsmo didžiau-

Gražiai pagiedojo, o mes paraudojom, [šio... 
Ieškom pyragų ir nėščių, gėrimėlio iš aviečių, 
Kur gi mes jų gausim...

Ten kur Kmito. namas, bostoniečių stalas,
Ten yr’ dešrų-skilandžių, baravykų-migdolėlių, 
Ten mes ir skubėkim...

Tenai vienos verda, kitos “šetkavoja”, 
O vyreliai geraširdžiai 
Viską sunešioja... ‘

Visi suėjom, stalą apžiūrėjom,
Labas rytas šeimininkėms, brangios dienos dar- 
Kaip gi jums čia klojas... ibininkėms.

Maloniai atsakė, viskas gerai sekas,
Prakaitą nuo kaktos braukia, meiliai žiūri nesi- 
Matyt visus myli... [raukia

Atbėga Marytė, čia pat dar išryto,
Imkit “čenčių” nešykštėkit, geram tikslui paau- 
Dievas jums atlygins... [kokit,

Greit laikas prabėgo, namo važiuot — bėda,
Šį diena mums tik sekundė, namo grįžti — tai 
Ką gi reik daryti..,, Į . , A; „ '[pagunda

Laikrodžius stapdysim/d laiką ilginsiin,
Kitų metų palukėsim, į Thompson’ą atpiškėsim, 
Nuo pat ankstaus ryto...

-(Šią dainelę parašė darbšti southbostonietė, kuri nori, 
kad visi lietuviai važiuotų SPECIALIU traukiniu dai
nuodami. Dainuokime kaip ‘“Saulelė tekėjo, lapeliai mir- 

I gėjo”)

LIETUVIU DIENOS 
RĖMĖJAI

So. Bostono lietuviai biz- 
niariai ir šiaip žmonės yra 
labai duosnūs. Kiek laiko at 
gal jie yra aukavę brangius 
daiktus parapijos piknikui 
ir štai dabar aukoja taip 
pat brangius daiktus Lietu
vių Dienai, kuri įvyks liepos 
4 d., Marianapoly, Thomp- 

, Conn.
.P-nia K. Vasihenė, šv. 

Petro parapijos Lietuvių 
Dienos vyriausia šeiminin-

, pridatė tiek daug rėmė-! 
vardų, kad į vieną nume-

: jokiu budu negalime su-1 
talpinti. Talpinsime dali-,

Štai šie biznieriai aukavo 
ii: pasižadėjo aukoti:

“ I
Juozas Dilis, aukgoriuA, 

W. Broadtvay, (“Dar-

Įi
minko” name).
Monika Šidlauskienė, ap 

tiekos savininkė, 373 W. 
Itrbadway.

DAKTARAI
Lįetuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.

Feliksas Gatuiis, krautu
vininkas, 187 W. 9tii St.

Vincas Tamuiaitis, krau
tuvininkas, 188 W. 9th St.

J. Plevokas, duonkepys, 
Kampas C ir Bowen St.

Sakatauskas, bučerys, C 
Street.

Yakštas Market, 175 W. 
7th St.

J. P. Jakštas Market, 257 
W. 5th St.

Vladas Jakštas, market, 
308 W. 4tli St.

Jalinskas p. Market, 365 
Second St.

Perkins Sąuare Ca3h Mar 
ket, 490 Broadvvay.

Progress Cash Market, 
Petreikis savininkas, 314 E- 
8th St.

Lithuanian Furniture Co., 
A. Ašmenskas vedėjas, 326 
Broadwav.

Agota Marcinkienė.
Kitų Rėmėjų vardus pas

kelbsime kituose numeriuo
se. Kurie dar neaukava tai 
prašomi tą padaryti. Aukas 
‘iriduokite pp. VašiHenėt, 

idie-

Muzikas Jonas Čižauskas. 
šeštadieni, birželio 30 d 
lankėsi “Darbininko” re
dakcijoj. Jis atvyko iš Nevv 
York grįždamas iif LRKSiY. 
seimo. Iš So. Bostono p. či
žauskas nuvyko į WoTceste- 
r’į atlankyti ir savo drau
gus ir pažįstamus. Muzikas 
Jonas Čižauskas žada daly
vauti ir Lietuvi.u D Ienoj e, 
Marianąpoly. Dainininkė p. 
M. Čižauskienė, Moterų Są
jungos Centro pirmininkė, 
taip pat buvo - pasiruošusi 
vykti į Netvarkų ir kitas 
•Na u josios Anglijos koloni
jas, bet prieš pat važiavimą

■ Į •
I I . “ '

j Birželio 28 d., mirė
Migėvičienė,- gyv. 671

Benjamin Šiužąs, 45 me
tų amžiaus, -gyvenantis 256 
Mest Thįrd Street So. Bos- i t • ' • * 4

'tone, maliaviod-uuas namus
11 Washburn Street, So.

■ Bostone* paslydo jr 'nukrito 
l imo kopėčių/ Jis buvo nitvež 
tas miesto ligoninėn, kur 
paaiškėjo," kad jis išsilaužė 
kelis šonkaulius, susižeidė 
galvą ir sutrenkė vidurius 
Jis priskaitv tas'prie jiavė
jingai sergančiųjų..
 - •

Sužeidė.

Bedi rbdai 1 uis. Kazimieras 
Ųeranis, gyv. 2(X) Athens Si 
tapo didelio truko pertrenk- 
tas, ir jam sužeidė petį n 
ranką.

Šiomis dienon,Užbaigė Su. 
Boston High Shčbol šie lie- 

: tuviai berniukai ir mergal- 
į tės:
L : - - Re

Juozas Adomavičius, Ai- 
į bertas Balulis, Povilas Ba- - ■
i ronas, Albertas »Bušmanas, 
Jonas Čepulis. Albertas Če
snulevičius, Vįyęas Klepo- 
nis, Albertas Lukas, Juozas 

i Lukošius, Kazys Rudokas, 
į Jonas Romanas, Bronius 
Serafinas, Juoftis Zaietskas.

Stasė Augustina vičiutė, 
Marija Batastinytė, Ona 
Bilinskaitė, Ona Brazy tė, 
Marijona Buzaitė, Prane 
Davis (?), Ona Ivaškaitė, 
Ona Januškevičiūte, Ona 
Kačinskaitė, Anelė Kirklau- 
skaitė, Marijona Likaitė, 
Bronė Maeytė, Elena Mar
cei i onytė, Joana Marculai- 
tytė, Katrina Martinkiute, 

[Stasė Martinkiutė, Elena 
Mockiutė, Ona Monstytė, 
Elena Naudžiūnaitė, Elena 
Narinkevičiutė, Berta Pa- 

i plauskaitė, Ona I’astelytč, 
Margareta Peleskvtė, Pranė 
Petronytė, Berta Rees (?), 
Sofija Richiell ( ?), Stasė 
Ša j efkaitė, Marijona Šilkai- 
tė, Stefanija Stumbrytė, O- 
na Tarutytė, J ieva Umeky- 
tė, Ona Vabolytė, Berta Va- 
lentukė, Florencija Verbie- 

, kaitė, Angelė Jankauskaitė, 
. Eleonora Jenulevičiutė.

Visiems baigusiems aukŠ-

R. 
E. 

8th S|. -.Ji Jprieš (pątį; mirtį 
buvcr stipaVaKŽuota. Bifže-

Šv. Petru parapijos didy 
sis choras eina “in corpore’’ 
prie Dievo Stalo už savo 
mylimą vadą a. a. Mamerta 
Karbauską, kuris dar nese’ 
niai pasimirė.

Congresmanas John W. 
Me Connack neseniai davė 
galimybę Mark R. Foley, 
iilusiam iš South Bostono, 
Įstoti į Annapolis jūrų kari
ninkų mokyklą. Labai retai 
<ada nors gauna jaunuoliai 
iš South Bostono progos į- 
stoti į Annapolį ir jei kas 
nors įstoja, tai jam yra di
delė garbė. Tarpe šių lai
mingųjų randasi ir lietuvis, 
Steponas Daunis, klieriko 
Daunio brolis. Steponas yra 
šių metų Annapolio 
iall tymo kapitonas.

Birželio 24 d. Dariaus-Gi
rėno paminklo statymo ko
mitetas surengė gegužinę 
Oaks Parke. Nors prieš tą 
dieną gerokai lijo ir many
ta, kad daug kas bijos žolės 
šlapumo, tačiau daugiau 
kaip 800 žmonių suvažiavo 
ir maloniai praleido laiką 
gražią dieną. Nebuvo šlapia. 
Nors komitetas prieš kelis 
mėnesius prašė per spaudą 
organizacijų ir įstaigų ne
rengti tą dieną gegužinių, 
bet vis dėlto chicagiečiai tą 
dieną rengė apie 8 geguži
nes. Gaila, kad mūsų didvy
rių gyventam mieste taip 
greit 1933 m, liepos mėnesio 
ašaros išdžiūvo dėl Soldino 
smūgio visai mūsų tautai...

Bet daugelis is jų ir į..gy 
vuosius drąsuolius Darių ir 
Girėną perdaug šaltai žiū
rėjo; pasirodo, kad juos ir 
baisioji tragedija nepakeitė. 
Kitos Am. liet, kolonijos 
net mažai lakūnus pažinu- 
sios ir jų nemac iusi.os, karš
čiau pritaria šių didvyrių 
pagerbimtii ir statomam pa-

1 mokslų. Berniukams tinka- 
I ma vieta, tai Lietuvių Kole
gija; mergaitėmis — Seserų 

i Kaziniieriečiijakadėm i j a 
i Chieagoje arba Seserų Pran 
ciškiečių akademija Pitts- 
burghe.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

priduokite pp. Vasilienėt,' jį0 2y d. tapo* aprūpinta šv.į OinilDIIIO nn OD1 IT U 
Šnugelskienei, Vestfiadie- ^akrameuį^įs. Velionė pali- PASIDAIRIUS PO SOUTH 
nu irstomą arba, atneškite.............. - -• ------------
F “Darbininką”, 366 W. 

jBroadtfav. . I j
į Pažymėtina, kdd aukso- 

rrius Jį. ' nb fik
pa,s iditbri ĮjietiMųi^ > pieno# į^L 

| ^auti kelelį4ari)WWJCų-
f. ... ..įr i(| it. . ^Hįt.įU

Tingulę -r jąiįm žmo
nis kapaU^įj/lf. Sigumi.

t
I I
>fcaus kapai.

minklui! šioje didžiausioje 
lietuvių kolonijoje ne per 
daug partijų, srovių ir ne 
per daug tų visokiausių 
“nusistatymų”?! Kokia ir 
kam nauda iš to ? Bet vis 
tiktai reikia pasidžiaugti, 
kad čia yra daug ir nuošir
džių tikiu Dariaus - Girėno 
gerbėjų. Dalis jų minėtoj 
gegužinėj gražiai pasirodė 
ir rūpinosi, kad. liktų pelno 
paminklui. Šios gegužinės 
dalyviai tikrai Verti pagar
bos.

Tačiau visus Chicagos ir 
apylinkių lietuvius ir net. 
kitataučius tikrai nustebins 
didžiulė Dariaus - Girėno 
pagerbimui rengiamoji, šven 
tė. Tai bus reikšmingas įvy
kis. Dainuos jungtinis Chl- 
cagos lietuvių chorų choras 
rr 1000 dainininkų. Lietuvių 
sportininkai rodys savo jė
gas irtriklamą. O žymūs šio 
krašto lakūnai padangėse 
rodys nepaprastą drąsumą 
ir gabumus. įvairius trik- “ * * 
sus ore rodys ne vienas ki
tas lakūnas, bet išsyk visas 
būrys. Padangių padaužos 
žada rodyti įvairiausius a- 
viaeijos galybės dalykus. 
Dalyvaus lietuvių ir ameri
konų lakūnai, daūgelis iš jų 
garsūs Amerikos lakūnai 
(iš Įvairių miestų). Atskris 
savo vikrumo parodyti ir 
būrys Amerikos karo lėktu
vų. Iš viso toje šventėje da
lyvaus tarp 50 ir 70 lėktuvui.

Tuos lakūnus organizuoja 
.vienas iš pirmųjų Amerikos 
lakūnų, kapitonas. Jis vado
vaus tai didžiulei lakūnų 
rinktinei. Dabar eina pasi
tarimai tarp Dariaus-Girė
no paminklo statymo komi
teto ir šio kapitono. Netru
kus, kai bus susitarta, bus 
spaudoj paskelbta smulki 
tos didžiulės šventės progra
ma. Jau ir dabar daugelis 
chicagie^ių teiraujasi, labai 
susidomėję tuo dideliu įvy
kiu. Pasirengimai eina.

Aviacijos šv. reny.
Komisija.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
: PO GLOBA MOTINOS SVC.
I Pirmininkė — Eva Marksienė, 
X 625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Vlce-plrminlnkS — Ona Stauriene, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot Rašt — Bronė Ciunlenė, 
29Gould St, West Rorbury, Mass.
Tel Parkway 18«-W '

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
33 Navarre St, Rosltndale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-1V
Iždininkė — Ona Staninliutė,

105 West 6th St, So. Boaton, Mass' 
Tvarkdarė —> Ona Mizgirdienė,

1512 Columbla Rd., So., Boston, Mass. 
GlobėjąK, Jannšonieftė.

IJ24wtumbikHl? So. Boaton, M

ko dideliam^ nubudime tris 
dukteris ir du. sūnų., < , . Į

Palaidota iškihningai iš
?Šv. Pėtro 1 bažnv-;
Ffioš, sešfadfenį, j birželio 30

H ŠuM. So. o tiozus gm/mi paiaiKo nv-

iteflfettiMu parapijos - Vii)favių -vartMmj-mokykloj. I - įŽį.TaL Takare’

Pasižymėjo 
h - Pereita savaitę* Burdett 

jŲollege suteikė Juozui Alu- 
jĮkoniui, gvv l82,.?>LSt.raųk- 
tipini medalį už jo gabumus, 
ii Juozas gražiai palaiko Įle
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CRESCENT FURNITURE GO.
COMPLETE HOME FURNISHINGS

JAMES PUGLIESE, PROP.

Waterbury, Conn.

DIAL — 3-8602

.-■ £ A

17 Congress Avė.,

Waterbury, Conn.

46788

Watches, Clocks

and Jewelry
PAINTORIAI

11 CONGRESS AVĖ.,

SHOP3

i

UPT0WN SERVICE

&

DOWNTOWN PRICES

360 Washington Avė.,

Waterbury, Conn.
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Compliments of

X

DR. M. J. GOLNEY

1615 East Main St.,

Grain and Flour

%

I
I 
į
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Z
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i 
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Ladies’ and Men’s

2
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2 
Z

Z 
Z

Z 
z 
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✓

Expert Repairer of

' We sėli Quality Meata, Groceries, Beverages,

‘ and

z '

, Hair Cuts

Complete Fnneral Service
X

Fanerai Director

DARBININKAS

Lietuvių Dienos Rėmėjai
X

Crescent Range — Florence Burners— Thor Washers

Zenith Radios and Electric Refrigerators.

McGRATH’S MARKET

MEATS, GROCERIES AND PACKAGE STORE

THE

COMPLIMENTS OF

THE BROOKLYN HAROWARE STORE
LOUIS CASCIA, PROP.

Waterbury, Conn.

CAPOZZICLEANERS ANO DYERS
PLANT AT 69 CONGRESS AVENUE

Stcres at 75 Congress Avė.

WATEBBURY, CONN.

1 Ch.y St.

Waterbury,

BENDLERS DRUG STORE
(Jonas Bendleris, Savininkas)

I

t

3

STOKES DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA LIETUVIŠKA

A P T I E K A 
/

FUNERAL
HOME

Waterbury,

DR. V. L. SILENS
GENERALIŠKAI PRAKT1KARIS

LIETUVIS DANTISTAS

Valandos:

10 — 12 A. M.

843 Bank St., Waterbury, Conn.

HMII

X

CITY PLUMBING CO.
. ' v.
Specialises in

v

Mandagus Patarnavimas

WATERBURY, CONN.

A 3

617 Highland Avė.

FOOD STORES

»

Charles Besasparis, Prop.

840 Highland Avė

Waterbnry, Conn.

Tel. 3-9784

Plumbing

and

Heating

NAMURA, PROP.

27 Congress Avė.

Waterbury, Conn.

watemtoy, comr.
» * ».

PETER KRUGELIS AND JOSEPH VAITONIS, PROPS.

(Oourtesy and Servioe is Our Motto)

Notary Public

MATO G. VITOR1

PAINTERS

and

DECORATORS

323 Wilson St., Watcrbūry, Conn

Compliments of
Telephone 40624

Waterbury, Conn.

FRANK’S &ARBER

3

Z THE BRASS CITY Cū Al

& OIL GO.

71 Leonard St.,

Waterbury, Conn.

MANUFACTURERS

24 East Liherty St.,

Waterbury, Conn.

Dial 5—1217

Lietuviai pasiliks lietuviais, nors jie myli Ameriką, bet nepamiršta ir savo brangios Lietuvos ir savo mylimų giminių. Šįmetą daug lietuvių nutarė važiuoti į Lietuvą i| jau išvažiavo iš mūsų kolonijos sekanti:—P-lė Helena Urbanavičiūtė, Juozas Tamonis, Mikolas Statelis, Petras Mikėnas, Steponas Matutis, Antanas Gaidilionis, p-lė mokytoja Agnės Navazelskiutė iš W. Hanover, ponia Magdalena

LIETUVIS GYDYTOJAS

CHIRURGAS

863 Bank St.,

VVaterbury, Conn.

Compliments of
f

RUSSELL TIRE GO.

WATERBURY1 CONN,

J. Nielson

I
| 
j 
I

Waterbury, Conn.

Balčiūnienė iš Bndgewater, Paulina Skiotienė ir Pranė Laučkienė iš North Abing- ton. Taipgi gabus biznierius ir geras lietuvis Pranas Medžius su žmona ir dukrele Aldona. Už kelių dienu išvažiuos į Lietuvą: Barbora Ligeikytė, Kotrina Ika- salienė, Juzė Gaušiena, A- dolfas Žukauskas ir kiti.Visiems dokumentus, pas- portus ir šipkortes parūpino

Portugal 
mandagūs 

>t turistams ai

vietinis agentas. Petras Bartkevičius 67fiFNo. Main St Montello, Mass.(Advert).

PROTESTUOJA PRIE 
PUSNUOGIUS ŽMONI
' Ltsbon - 
žmonės vr 
kantrūs,
žiavus į ^ų šalį ir prade 
gatvėse vaikščioti pasii 
vien tik pajamomis a 
“shorts”, tai ir jiems n 
ko kantrybės.

Jie pareiškė laivų kom 
nijoms, kad jie daugiau 
toleruos pusnuogių vyrų 
moterų jų krašte.
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rios. mes jiems nepavydime žia. įsivilkę į bobruię 
ir paveldėti, nenorime.

“ šu
lių” ’aukštvsjivsis komisaras 

Kas kits — paaimanuoti. darbininką
į pabėdavoti. Ne mes pirmi, 
ne mes paskutiniai esame

SAINT JOSEPH S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR apsivylė. Daugelio valstybių
Entered as second-class matter Sept 12. 1915 at tbe post office at Boston, piliečiai dažnai dejlloja dėt 

Mass. under the Act of Marąh 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1108
, Act of Oetober 8, 1917, authorized on Julyl2, 1918

SUBSCRIITION RATES:
Domestic yearly ..............................
Foreign yearly..................................
Domestic once per week yearly
Foreign once per week yearly..

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

-—— 4.

Olandų Vyskupai Apie Fašiz- 
mą ir Nacijonalizmą

Į “piliečiu” ir net “draugu”, 
bet jo kalba, elgesys, drabu
žiai, jam “ne tovarišč”. į 
Restauracijose, stotyse, t vau; 
kiniuose, visur, kur tik žmo
nės viešai susiduria, r------
me susidaro dvi klasės, gan Į 
griežtai ta’/n savęs skirtin- 

- gos. Vieni puikiai jiasirėdęJ 
jau seniai! ^av?anis 

nėra. Jie pradėjo labai ka- l bifstikir 
ringai. “Išpiaut buržujus,, tU<’^us vv’ūm 

grobt jų užgrobtą lobį” —' 
tai pirmas komunizmo šū-• 
kis, pirmoji jų veikimo fa
zė. Tas j n-i vedė prie bado. 
“Užmiršt politika, . gelbėt 
gyvastį” — tai antrasis bol
ševikų šūkis. Bet vienais

į savo vvriausvbės netikslu- 
:mų. Toli neieškant, kad ir

. . • — —

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .....................  $4.00
Užsieny metams ................. $5.00
Viąną kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

patys komunistai. Ką 
dabar betflri? Iš komuniz- ; 
mo beliko tik tuščios skevel- :"os 
droš, branduolio j

DARBININKAS
•66 West Broadvvay South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

KUDIRKOS PAMINKLO 
ATIDENGIMAS

I

Kaune pastatytas Vincui Įgaus kelią, pats pradėtų juo 
eiti!

Kiti kalbėtojai —kunigai, 
kariškiai ir šiaip inteligen
tai — kalbėjo labai patno- 

? tingai. Taip ir pridera Vin- 
■ cui Kudirkai paminėti, nes 
į lietuvių atgimime Kudirka 
i stovi pirmose tautos darbuo 
1 tojų eilėse ir ar tik nebus 
(Visa galva aukštesnis už ki
tus.

Tokią poziciją atsiekti 
jam buvo nelengviau už ki
tus dėl jo nepaprastii gabu
mų, kuriems dar pilniau iš
sivystyti neleido jo silpna 
sveikata. Kada Kudirka pa- 

i siekė savo veikimo viršūnės, 
(džiova visiškai pagraužė jo 
i jėgas ir pačiam vyriškumo 
' subrendime jam teko eiti į 
kapus. Kudirkos talentai 
buvo keleriopi, bet žymiau
siai pasireiškė trejopu bū
du: muziko, poeto ir bele
tristo. Du pastarieji talentai 

i — poeto ir beletristo nupel- 
! nė jam neišdildoma garbe. 
! Kaip beletristas Kudirka 
Į stačiai nepalyginamas. Je 
I stilius, tipų atvaizdavimas 
Į ir graži, tikrai inteligentiš- 
! ka satyra, priduoda jo kūri
niams tiek skonio, kad skai
tytojas nesijunti ištaręs: ot, 

i čia tai talentas! Jei Kudir- 
| ka gyventų šiandie* kada li- 
; teratinė lietuvių kalba jau 
Į pilnai išsivysčiusi, jis būtų 
pirmas iš pirmaeilių Lietu
vos beletristų.

Kudirkai paminklas. Ibio 
jo atidengimo buvo pasaky
ta daug patri jotinių kalbų. 
Be Valstybės Prezidento 
Smetonos kalbos, kurioje į- 
spūdingai ir vaizdžiai buvo 
nupiešta V inco Kudirkos 
patrijotinga darbuotė, buvo 
pasakytos kalbos įvairių pa 
kraipą inteligentų, prade
dant nuo Vyskupo Reinio ir , 
baigiant daktarų Šliupu, 
kurs matomai tiek sudešinė- 
jo, kad pabrėžė Prezidento 
Smetonos religijai toleran- 
tingumų ir pareiškė, kad to 
mums būtinai reikia. Štai jo 
žodžiai:

“Tautos Vadas ponas 
Smetona yra žmogus tikra
me kelyje, yra religijai tole
rantingas, o to mums būti
nai reikia. Jis yra žmogus 
filosofas, kuris įsigilina į 
pedagogikos ir politikos 
klausimus. Aš mūsų Prezi
dento rankomis visiškai pa
sitikiu. Jis mūsų tautą ga 
lės išvesti iš visų žabangų 
ar tai pareinančių iš užsie
nio, ar iš vidaus.”

Kad p. šliupas sutautėjo, 
nieko stebėtina, bet kad pa
lankumų religijai jisai vadi
na tikruoju gyvenimo keliu, 
tai mums, pažinusiems dr. 
Šliupų Amerikoje, atrodo 
netikėtina. Bet laikraščiai 
paduoda jo kalbą žodis į žo
dį, tai tur būt jis taip ir 
bus pasakęs. Kaip būtų pa
geidautina, kad dr. šliupas, 
galop pamatęs tikrąjį žmo-

I

xz —

i

šūkiais žmonių nuo bado ne- ibekarioja 
išgelbėsi (lakštingalą pasa
koms nepr i lesinsi, — kaip 
sako nišai), — ir reikėjo 
kas nors daryti. Tada Leni
nui atėjo “geniali” mintis: 
grįžti prie senos tvarkos? 
Jis pasakė saviškiams: mo
kykitės pirkliauti! — ir įve
dė garsų NEP (no va ja eko- 
nomičeskaja politika —nau-» 
ja ekonomijos * politika). 
Vadinasi, padaręs ant rusų

Fašistiiiid ir nacijonalis- 
tiuio siijudžio propaganda 
pasieliė ir Olandiją. Vietos 

Į vyskupai pamatė svarbų rei
są vai- 1 vįogąį pasisakyti savo 

■ nuomonę. Dėl to susirinkę į 
kpiiferencijų paraše bendrą 

’ ganytojiška laišką, kuris ir 
s niga.s. kot- puvo visose bažnyčiose ]>crs- 
g(riaimpor-;Į.aitvtas 1 1 • • t

Jame vyskupai nurodo, 
kad Bažnyčia neduoda jo
kios pirmenybės nei vienai 
valstybei formai ar valdymo 
sistemai. Ji iš visų sistemų 
griežtai reikalauja, kad ji 
laikytus “visuomenės gero
vės reikalai imu, išplaukiau- Į mo krašte, 
čių iš katalikų mokslo”.

Aiškindami

i

, kiti — apsi-Į 
skarmalijo prastus ryšulius1 
nešini, kramto’ kietą plutą 
ir dėjicioja piktomis akimis 
i ‘uolius”, liet neišdrįstai - 
*■ • * OI

nieko sak\ ri, nes tie. kurie 
skelbė: “grobk užgrobtąjį 
lobį”, dabar to obalsio ne- 

; nes. viskas buvo 
grobtina, jiems pakliuvo, o 
tam įvykus, jie sulig “seno- p 
jų svieto” įstatymii moka 
apdrausti savo nuosavybę, 
mirtimi bausdami už gro
bimus ir vagĄ’stes.

Taigi Rusijoj viskas grįž
ta posenovei: vieni valdo, 
ne tik nagaikomis smigoda- 
rni, bet ir durklais ir kulko
mis savo įsakymus parem
dami, kiti — vergauja kaip

i1

i

’--------------------------j----------------------------------- ----------------------------- -----------------„'.Muilu, xx*v* . vK^K^rjvA,

| sprando komunizmo ekspe- į vergavę, po senovei danti-

K.

Nei Roį aus, Nei Vilniaus, Bet 
Ačiū Dievui, Nei 

Bolševizmo

nmenta, kurs kainavo kelis į mis grieždami ir laukdami 
milijonus gyvasčių nuo kar- j atsiskaitymo dienos už be- 
d,o, kulkos ir bado, Leninas gėdišką prastų žmonių suvi- 
grįžo prie senojo pasaulio, liejimą. Komunistų rojus lų 
kurio taip demonstratyviai ) bai neaiškus ir vylingas 
buvo atsižadėjęs. Kitais žo- j Daug ten pašauktų, bet ma- 
džiais, nupiovė pirštą, pa- fa išrinktų. Leninas pašau- 
matė kvailai padaręs ir — ) kė pusantro milijono, o te- 
danu jį gydyti. Dabar ko- j išrinko pusę milijono. Ir tie 
munizmas ’...........
žodžiu. Ten yra ir pirklyba, 
ir privatinis biznis, ir kla
sių privilegijos, kurios sa
vaime susidaro iš turto ne
lygybės. Nes Leninas, mes
damas žodį: ‘mokykitės pir
kliauti. nes visi badu išdvė- 
site’. plačiai atidarė duris i 
“senąjį svietą.., su jo pini
guočiais ir driskiais. Dabar! 
Rusijoje yra dvi klasės: a- i 
ristokratų ir proletarų. Tie- 
sa, jie vieni kitus vadinai 
“graždanin” — pilietis — j 
bet palaipsniui grįžta žodis; 
“barvnia” ir “’oarvšnia”• - . * 
(ponia, panaitė), taip, kai]), 
palaipsniui išnyksta “tova- 
rišč” (draugas). Prie “ba- 
rino” (pono) dar lyg nedrįs) 
ta prieiti, bet ką žodžiais i°s priešų propagandą.

koks fašizmas ar nacijona- 
liznias Olandijoj gali patek
ti bet kurios grupės asme
nims, kurie nepriklauso mū
sų pasauliž valgai”.

Vyskupai aiškiai perspėja 
saugotis pavojaus, kuris, 
teikdamas ’ ncaprihotą jėgą 
pavieniams asmenims, gre
sia katalikų auklėjimui, 
spaudai, organizacijoms

šimtmečiuose iš kart nepa
keitė pagoniškų draugijų 
veido. / .

Pagaliau vyskupai sako: 
“Kas, nežiūrint to mūsų 
perspėjimo, mano, jog jo vie 
no nuomonė yra tikresnė, te 
gu žino, kad jis ima sau sun 

’ kia atsakomybę ir kad prieš 
■Dievą ir prieš savo sąžinę 
dėl to savo trumpo nepagal- 
vojimo turės atsakyti. Vys
kupai negali ir neturi kęsti, 
kad tie asmenys, kurie tie-

11! stoginiai priklauso jų val- 
ilgų metu sunkaus darbo su- džios, nebūtų laikomi kata- 
kurtam renginiam gyveni-Į likų akcijos nariais, oTa- 
mui. “Visa tai nieko negali i piau prisidėtų prie fašisti- 
laiduoti piliečių teisių lais-inių grupių, 
vę, nepripažįstant individo' kunigams, 
nepriklausomumo. Jei tokia 

, kaip mūsų, kur 
įgyvena įvairios tautos ims 

šį klausimų, i valdyti nekontroliuojama jė 
vyskupai iškelia,‘ kad “kiek-įg*, neigianti visas kitas tei- 
vienas žmogus turi teisę nau ses’ nl<?kas negali pasakyti, 
dotis gamtos dovanomis įr ^ur -i1, ne^ priešingai pa

čių vadų tikslams, gali nu-1 
vesti ir kiek gero, nors ir 
per trumpą savo viešpatavi- , 
mo laikų, gali sutrukdyti ar
ba net visai sunaikinti”.

Vyskupai sveikina atsisa
kymų nuo individualizmo, 
liberalizmo ir socializmo, 
“bet su jais susijusį ekono
minių ir socialinių klausimų - 
kompleksą negalima išspręs
ti be krikščioniškojo gyve
nimo mokslo. Natūrai ir

I
be valstybės. Valstybė nėra 
jų kūrėja ir jie nėra valsty
bės tikslo ar tautinių intere
sų konsekvencija, o priklau- 

■ so asmeniškam žmonių pas- 
; kyriniui. Kadangi šį asme
niška teisė svarbesnė už 
valstybės santvarkų, tai val
stybė turi jąt respektuoti, 
nors ją tvarkydama, ir turi 
derinti su kitomis teisėmis. 
Ištikrųjų šie asmeniški inte
resai ir su jais susijusi lais-

virto tik tuščiu išrinktieji neramiai ir ner
vingai naudojasi šio pasau
lio gerybėmis, nes nujaučia, 
kad tas tik laikinai ir tui 
būt nebeilgai.

Mes nei rojaus, nei Vii 
niaus neturime, nes rojaus 
niekados nežadėjom. Kai 
dėl Vilniaus, labai gaila, 
kad jo neturime, bet jei bū- 

I tume su bolševikais susidė
ję, tai nė Kauno nebeturė
tume. K.

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nenn 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” b 
L. D. S. ir atremsite mūsų id«

Juozas Žukauskas.

Juodos Dėmės

ve priklauso bendriems rel-j yirsnaturali gerovė .slepiasi 
juos neįei- i Jaiye ’.kalams, tačiau .

na, nes bendri reikalai galu
tinai negali būti niekas ki
tas, kaip visuotinė gerovė, o 
ne tai, kas pusiau ar virš 
asmeniškų interesų stovi, 
pav., vien rasės ar tautos 
išsivystymas, valstybės dy
dis ar jėga. “Viešoji jėga y- 
ra leista jos valdomųjų nau
dai” (Encik. Libertas. Leo 
XIII) ”

“Tai, kas vadinama “vis
kas valstybei”, yra griežta*., 
priešinga šiems dėsniams Ii 
jokki būdu nesuderinama ”.

Nors olandų fašistinės par 
tijos atvirai ir neprisipažįs
ta prie “viskas valstybei’", 
tačiau niekas negarantuoja 
už ateitį, ypač, kad šių sro
vių pagrindai ir tikslai ne- 
kažkokie.

“Be to, labai galimas da
lykas, kad kada nors bet

Dėl to visiems 
dvasinink a m s, 

bažnyčių komitetų nariams, 
vargšų globojimo, katalikiš
kųjų organizacijų vadams ir 
įstaigoms,.taip pat visiems, 
kurie klauso katalikų moks
lo ir vyskupų valdžios, mes 
draudžiame šitokį prisidėji- 

i mą ir veikimą”.
Šitoks aiškus ir reikšmin

gas olandų vyskupų nusis
tatymas tikriausiai sulaikys 
bent katalikiškoj tautos da
ly fašizmo progresą ir paro- 

idys tikrąjį fašistų ar naci- 
jonalistų veidą.

(Paimta iš “Die christli- 
| che Gevverkschafsinternatio- 
nale 1934 m.). K. K.

“R”

I

Vyskupai perspėja Olan
dų katalikus: "Kas ręikalau 
ja fašistinės ar nacijonalis- 
tinės, vis tiek kokios rūšies, 
partijos įsigalėjimo ir val
dymo ir kas tokiai partijai 
priklauso ar jų propaguoja, 
visai nesupranta savo šven
tos pareigos tikriems tautos Į arba Vytauto D. bažnyčioje, 
reikalams”.

Toliau jie nurodo, kad 
šiandieninėse draugijose y- 
ra reikalingos reformos, kad 
politiški nusistatymai nėra 
nepakeičiami ir kad dauge
lis “sudarytų tarptautinės 
rūšies problemų, vienos ku
rios nors taupos viešpatavi
mu negali būti išspręstos”. 
Be to, atnaujinimas vienos 
liberalizmo ir socializmo nu- 
krikščionintos draugijos ro
do pradžią naujo istorinio 
peri jodo, kuris negali taip 
greit praeiti, kaip kad ir

A. a. kan. Tumas savo tes
tamente pageidavo, kad jj 
palaidotų Svėdasų kapuose

Po mirties jo karstas buvo 
laikinai padėtas Arkikated
ros Bazilikos kriptoje.

Vaižganto komiteto rūpes
čiu, Arkivyskupui — Metro
politui leidus, a. a kan. Tu
mas bus palaidotas Vytauto 
D. bažnyčioje, kurios ilgu3 
metus velionis buvo rėkto* 
rium ir, kurią buvo taip pa
milęs. Dabartiniu metu kai
rėje bažnyčios absidoje, prio 
Šv. Pranciškaus altoriaus* 
sienoje daroma kripta, į ku
rią kanauninko karstas bus 

, perkeltas.

Bolševikai padeda mum? 
bėdavoti dėl stokos tikslios 
diplomatijos Lietuvoje. Į 
mūsų klausimus: kur tautos 
vadai ? kur mūsų diplomati- 

J ja? komunistų “Laisvė” ši- 
, taip sako:
t- “Smetona pas Pilsudskį 
F slaptus pasius siuntinėja, o 
į. Voldemaras atsitūpė kalė ji-1 
[man už bandymą Hitlerį 
f gauti Lietuvos apiekūnu vie 
k toj Pilsudskio... Tačiaus 
Miegalime nutylėti nepriminę 
■^klerikalų gazietai štai ką;
Atsimenate, kaip džiaugėtės, 
Įtaip krykštavote, kuomel 

J&926 metais “mūsų tautos 
Kadai“ užgrobė galią ir šau- 
Bė Lietuvos komunistų par- 
.flgos vadus. Sukėlė, kad ir 

jA rojų į vesite, it 
pilnių.atvaduosiu . i: duosi- 
■b Lietuvai tokią diplomati- 

prieš kuria visos svietas

drebūs. O dabar viskas žu
vęs nei rojaus, nei Vilniaus, 
nei diplomatijos ir šaukiate, 
kaip tamsioj girioj pakly
dęs žmogus”.

Atsimint, kur gi neatsi
minsi, tik ne viskų, ką čia 
“Laisvė’’ mini, nes nebuvo 
žadėta nei rojaus, nei diplo
matijos, “prieš kurią visas 
svietas drebės”. Buvo pa-

j geidauta atvaduoti Vilnių ir 
dabar pageidaujama, bet kai 
rojaus, tai. mes ne-toki spe- 
cijalistai jį žadėti, kaip, 
kad, atsiprašant, ponai ko 
munistai. Nū jokio plauko 
lietuviai nėra siekę turėti 
tokią diplomatijų, prieš ku
rių pasaulis turėtų drebėt 
Nę. Jie tik nori kukliai gy« 
venti, sulig senos savo pa 

j taries: “nenorėk svetimo, 
J bet ir savo neųžleisk”. Gąs
dinti pasaulį —. lai antroji

Tęsinys.
Va.rkala stengiasi negalvoti nieko.
Tik eiti ir eiti.
Galų gale sustojo prie įgulos bažnyčos ir at

sisėdo ant akmeninių laiptų.
Prispaudė abiem rankom prie kelių galvų.
— Dievuliau, mano, Dievuliau, už ka mane 

taip skriaudi?
Nepastebėjo, kaip prisiartino juodas žmogus 
Jaunas vyras. Nedideliu pakeliu rankoj. 
Uždėjo ant pečių rankų.
— Atleiskit man, aš noriu su tamsta trupu

tį pasikalbėti. Aš pastebėjau tamsta laikrodžių 
krautuvėj ir supratau, kad tamsta nelaimin
giausias iš visų vargšų.

Varkala pakėlė galvų ir ilgai, nustebęs, žiū
rėjo nepažįstamąjį.

— Na ir kas iš to?
— Aš noriu tamstai padėti.
— Padėti?! Kuriuo būdu? 

nutvėrė už rankos.
— Aš duosiu tamstai atlikti nedidelį darbų.
— Darbo? Tamsta duosi man darhfe?!!
—JTaip, Tai labai menkas dalykėlis, už ku 

rį aš užmokėsiu tamstai šimtą litų.
— Ką?! Šimtą litų?! Tamsta beprotis! Tam 

sta juokies iš manęs.

atsipeikėjęs,

— Nurimk, tamsta, pamažu. Čia slaptas da 
lykas. Išgirs dar kas nors. Dalykas toks. Štai 
čia yra tokie lapeliai, kuriuos reikia šia naktį 
išklijuoti viešesniose miesto vietose. Tą darbą 
reikia atlikti labai atsargiai, kad niekas nepas- 
tebetų, nepajustų. Už tų darbą aš užmokėsiu 
tamstai šimtą litų. Supratai Limsta?

<
Varkala neiškarto atsakė.
— Kad visa tai kažkaip keista, nesupranta

ma.
— Nieko čia ypatingo. Tik truputį drąsos rei

kia. Štai dabar aš duodu tamstai penkias de
šimtis litų, o likusius, kada užbaigsi susitiksim 
Šančiuose prie Žaliojo tilto. Aš lauksiu ten iki 
trečios valandos ryto. Tad nębegalvok nieko 
tamsia ir griebkis tuoj pat darbo. Nebedaug h 
laiko yra.

— Gal aš nepataikysiu. Antra vertus, kas 
tuose lapeliuose surašyta ?

— Pataikysit. Juk klijuoti mokat. O kas lie
čia lapelius, tai ten surašyti tokių kaip tamsta 
vargšų vargai ir reikalai.

Varkala prisiminė aną pasikalbėjimą su žy- 
i dėlių.

Tiesa, pinigai man begalo reikalingi... Tik 
, neaišku kažkas.. .* p ✓

— Tamsta nebijok. Juk aš tamstai tik gerą 
| darau: už tokį menką darbų tokius pinigus. Ga- 
lų, gale juk aš tamstą neverčiu. Jeigu jau ne- 
norit, tai atsiras kitas.

—Ne, ne, ponuli. Duok man. aš jau padary
siu kaip nors.

— Na, gerai. Tik žiūrėk, klijuodamas, sau
gokis. Ypatingai dežuruojančių policininkų ic 
slaptų agentų.

Nepažįstamasis paliko Varkalai pakelį su 
kljais ir, įspraudęs delnan penkias dešimtis li
tų nuėjo.

Varkala paliko kaip pritrenktas.
Pats sau netikėjo. Toks netikėtinumas.
Baugu truputį.
Ausyse skambėjo tas perspėjimas.
— Paimti tuos visus daiktus ir sudeginti 

parsinešus namo. Tie pinigai vis vien palike —< 
pagalvojo.

Abejojo.
— Ne, taip nepadoru. Apgauti žmogų netin

ka. Bet, baigęs darbą, dar kitą tiek pinigų gau
siu. Užteks tada tų pinigų ir butui, ir ožkai iš
pirkti, ir maistui, ir malkoms. Ech, džiaugsis 
mano namiškiai. Neveltui jie dabar nerimsta, 
nesulaukdami, manęs. Dievuliau, kad tik pa
vyktu man tas darbas. / •

•> »

Ir, persižegnojęs, pradėjo šnibždėti maldos 
žodžius.

Atsikėlė. k
Atsargiai, apsidairęs, nuėjo.
Nuėjo prie tų vietų, kur daugiausiai žmonių 

rytą praeina.
(Bus daugiau).

i
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Berlynas —Birželio 30 d., 
International Nevvs prane
ša, kad Belle Alliance Plat- 
ze, kur randasi apsaugos 
ministerija ir Amerikos am
basada pasiūt} ti kulkosvi- 
džiai prie kurių stovi nazių 
smogikų būriai ir nieko ne
praleidžia.

Londonas —Birželio 30 d. 
— Eydiange Telegramų a- 
gentūra praneša iš Berlyno, 
kad rūmai, kuriuose pir
miau buvo plieno šalmų or
ganizacijos štabas, pereitą 
savaitę, tapo kapitono Ernst 
Roehm, nazių smogikų vado | 
štabo centru iš kur eina j 
sma rkus j utį ė j imas.

Naziai padarė kratą plie
no šalimi organizacijos šta
be. Minios apgulė rūmus. 
Rūmai saugojami specialės 
policijos.

Berlynas — Birželio 30 
d., Britų agentūros kores
pondentas praneša, kad 
Kancleris Hitleris yra ats
tatęs iš vietos kapitoną 
Ernst Roehm, nazių smogi
ku vada.

”________ \

Londonas — Birželio 3C 
d. — Centrai Nevvs iš Ber
lyno praneša, kad dvi kul
kosvydžių kuopos vokiečių 
reguliarės kariuomenės, per 
pietus buvo pastatytos prieš 
nazių smogikų štabo rūmus. 
Kulkosvidžiais apstatė taip, 
kad niekas negali prieiti 
prie nazių štabo.

I

Berlynas — Birželio 30 
d. — Eina gandai, kad Ber- 
Ivno smogiku kariu tartie f- 
vyko sukilimas.

Policijautas praneša, kad. 
Ernst, vadas naziu rudosios 
kariuomenės Berlyne ir 
Brandenburge, pabėgo.

Nariai reguliarės kariuo
menės . ir būrys Hitlerio 
specialės kar i u o m e n ė s, 
Scliutz Staffel, apsujię laiko 
nazių štabo “ruduosius” 
rūmus Muniehe.

Yra gandų apie masinius 
suėmimus visoje Vokietijo
je

Dalis nazių esą sukilę 
prieš partijos vyriausybę. 
Konservatyvus elementas va 
dovauja sukilimui.

Goeringo valstybinė poli
cija ir Hitlerio rinktieji 
juodmarškiniai Scliutz Sta- 
ffel buvo išrinktieji prie sla 
ptosios policijos rūmų ir ar
timose gatvėse.

Jie taipgi saugoja nazių 
smogikų* štabo rūmus.

Paprastoji policija, gatvė
se apginkluota karabinais ir 
apsėdėjusi plieno šalmais.

Visi valdžios namai yra 
saugojami stipriąj ginkluo

tos policijos.

DAUG VADU SUŠAUDYTA
Berlynas, — Birželio 30 i 

d., buvęs Vokietijos Kancle
ris Kurt von Schleichei 
šiandien tapo policijos už
muštas kada jis policijai 
pasipriešino jį suimant. Jis 
buvo Įtariamas sąmoksle 
prieš Hitlerį.

Vice -kancleris Franz von 
Papen, kuris porą savaičių

KALĮĮ MEISTERIS

atgal savo kalboje smarkiai 
kritikavo nazių valdžią už 
jų radikališkumą, su trimis ! 
jo štabo nariais tapo suim-, 
tas ir patalpintas slaptosios 
policijos rūmuose.

Yra gandų, kad daugelis 
nazių- smogikų vadų nusižu
dė. Jie nenorėję stoti prieš 
kariuomenės teismą. Smogi
kų vadas kapitonas Ernst 
Roehm areštuotas ir patal
pintas Spaudau kalėjime.

Dr. Strieher, naziu komi- 
šijonierius Franconia pro
vincijos esąs areštuotas.

Kiti sako, kad kapitonas 
! Ernst Roehm, po to, kada 

■ jis tapo pašalintas kaipo na
zių vadas Hitlerio įsakymu 
areštuotas, nusižudęs. Jo pa 

igeibininkas Kari Ernst pa
bėgęs su 5000 nazių narių.

Prūsu premieras Goering 
pareiškė, kad nesą reikalo 
nusigąsti. Jis pasakė, kad 
kaikurie smogikų vadai nu
sižudę, o kiti buvę sušaudy
ti.

Visur konservatyviai ele
mentai nazių partijos ima 
viršų?

30Paryžius— Birželio 
d. du lenkų lakūnai iš Broo
klyn. N. Y. bandė nuskristi 
orlaivių “Marsavv” į Var
šuvą, bet dėl stokos gazolino 
šiandien buvo priversti nu
sileisti Prancūzijoje, netoli 
Caen miestelio.

Benjamin ir Joseph Ado- 
movcicz iš Nevv Yorko nus
krido į Harbor Grace. New- 
fondland ir iš ten vakar iš
lėkė į Europą.

Ši kartą lenkams nepasi
sekė sumušti lietuvių rekor
dą.

Darius ir Girėnas iš Ben- 
nett Field, Brooklyn, N. Y. 
nulėkė be sustojimo net į 
Vokietiją,. Lenkai gi tik iš 
Harbor Grace, be sustojimo, 
nulėkė į Prancūziją. Skirtu
mas tik toks, kad lietuviai, 
sumušę tolumo rekordą, žu
vo, o lenkai tebėra gyvi.

A

BEDARBIU SKAIČIUS 
MAŽĖJA

BirželioWashinyton -
26 d., IVilliam Green, Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas pareiškė, kad 
nors gegužės mėnesyje dar 
buvo. 10,267,000 bedarbių, 
bet bedarbių skaičius mažė
jąs. Jo žiniomis gegužės mė
nesyje 300,000 bedarbių gri- 
žę darban. -

Buenos Aires, Birželio 26 
d. Paraguajaus užsienių rei
kalų m misteris Justo Pas- 
tor Benitez Jbuvo priverstas užmušė, o 25 sunkiai sužei- 

(atsistatydinti už tai, kad jis dė.

SUSIVIENIJIMU PREZI 
DĖMIAI

Pereitą savaitę įvyko LR- 
KSA seimas Nenark, N. J. 
Dalyvavo apie 120 delegatų. 
Seimas,buvo rimtas. Tai di
džiausia mūsų išeivijos or
ganizacija. Tos organizaci
jos prezidentų išrinktas p. 
Leonardas Simutis, ‘‘Drau
go” redaktorius.

Tuo pačiu Luku įvyko ir 
SLA seimas Detroite, kuris 
buvo triukšmingas. Baigėsi 
tuo, kad išrinko prezidentu 
adv. F. J. Bagočių.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS, IVESTFIELD, MASS.
Vidury sėdi tos parapijos klebonas kun. V. Puidokas; “Darbininko*’ bendradarbis, prietelis ir rėmėjas. Jo dešinė
je sėdi choro vedėjas p. Januškevičius.

Šis didžiulis choras dalyvauja Lietuvių Dienos Dainų programoje, liepos 4, Marianapoly, Thompson, Conn.

ragino savo valdžią baigti 
karą su Bolivija Chaco teri
torijoje ir išspręsti ginčą tai 
kiu būdu.

Jo pirmtakuaas, Daniel 
Bustamante, irgi dėl tos pa
čios priežasties buvo atsta
tydintas.

PATARIA VYKTI ATOS
TOGOMS

t

------ v—
London — Anglijos pre- 

mierui Ramsay Mac Donab 
aui gydytojas patarė paimti 
trijų mėnesių atostogas ir 

į važiuoti Amozon upe, Pieti- 
Įnėn Amerikon. Jam išvažia
vus, jo pareigas eitų Stan- 
ley Baldvvin.

Mac Donaldo gydytojas 
pareiškė, kad premiero svei
kata yra gera, bet jo akis 
nuo persi dirbimo yra taip 
nus'ilpnėjusios. kad jam rei
kia būtinai atsitraukti nuo 
skaitymo bent trimis mėne
siams.

N. A. NAMU SAVININ
KAMS PASKOLA SIEKIA 

$72,947,717
Iki gegužės 25" d. Home 

Ovvners Loan korporacija 
Naujoje Anglijoje išdavė 
17,655 paskolų namų savi
ninkams sumoje 72,947,717 
dolerių.

Prašymus paskoloms gau
ti padavė daugiau 76.000 na 
mų savininkų.

Massachusetts valstybėje 
tuo pačiu laiku buvo išduo
ta 8,482 paskolos sumoje 37, 
470,417 dolerių.

AUTO KATASTROFOJ 9 
UŽMUŠTA IR 25 SUNKIAI 

SUŽEISTA
C atdirba, N, C'. — Birželio 

22 d. auto sunkvežimis va
žiavo pilnas negrų į Moores- 
vijle. Prie kebo' užsisukimo 
susiudrė su kitu sunkveži
miu ir devynis negrus vietoj

Vilniaus Kalėjime
Nebegrįš jau laisvos dienos, 
Nfebegrįš svajonės tos; 
Neklausis .jauna širdelė . 
Meile trykštančios dainos.. .

Nebvilioja manęs niekas, 
Tik daina liūdna,

• Kartais veržias iš krūtinės 
Gaili — kruvina. ..

-.Mintys tiesia man takelį 
Iš erškėčių digliuotų, 
Einu ramiai į “kalnelį”, 
Būdams rankose priešų!

Man negaila savęs pačio,
Nei mano jaunų dieni i,
Tik man. gaila štai viengenčių, 
Kurie vargsta nuo priešų..

Man negaila šio pasaulio o 
Ir negaila jos turtų, 
Bet tik gaila tėvužėlių 
Jų senučių vargstančių...

Ir štai mano tiesus kelias: 
Pribarstytas akmenų... 
Šios baisybės nesvajotos. 
Žūt jaunam, tarp svetimų!

O, tėvyne! Nors aš žūsiu— - 
Tu gyvuok tik, amžinai, 
Skleisk tik šviesą tarpe brolių, 
Būsi baisi dėl priešų...

Šviesa išvaikys tamsybes,'
Stiprins jaunas krūtines;
Vilnius, simbolis brolybės,
Suriš visus vienybe...

Nors ant šalto mano kapo 
Sužeis žolė be gėlių, 
Bet ramus grabe gulėsiu, ' ■ 
Žydint laisvei lietuvių...

Ir tu Lietuva* tėvvnė!
Z *

Atkreip akis ant vaikų, ~ 
Kurie tur kartu gyventi* . 
Priglausk juos po sa’ sparnu...

“Kalinys”

Vilnius, Lfikiškis, Birželio 6, ’24.
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DAR APIE “BANDOMAI 
AUARM4” KAUNE

/ -

Tsb.’ rašo:
Birželio 7 d. Kauno įgu

los karininkų dalis’ pasinau 
dodama tani tikromis aplin
kybėmis ir susidėjusi su kai 
kuriais civiliniais asmeni
mis apie pirmą valandą na
ktį, išvedė kariuomenę į 
miestą neva baidomiesiems 
manievrams. Jie bandė nu
ginkluoti policiją, užimti 
telefoną, telegrafą, paštą ir 
kitas susisiekimo priemones.

/

f

Be to, sukilėliai bandė įsi
veržti prezidentūrom

Tačiau šie žygiai jiems 
nevisur pavyko. Policija pa 
čioje pradžioje Jau žinojo 
maištininkų užgaidas ir kur 
tik galėjo, ten jų neįsileido. 
Maištininkai pirmiausiai 
apsupo ir užėmė valstybės 
saugumo dcparlamentą, o 
kili nuėjo policijos nuovadų 
ir prezidentūros. Prie vie
nos policijos nuovados įvyko 
pasipric^iiiimas. begalėda
mi jokiu* būdu jos kitaip už
imti, maiši ininkai net pa
vartojo tankus ir išlaužė 
nuovados geležinius vartus. 

Tačiau prieš tankus stojo 
policijos šarvuotas automo
bilis. Įvyko susišaudymas. 
Tačiauslaimingai, nes žmo
nių aukų nebuvo.

Taip pat sukilėliams-ne
pavyko įsilaužti ir į prezi
dentūrą, nes ji jau pačioje 
sukilimo pradžioje buvo sti
priai policijos apstatyta.

Kai maištininkai užėmė 
ką tik jie galėjo, tuojau pa
siuntė savo atstovus pas Re
spublikos Prezidentą, rei 
taalaudami, kad būtų paleis
ta ligšiolinė vyriausybė ir 
sudaryta naujoji, kuriai tu
rėjo vadovauti maištininkų 
pastatytas Augustinas Vol
demaras.

Sukilimo išvakarėse keli 
karininkai automobiliais nu 
vyko į Zarasus, kur buvo 
Voldemaras ištremtas, jo 
pargabenti į Kauną. O'iš 
ryto vienas aviacijos kari
ninkas nuskrido su lėktuvu 
ir birželio 7 d. anksti rytą 
Voldemarą į Kauną atvežė.

Kai maištininkai huėję 
pas Respublikos Prezidentą 
A. Smetoną reikalavo, kad 
jis pakeistų ligšiolinę vy
riausybę, tai Prezidentas 
griežtai atsisakė tokius rei
kalavimus net svarstyti, pri 
mindamas karininkams, kad 
jie prisiekę būti drausmin
gais-

Tuo tarpu žinia apie įvy
kius skubotai 'pasklido viso
je Lietuvoje ir užsieniuose. 
Kai kurios kariuomenės 
Kauno įgulos dalys irgi pa
sisakė prieš maištininkus. 
Maištininkai matydami, kad 
jų pajėgos menkos, skubiai 
pasitraukė nuo savo užimtų 
pozicijų ir jau apie 7 vaL 
ryto Kaune vėl buvo visiš
kai ramu.-

Tuo tarpu Voldemaras 
karo aviacijos aerodrome 
kelias valandas laukė kol jis 
bus pakviestas prezidentū- 
ron ir paskirtas minlsteriu 
pirmininku. Tačiau ministe- 
rio portfeįįo nesulaukė, nes 
patys aviacijos karininkai 
jį pristatė į vyriausiąjį-ka
riuomenės. Štabą? o šis jį ati
davė valstjbės’saugumo or
ganams. Dabar jis yra Kau
no kalėjime, nes aiškinama, 

I

kiek jis yra prisidėjęs šį su
kilimą rengiant.

JŠiems nepaprastiems įvy
kiams išaiškinti ir atsako
mybei už juos nustatyti yra 
sudaryta speciali karininkų 
komisija, kuriai pirminin
kauja pirmos divizijos va
das generolas Tamašauskas. 
Lig šiol jau yra suimta dau
giau kaip 20 karininkų ir 
keliolika civilių sąmoksli
ninkų. Kaip dabar paaiškė
jo, išvesdami į sukilimą ka
rininkai kareiviams apie tai 
nieko nesakė ir todėl šie nie 
ko negalėjo žinoti.

Sąryšy su šiuo buvusiu 
Kaune sukilimu vyriausiojo 
štabo viršininkas generolas 
Kubiliūnas pasitraukė i§ 
pareigų, o .jo pareigas dabar 
eina generolas Jackus.

____________________ J

NERAMUMAI NAZIU
TARPE

Beribi — Nazių tarpe vis 
dažniau kyla neramumų. 
Dėl aštrios cenzūros šių ži
nių negalima patikrinti. Y- 
ra gandų, kad įvyko nazių 
šturfii traperių, neramumai 
Halle. Breslau ir Ruhro a- 
pelinkėje. Yra faktas, kad? 
prūsų preraiero, Goeringo, 
400 sargų buvo perkelti į ki
tas komandas. Kalbama kad 
tie naziai sukilo prieš savoj 
vadus. Nekurie iš jų dabar! 
esą koncentracijos stovyklo
se, o kiti paliusuoti iš tarny
bos, , J

Pasitarimas prezidentei 
Von Hindenburgo su Hitle
riu ir Von Papen, kuris bū
damas vicepremieru nese
niai viešai kritikavo nazių 
politiką rodo, kad tarpe na
zių yra rimtų nesusipratimų 
ir vaidų. Tuo tarpu jie yra 
slepiami, bet galimas daly
kas, kad tie vaidai gali di
dėti ir Sunaikinti nazių val
džia. i

PREZIDENTO MOTINA • 
SVEČIUOSE PAS ANGU- 

I0S KARALIŲ
London—Prezidento Roo- 

sevelto motina, Sara Deland 
Roosevelt, birželio 26 d. bu- 
vo Anglijos karaliaus ir ka- 
rMlafhės pakviesta ant arba
tos. Ji praleido kelias va
landas karaliaus rūmuose 
besišnekučiuodama su mo- 
narchais.
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(Ant antrų lubų)

Rendavojame

GARSIKALBĮ 

šokiams, Piknikams, 

Vestuvėms ir t. t.

Radio Inžinierius,,

414 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

187 Minot St.,

Dorchester,

Mass.

681 Washington St.,

NORAVOOD, MASS.

Tel. Nonvood 0242

MONTELLO, MASS.

Lietuviška

Pirmos Klasos

BARBER SHOP

SVEIKSTA
Juozas Blaževičius,

A. AŠMENSKAS, Manager

326-328 Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.

THE ARTHUR DRUG

PRANEŠIMAS

Atlieku irgi Trucking

Darbus

arba

361 Broadway So. Boston,

ARCHITEKTAS IR INŽINIERIUS
/

366 W. Broadway

i Room 1

South Boston, Mass.

Lawrence, Mass.

705 N. Main St., •

5—6753

and

3—3760 * .
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Vienintelis Lietuvis
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“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Boną kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną ją vertę. Nukirpę 1884 m. 
kuponą siuskite

Profesionalai, blinlerial, praaaoola. 
kai. kurie ckelblasi "Darbininke," cik* 
ral rertl skaitytoji) partam

Via! garalnkltee "DerblnAaka**

GEORGE C. ŠTOKAS
• • -

FOTOGRAFAS

453 W. Broadway, 

.SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2029-W

Ir antra studija vardu
t
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.............ą 
Tel. So. BOSton 3612 Į

JOHNS.MESLIS
Į INSURANCE
į .... — OFFICE HOURS —...........................   Į
Į 9—11 A. M. 4—6 P. M.
Į 9 A. M. — 1 P. M. Saturdays 455 W. Broadway |
| Closed Wednesdays South Boston, Mass. i
fnĮiilinilitl

Vienintelė Lietuvių rakandą 

krautuvė. Parduodam pirmos 

rūšies rakandus cash arba cre- 

dit.

Offiee Telephone
So. Boston 3357

A. j. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

Trečiadienis, Liepos 4 d., 1934.

į KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lietuvių Dienos Rėmėjai
.0

4Į
3

Birželio 12 d., aukštesnę 
mokyklą baigė 43 lietuviai.

Keli jų mūsų lietuvių 
pasižymėjo gaudami garbin
gus medalius ir “prizus”. 
Plimpton Art Prizą gavo p. 
Alena Baltadonvtė; Lane 
Medalį (85% ar aukščiau 
per tris metus). Alena Bal- 
tadonytė, Juzefina Mazgely- 
tė ir Danielius V. Muilas.

Mes velinam jiems gero 
pasisekimo, ir kad jų obal- 
sis: “Ieškok aukštesnių ide
alų; Atsiek ką brangini” — 
tikrai išsipildytų, kad gavę 
pažymėjimus studentai iš
augtų naudingais mūsų tau
tai ir tėvynei.

Sekmadienį, birželio 24 d. 
Šv. Roko parapijoje susituo 
kė p-lė Stėlla B. Rastinis 
su p. Adolfu Gureckiu. Pa
maldas atliko kun. Juozapas 
Petrauskas. ■

Po vestuvių jaunosios tė
veliai susuošė puotą, kurio
je dalyvavo apie 30 svečių.

Abu jaunieji dirba lietu
vių batų dirbtuvėje, Bridge- 
tvater. Mass.

Jaunųjų pora išvažiavo 
praleisti porą savaičių New 
Hampshire valstybėje.

Birželio 23 ir 24 dd. 
muvos parke įvyko Glee 
klubo išvažiavimas kuriame 
dalyvavo virš 800 žmonių.

Šv. Roko baseball koman
da pralošė komandai iš A- 
von 10—2.

Jonas Blaževičius, Glee 
klubo pirmininkas buvo iš
važiavimo šeimininku. Jam 
padėjo Vincentas Johnson, 
Jonas Česna, Petras Petrai
tis, Jonas Grigas, Juozas 
.Vai entos. Edvardas Kaspe- 
ras, William Grože, Vincent 
Milauskas, Soter Jukna, A- 
leksis Šležas, Barnev Wal- 
lent. Pranas Pileskas, Jo
nas Brov'n ir Juozas Tamu
levičius.

Ponas Bonifatas ir Juzė 
Tamulevičiai, birželio 25 d. 
paminėjo sutuoktuvių 25 m. 
su Šv. mišiomis Šv. Roko 
bažnyčioje, kurias atnašavo 
klebonas kun. Jonas Švagž- 
dys.

Jonas Raštikis išvažiavo į 
Randolph Field, Texas, kur 
jis stos į kariuomenės lakū
nų mokyklų, .lis ten mano 
išbūti keturius metus.

f

Raštikis pereitais metais 
baigė Alabamos universite
tą.

JAUNIMAS J THOMP- 
SON’Ą

Nors nedarbas trukdo, bet 
jaunimas vyksta į Lietuvių 
Pieną — Liepos 4 d. Vieni 
važiuoja busais, kiti priva
čiais automobiliais,

Ponai S. Čeikauskas, Gri
nai, Juodkai organizuoja 
vykstančius busais. Bet kaž
kodėl šiems
einasi. Manoma. k;id priva-

tiŠkieji automobiliai jiems 
trukdo. Ar šiaip ar taip, 
daugelis važiuoją į Thonip- 
soną.

Mūsų klebonas, kun. P. 
M. Juras per tris sekmadie
nius ragino parapijiečius 
dalyvauti Lietuvių Dienos 
piknike.

SPORTAS
Altoristų, Jaunų Vyrų pa

rapijoje Organizacijos ir 
Šv. Vardo Draugijos base- 
bali ninku rateliai rungti- 
niuoja du sykiu savaitėje; 
Pirmadieniais ir Ketvirta
dieniais. Iki šiol sunku 
spręst kuris “teamas” lai
mės mūsų klebono kun. P. 
M. Juro skirta ia dovana, 
kuri bus įteikta pasigaigus 
sezonui. Su kitomis koloni
jomis negauna progų susitik 
ti. Gal mūsiškiai nugąsdino 
kitu koloni jų lietuviu žaidė- i 
jus, kada supliekė Marianą- 
poiio žaidi kus. Girdėjau, 
kad Altoristai, liepos 1 d. 
važiuoja žaisti į Broekton. 
su šv. Roko parapijos žaidi- 
kais. įdomu, kuris laimės?

GAVO AUKSO MEDALI
Lavvrence Higli School 

čanipijonas - žaidikas Adol
fas G. Medelinskas, baigda
mas šiais metais Iligh 
School, gavo taip vadinamą 
“Cregg Medai” už pasižy
mėjimą atletikoje. Šis mik
lus žaidėjas nėra mokykloje 
vienatinis. Sporto srityje 
Lavrrenee Iligh vadovauja 
lietuviai. Ir jų didžiuma.

Planus padarau visokiems reikalams, kaip tai Baž-
*. ■ •

nvčioms, Mokykloms, Gyvenimo Namams. Krautu
vėms ir t. t. Taipgi mieruoju žemę ir supervizuoju 
visokius konstrukcijos darbus.

t

Bile reikale kreipkitės laišku arba ypatiškai. Pa
tarimai veltui.

VASARINĖ MOKYKLA
Mūsų klebonas kun. P- 

M. Juras šią vasarą turės 
vaikučiams vasalinę mokyk
lą. Regisi racija prasidėjo. 
Daug vaikučių pareiškė no
rą mokytis tėvelių kalbos ir 
Lietuvos istorijos. Mokyk
los vadovavimui pasiaukojo 
mokytoja p-lė Adelė Pinai- 
tė. Prigelbės p-lė Ona Son- 
gailaitė. Istorijos pamokas 
apsiėmė duoti klierikas Jo
nas Ptidvalskas. kuris nese
niai iš Montrealės Semina
rijos grįžo pas tėvelius atos
togauti.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KORPORACIJA

Žmonės sako, kad kiek
viena, pradžia yra sunki. A 
merikos Lietuvių duonos 
korporacija sparčiai auga. 
Ką tik užsimezgė, bet kapi
talas auga, mat šėrininkų 
skaičius nuolat didėja. Kor
poracijos pirm. F. Krance- 
vičjus ir Direktoriai rūpi
nasi sudaryti didelį kapitalą 
ir iš karto pradėti gerą biz
nį-

Birželio 24 d. turėjo su
rengę prakalbas. Dėka mūsų 
klebono P. M. Juro turėjo 
žymiausiąjį kalbėtoją kun. 
J. Švagždį, kurio kalbos tu
rinį negreit tepamirš. Pane
lė Julė Jekavonytė, tėvelio 
Švagždžio parapijietė, irgi 
nustebino visus savo turi
ninga kalba.

“Darbininko” Adminis
tratorius p. Pocius taipgi 
žadąs lietuviams jąunuoiis.

UTHUANIAN 
FURNITURE 
COMPANY

damas bolę “Palangoje” 
Altoristų ratelyje su šv. 
Vardo Draugijos “teamu”, 
turėjo nelaimę. Gerokai į- 
skeltas kojos kaulas baigia 

gyti. Jau vaikštinąja ir net 
nori žaisti, bet negali.

SULAUKS DUKRELIŲ 
Juozas ir Bronislova Jes- 

kelevičiai (Jaskal) džiau

giasi susilaukę dukrelės.
Frano'ir Marijonos Pily

pų šeimynėlė ilgi susilaukė 
dukrelę. Neteko nugirsti ka
da krikštys ir kokiais var
dais.

kas krupnikas iki šiol buvo 
gaminamas tik šeimininkių 
privačiai naminiu būdu. Į- 
monės, kurios gamintų lie
tuvišką krupniką pardavi
mui dar nebuvo. Kai kurių 

, firmų gaminamas lietuviš
kas krupnikas nebuvo tik
ras, nes dažniausiai buvo 

| gaminamas iš įvairių suro
gatų.

Šią spragą užpildyti ėmė- 
j si Lietuvos viešbutis, Kau- 
| ne. Savo patalpose jis įren- 
1 gė gero lietuviško krupnike

LIETUVOJE PAGAMINTA 
TIKRO LIETUVIŠKO 

KRUPNIKO -

NUO
t

r

KAZIMIERO

gaminimo Įmonę, kurioje 
gali būti pagaminta krupni
ko tiek, kad jo pakaks ne 
tik vidaus vartojimui, bet 
bus galima eksportuoti ir Į 
užsieni. Pradėjus gaminti 
krupnikų jos suvartojimas 
žymiai pakilo. Dar prieš po
rą mėnesių, buvo suvartoja
ma tik apie 250 litrų per 
mėnesį, o dabar jau siekia 
ligi 2000 litrų. Lietuvos vie
šbučio gaminamas krupni
kas taip greit įgijo gerą var 
dą, kad gautas užsakymas 
net iš Amerikos. Neseniai 
pradžiai nusiųsta net 5000 
litrų krupniko. Reikia ma- 
nyti, kad lietuviškas krup
nikas amerikiečių neapvils 
ir jiems patiks. Lietuvoje 
jo kaina nuo 5,70 — 7,60 
litų buteliukas.

ALRK. Federacijos Nau
jos Anglijos Apskričio me
tinis Suvažiavimas įvyks 
liepos 22 dieną, 2 valandą 
po pietų, Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švenčiausios 
papapijos svetainėje, 432 
\Vindsor St., Cambridge, 
Mass. Visi Naujos Anglijos 
Federacijos skyriai prašo
mi atsiusti kuodaugiausiai 
atstovų, nes yra daug svar
bių reikalų ir atsivežkite ge
rų sumanymų dėl labo orga
nizacijos.

Apskričio Valdyba, ‘ 
Dvasios Vadas 

Kun. P. Juras 
Pirmininkas

V. J. Kudirka 
Raštininkas

P. AverJfa.



Marituiapolio Kolegijos, Th >mpson, Conn. vienas gražiųjų bilijardu kambarių.

P Ž ft 61K t H K a 8Trečiadienis, Liepos 4 d., 1934.

komunistą i s ugrą- 
Ž1NO POLIC1JANTO 

RANKĄ

KUN. P. STRAKAUSKAS,
Šv. Juazapo par. (Loveli, Mass.) klebonas, Lietuvių Die
nos programos pranešėjas.

1

Miu-ianapoiio Kolegijos, Thompson, Conn. Kamuolių žaidimo Salė.

VILNIŲ VADUOTI SUSIRINKI- žemės ūkio padėtį Lietuvos kraš
tuose. Prajuokino žmonės, priminMAS

Ilgai lauktieji ir plačiai išre- damas, kad senoviška patarlė 
klamuoti svečiai, Vilnių Vaduoti “eina kiaules ganyti 
Sąjungos pasiuntiniai, pagaliau^ į nesidrovi naudotis net didžiausio 
aplankė Baltimorę. Nemažai kliu- mokslo žmonės. Daug vilties esa- 
čių ir keblumo buvo susidarę dėl Įma> kad lietuviai tinkamai įver- 
jų paskelbto maršruto. Mat, nu- j tins savo pagrindinį turtą, žemę, 
matytoje dienoje sekmadienį, bir- jr ją lavins ir gerins Olandų ir 
želio 17, įvyko kun. AVeisengofo Belgų pavyzdžiu. 
Primicijos ir vakare iškilmingoji 
vakarienė. Dėl tos priežasties ne
buvo galima įterpti ir prakalbų. 
Pagaliaus, Kan. prof. Kemėšis pa 
šaukė iš Pennsylvanijos telefonų 
mūsų kunigus ir susitarta penk
tadienio vakarą, birželio 22 die
ną, skelbti prakalbas.

Reikia pasakyti, kad nežiūrint 
vėlokai paskelbtos žinios ir nepa
prastai karšto oro (net 98 laips
nių) susirinko* didesnė pusė baž
nytinės salės klausytojų.

Pirmasis kalbėjo rašytojas Ba
bickas, jaunas, energingas, ir jau 
plačiai pragarsėjęs rašytojas. Nu
piešė trumpai ir vaizdingai Klai
pėdos krašto praeitį, jo nutautė
jimą prie Vokiečių, ir pastarojo 
laiko įvykius. Nuramino kiek mū
sų širdis, papasakodamas kokiais 
žygiais Valdžia rūpinasi šiuo tar
pu atsikratyti vokietinimo.

Kan. prof. Kemėšis, pačios V. 
V. S. iniciatorius, kaip ir iniciją- 
torius daugelį ^kitų naudingų or
ganizacijų, pasiėmė sau temą a- 
pie Vilnių. Patiekė naujų minčių 
ir apie Sąjungos veikimo būdus. 
Malonu ir jauku darėsi girdėti, 
kad Sąjunga nemananti kada 
nors kiršinti Lietuvius kruvinu 
būdu kovoti Vilniaus vadavimui, 
bet krikščionišku, taikiu būdu 
priversti Lenkiją savo bylą ap
ginti Haagos Tarptautiniame 
Teisme. Už tokį planą lietuviai 
turi teisės didžiuotis, nes iš‘visų 
pusių girdisi perdaug karšta- 
kraujų, šūkaujančių prie karo vi
sokiuose reikaluose; o gi Katali
kams karas pasilieka baisiausioji 
nelaimė, ir yra vengtinas. Tikrai 
Kffn. Kemėšis skelbia krikščioniš
ką planą. Turime viltį, kad jo 
asmeniška įtaka į Lietuvos poli
tiku, juos prilaikys prie tokio* 
pino: *'

Paskutinis kalbėtojas, Agrono
mas Vitkus, Dotnuvąa Žemės Ū- 
k A 'AVkdcTnijos .profesorius, n»-' 
piešė gražiais žodžiais

” šiandie

Po prakalbi} kuone * visi atsi- 

atsilankusieji priėjo prie Federa

cijos pirmininko Juozo Budelio Ir 

Įsigyju Vilniaus Pasus su ženkle
liais Visas vakaras buvo Federa

cijos Kuopos globoje.

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS
Seserys Kazimierietės suruošė 

nepaprastai gražų vakarėlį užbai
gimui parapijos mokslo metu3. 
Programoje buvo įvairūs veika
lai, šokiai giesmės, ir kalbos. Ku
nigai ištarė atsisveikinimo žo
džius. Panelė E. Lukošiūtė pasa
kė kalbelę iš aštunto skyriaus.

Dovanas gavo sekantieji: Už ti
kėjimo mokslą, Teodoras Stauge- 
ris (8 skyriaus), JuozasAVeisen- 
gofas už matematiką, Bronė Nor- 
kiūtė už lietuvių kalbą ir Sofija 
Meškevičiūtė už aukščiausį laips
nį Zis septinto skyriaus Juozas 
Vazalis gavo dovaną už lietuvių 
kalbą ir Aldona Jončiūtė už auk
ščiausį laipsnį. Juozas Vazalis 
tąipgi gavo $5.00 pinigais už si- 
libavimą (spelling). šešto sky
riaus Pečiulis Higinas laimėjo do
vanas už aukščiausį laipsnį ir si- 
libavimą. Penkto skyriaus, Eleo
nora Pečiuliūtė už aukščiausi 
laipsnį. Paskui už tą pat aukš
čiausį laipsnį gavo dovanas: Juo
zas Zakarka, ketvirto skyriaus, 
Ona Petkiūtė, trečio, Gordonas 
Matulionis iš antro, ir Baranaus
kaitė Marija iš antro. Pirmo, 
Juozas Antaševskis ir Marija Ka- 
vasalis.

Baigusiųjų mokyklą pavardės 
seka: iVeisengof Juozas, Stalgių 
Teodoras, Glėbu Pranas, Lietuvi- 
nikų Jonas, Leščtauskų Pranas, 
Matelių Albertai, Remeikių An
tanas, Magdušauskų Augustas. 
Žalnėraičių Albertas, Augustąus- 
kų Elžbieta, Norkų Bronė, Luko
šių Elena, Palovių Aldona, Voga- 
lų Karolina, Maskevičių Eafija, 
Misevičių Anelė, Mikahuių Adelė, 
Klimavičių Marija, Bukevičių

■

’ayžius — Neramumai ir 
riaušės vis tebesitęsia Pran
cūzijoje. Birželio 23 d. Lo- 
rient mieste komunistai su
kėlė riaušes, kuriose sužeis
ta 100 žmonių. Sekantį rytą 
komunistai policijai grąžino 
polieijauto ranką, kurią lai
ke riaušių buvo nukirtę.

Tą pačią dieną Įvyko riau 
šės Saint Germani, Caen ir 
Anzin miestuose, kur komu
nistai užpuolė žmones mi
nint naftos šaltinių atradi
mo sukaktuves, toje apylin
kėje.

Paryžiuje 500 veteranų 
demonstravo prieš jų pensi
jų sumažinimą. Policijdi 
bandant demonstrantus iš
skirstyti, įvyko susirėmimai.

J. Č. MORKŪNAS, 
A. L. K. Studentų Organi
zacijos Centro Pirmininkas 
“Darbininko'’ liendiadarbi:

Sveikiname!

* — — Į pasiliks protestais ir jie to-

ĮVAIRIOS ŽINIOS{liausal5s visuon iv tvir
LENKIJOS ATSTOVAS

GRJŽO Iš KAUNO
VARŠUVON

LANKĖSI PAS PREZIDENTĄ 
SMETONĄ

t

KAUNAS — Pereitos savaitės 
pabaigoje i Lietuvos laikinąją so
stinę buvo atvykęs Lenkijos neo
ficialus atstovas pulk. Aleksan
dras Prystor pasiūlyti Lietuvos 
vyriausybei pradėti derybas Vil
niaus klausimr..

Pulk. Prystor lankėsi taikos 
derybų reikalu pas Prez. Smeto
ną ir užsienių reikalų ministerį p. 
Lozoraitį su kūnais jis užmezgė 
darybų pradžią.

■ Sekmadienį, birželio 24 d., pul
kininkas Prystor iš Kauno sku
biai išvyko Varšuvon, o iš ten 
pas maršalą Pilsudskį, Pikeliškiu 
(Vilniaus kraštan), kur jis dabai 
atostogauja.

Pulk. Prystor turėsiąs pasikal
bėjimą su maršalu apie tai, kas 
buvo padaryta Kaune ir kokius 
pasiūlymus duoti Lietuvai, kad 
užbaigti tą 14 metų ginčą dėl 
Vilniaus. Prystor ir Pilsudskis y- 
ra vilniečiai.

Valdžios sferose labai abejoja
ma, kad tas 14 metų ginčas bus 
taip lengvai išspręstas, kaip, kad 
lenkai svajoja. Lietuva vargiai 
pradės taikos derybas su lenkais, 
jei jie negrąžins Vilniaus.

Vilnius Lietuvos konstitucijoje 
pažymėtas kaip sostinė, nes -jis 
tokiu buvo nuo viduramžių.

Pabaltijo sąjungos klausimas 
taip pat yra aktualus. Latvija ir 
Estija nori įtraukti ir Lietuvą j 
tą sąjungą, kurią remia Prancū
zija ir Rusija. Bet abejoja, kad 
toki sąjunga susidarys negrąži
nus Lietuvai Vilniaus.

Europos politikai prisimena, 
kad 14 metų atgal, Pabaltijo są- 

- - - - • ■ ■ -
Genovaitė, Bubnių Elena, Man- 
dra viekų Leonora, Giedraičiu 
Juozapina, ir Kuilių Elena.

Jau kelinti metai, kaip Dr. 
Vaistininkas Juozas Kaluška tei
kia visas dovanas aštuntam sky- 

metais pne jo prisidė-
inkas Juozas Kašinskai, 

kurs padengė kaštus- visų šešto ir 
septinto skyrių dovanas. Abiem* 
geradariams reikia tarti padėkos

riui. 
jo

iliau galės
j kinti. Jie nei nemanė, kad

i jungos klausimu buvo sušaukta katalikai yra taip organi- 
konferencija Rygoje ir ji iširo, jzuot-i ir galingi.’ Katalikų 
gavus žinių, kad lenkai smurtu ■ bažnyčios vadai pradėjo boi 
pagrobė Vilnių. į kotą prieš nešvarias filmas.

Avie jų jau dabar dedas pro 
testantai ir žydai. O dabar 
net kino žvaigždės atsisako 
imti roles Įtariamose filmo 
se.

Birželio 24 d. paaiškėjo, 
kad John Barrymore, Paul 
Lukas, Adolph Menjou ir 
Otto Kruger atsisakė imti 
roles vienoje filmoje. Šioje 
filmoje pagaliau sutiko da
lyvauti artistas Ričardo 
Cortez.

pagrobė Vilnių.
Pereitą savaitę, p. K. Ulmanis, i p 

Latvijos premieras, buvo nuvykęs 
į Taliną ir turėjęs pasitarimą su 
Estijos vyriausybe, kad įtraukus 

Pir Lietuva pasirašytų Pabaltijo 
valstybių sutartį.

Latvija ir Estija jau nuo se
niai bendradarbiauja užsienių po
litikoje ir abiejų valstybių vy
riausybės norėtų, .sudaryti arti
mesnius ryšius ir su Lietuvą, bet 
Vilniaus klausimas pastoja kelią.

- ■ Į

SKELBIA BOIKOTĄ
4*

Katalikų Bažnyčia skelbia 
boikotą nešvariems juda
miems paveikslams, jei pa
tys išdirbėjai nesusipras ii 
nepakeis turinio gaminami] 

j filmų, pareiškė kun. Russell 
! Sullivan, S. J., Massachu- 
• setts valstybės legislaturos 
komisijai.

Šiame susirinkime kun. 
i Sullivan atstovavo Jo Emi- 
; nęnciją Kardinolą O’Con- 
nell, kuris jau yra viešai pa
reiškęs, kad katalikai nema
no ilgiau toleruoti nešvarių 
filmų.

Dabar jau yra sudaromos 
komisijoj įvairiose vietose, 
kurios paskelbs vardus tų 
filmų, kurios įžeidžia katali
kų doros Įsitikinimus.

Kun. Sullivan pareiškė, 
kad filmų gamintojai turės 
atkreipti dėmesį į 20.000,00(1 
organizuotų katalikų prote
stus.

I

KATALIKU PAMALDOS
MASKVOJE

ŽUVO 20,000 KAREIVIŲ
La Paz, Bolivia — Iš Ar

gentinos praneša, kad Cha- 
co kare, per 22 menesius, 
20,000 Paraguajaus karei
vių užmušta ir toks pat skai 
čius sunkiai sužeista. Karas 
tebesitęsia ir jos galo dar 
nematyti, nors Amerikos vai 
džia uždraudė parduoti gin
klus ar amunicijos abiem 
kariaujapčioin valstybėm.

* 4

Budapešt — Šio mėnesio 
policijos viršininkas, birže
lio 12 d., Įsakė visetus raito
sios policijos nariams užsi
auginti ūsus.

653 DARBININKAI 
NETEKO DARBO

jaus sušaukė kabineto posė
di ir po to užsienių reikalų 
ministeris Gila, pasišaukęs 
Italijos ambasadorių, parei
kalavo, kad laivai tuojaus 
apleistų uostų, nes tik taip 
tebus galima pašalinti gy
ventojų nerimą. Ambasado
rius aiškino, kad šis vizitas 
esąs paprastas mandagume 
pareiškimas ir kad jis tik
tai dieną prieš laivų atplau
kimą sužinojęs savo valdžios 
planus. Albanų valdžia ne
pasitenkino italu pasiaiški
nimais ir reikafauja, kad ka 
ro laivai apleistų jų uostą.

Diplomatinėse sferose kal
bama, kad šis Italijos žygis 
yra tam, kad parodyti pa
sauliui Italijos- norą palai 
kytį savo įtekmę į Albaniją 
ir kartu sumažinti Prancū
zijos užsieniu reikalu minis- 
terio Barthou atsilankyme 
reikšmę.

ŽUVO DU LAKŪNAI
Rutland, Vt., — Birželio 

24 d., 5000 pėdų aukštumo
je, virš miesto aerodromo 
susidūrė du orlaiviai. Lakū
nas William McMullen ir 
fotografas I. L. Oakes tapo 
užmušti, bet lakūnas kapito
nas H. H. Mills šoko iš sa
vo orlaivio su parašiutu ir 
nusileido nesužeistas.llarriman, Tenn. — Bir

želio 25 d., Harriman koji
nių dirbtuvė, kuriai NRA 
emblema buvo atimta perei
tą balandžio menesyje už 
nesilaikymo kodo, šiandien 
užsidarė ir 653 darbininkai 
liko be darbo.

Berlin, — Spaudoje buvo 
žinių, kad kun. Leopold 
Braun, A. A. buvo pirmuti
nis kataliku kunigas, kuris 
atnašavo šv. mišias Maskvo
je prie bolševikų valdžios. 
Tas neatitinka tikrinybei, 
nes Maskvos apaštališkas 
administratorius vyskupas 
Pius Eugene Neveu tenai 
kasdien laiko mišias jau per 
aštuonis metus.

Kun. Braun, kuris yra A- 
merikos atstovybės' narys 
kasdien laiko mišias šv, Lo
uis bažnyčioje, kurią gau
singai lanko katalikai Ame
rikos atstovybes nariai A- 
part šios katalikų bažnyčios 
dar yra dvi kitos, kuriose y- 
ra pamaldos. Vienoje iš tų 
bažnyčių sekpiadiemais yra 
laikomos mišios šeštą valan
dą vakare, pad galėtų darbi
ninkai jose dalyvauti, nes 
sekmadieniais bolševikai ver 
čia darbininkus dirbti.

Vadinasi nei žiaurieji bol-

I

SUKILIMAS KINO FILMy 
INDUSTRIJOJE

Ęollywood, — Kada Ka
talikų Bažnyčios vadai pra-dėjo kovų prieš eretiškas,^šėrikai nepajėgia sugriauti 
nešvarias ir -tvirkdančias Katalikų Bažnyčios: Aišku,

GENIAVIČIUS VĖL PASI 
ŽYMĖJO SPORTE

Newport, R. I., — Atleti
kos turnyre “Tony” Gene- 
vicius, Darthmouth kolegi
jos žvaigždė, akyvaizdoje 
2500 publikos paėmė pirme
nybę discus ir shot put me
time. Geniavičius paeina iš 
•Lynno.

ITALIJOS KARO LAIVAI 
ALBANIJOS UOSTE

.London, — Birželio 23 d., 
staiga Durazzo, Albanijos 
uoste, pasirodė 19 Italijos 
karo laivų. Apie laivų atvy
kimą, kaip paprastai daro
ma, nebuvo Albanijos vy
riausybei pranešta. Sekma
dienio ryte, pulkas kariuo-’ 
menės be ginklų pasirodė 
mieste. . -

Šis karo laivų nelauktas

Maskva — Žuvusi duonos 
kortelė sulaikė senelės lavo
no laidojimą Sverdlovske 
keturias dienas ir privertė 
jos sūnų paduoti neteisingą 
liudijimą.

Miesto registracijos rašti
nė atsisakė išduoti leidimų 
senelę laidoti, kol bus grą
žinta duonos kortelė. Profe
sorius Nikolat Zakharoff, 
sūnus mirusios moteriškės 
ir kiti giminės atydžiai ieš
kojo tos duonos kortelės, liet 
negalėjo surasti.

Profesorius užtikrino, kad 
jis yra garbingas vyras ir 
nenaudos kortelės jei ją ir 
surastų, bet biurokratai tuo
mi nepasitenkino ir griežtai 
atsisakė leisti moteriškę lai
doti.

Pagaliau, profesorius su
tiko po priesaika liudyti, 
kad jo motina niekados nė
ra turėjusi duonos kortelės. 
Tada bolševikai biurokratai 
buvo patenkinti ir davė lei-

Jei kas tariasi esąs mal-

dimą senelę palaidoti.

filmas, kintamųjų“ poveike ri‘s Tas, Kuris Ją įsteigė y. atsilankymas sukėlė nera- 
lų išdirbėjai susirūpino, bet pasakęs, kad nei pragaro mumą Albanijos valdžios 
vis manė, kad tie protestai vartai Jos nepergalės. sferose. Karalius Zog tuo

dingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio, t6 maldingumas tuS- 

Sv. Jokūbai,kias.
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N. A. Lietuvių Dienos Programa
t T

Padangių Arai

I
I

A. “RED” JANU SKIS

KOMPOZITORIUS ALEKSANDRAS -T. ALEKSIS 
Šv. .Juozapo par. (Waterbury, Conn.) choro vadas. Lie
tuviu Dienos Dainų Šventės choru choro dirigentas.

LIETUVIU DIENOS PROGRAMA

Lietuvių Diena pradedama iškilmingomis pamaldo
mis 10 valandą, vasaros laiku (Daylight Savmg Time), 
ryte, kolegijos parko aikštėje.

IŠKILMINGOSIOS PAMALDOS

Iškilmės prasideda ŠVENTOMIS MIŠIOMIS, ku
rias laiko KUN. JONAS AMBOTAS, švenč. Trėjybės 
parapijos (Hartford, Conn.) klebonas, asistuojant apy
linkės kunigams ir kolegijos klierikams.

Pamaldų metu gieda šv. JUOZAPO parapijos (Wa- 
terburv. Conn.) CHORAS, vadovaujant kompozitoriui 
muziku’ p. ALEKSANDRUI J. ALEKSIUI.

Iškilmėms pritaikintą pamokslą sako KUN. JONAS 
VATTEKŪNAS, Šv Kazimiero parapijos (Providence, 
R. I.) klebonas.

DAINŲ ŠVENTĖ

Pasibaigus pamaldoms, toje pačioje aikštėje įvyksta 
DAINŲ ŠVENTĖ. Dalyvaujantieji chorai, savo dirigen
tu vadovybėje, sudainuos po dvi darni. Jungtims visų da
lyvių choras sudainuos Amerikos, Lietuvos ir Vilniaus 
himnus.

PIETŪS
Pasibaigus koncertui, bus užkandžiai ir pietūs. Už

kandžių galima gauti prie Įvairių kolonijų suruoštų sta
lų ir pietūs kolegijos valgomajame kambaryje.

Po visą parką išvadžiota GARSIAKALBIAI, tie
kiantieji visą laiką muziką, solistų dainas ir Įvairius pra- 
nešimus-paskelbimus.

OLIMPIADA
Po pirmos valandos prasidės Olimpiada arba sporto 

šventė. Pagal nustatytą programą SPORTO AIKŠTĖ
JE Įvyks Įvairūs žaislai, losimai ir'sporto rungtynės.

Laimėjusieji sporto rungtynėse gaus , atitinkamas 
dovanas.

SKRAIDYMAS ORE
Olimpiadai pasibaigus vyksta Skraidimas Ore arba 

aviacijos pasisekimų demonstracija.
Lėktuvas “LITUANICA III”, vadovaujant vairi

ninkam p. A: JANUŠKIUI ir p. BALTRIUŠIŪNUI, 
žiūrėtojams patieks įvairių oro sklandymo demonstracijų.

Įdomiausia demonstraciją patieks p. ANTANAS 
GAPUTIS, iššokdamas iš lėktuvo ir parašiūtu nusileis
damas žemėn.

VAKARIENĖ
Pasibaigus Įvairioms demonstracijoms, teikiama va

karienė ir užkandžiai. Panašiai kaip pirmiau, vakarienę 
galima gauti kolegijos valgomajame kambaryje ir užkan 
džiai prie stalų parke.

ŠOKIAI
Po vakarienės ir užkandžių prasideda šokiai kolegi

jos GIMNASTIKOS SALĖJE. Tasai kambarys tiek di
delis, kad jame šokančių gali tilpti laisvai keletą šimtų 

aporų. Muzika teikiama garsiakalbiais visame parke.

DR. JUOZAPAS LANDŽIUS, 
‘“Darbininko” ir Kolegijos rėmėjas, vienintelis gydyto
jas, kuris Į Lietuvių Dienos komisijos kvietimą atsiliepė 
ir pasižadėjo patarnauti Lietuvių Dienos dalyviams. Jo 
ofisas: 534 E. Broadivav, So. Boston Mass. šiandien, šia- 
me grisiame Naujosios Anglijos lietuvių suvažiavime, 
jo ofisas yra Marianapolio Kolegijos Rūmuose. Jis teikia 
pagalbą nemokamai.

Apolonams “Red.” Ja- 
nuškis, “Lituanieos III” 
vairuotojas, kuris iš Can- 
tion. Mass. ąerodromos atle
kia i Lietuvių Dieną, Maria-! ANTANAS M. GAPUTIS
napoly, liepos 4 d. Jis yra:------------------------------------- i
tik 20 metų amžiaus ir yra jaunas lietuvis lakūnas ga-: 
vienas iš žymiausių lakūnų vęs laidinių. Per tuos 4 me- 
šioje apylinkėje. Lakūnas tus Jautiški s daug kur pasi- 
Januškis būdamas 16 metų . žimėjo savo gabumais’, 
amžiaus gavo federalės vai-- Jis yra laimėjęs keletą j 
džios leidimą valdyti oriai- kartu pirmą dovaną. Pažy- 
vius — “pilot’s liscense”. ■ mėtina, kati jis turi savo or-1 
Jis buvo pirmutinis toks laivi, kurį jis dabar pats tai

so, bet jokių būdu jis nesu
spėjo pataisyti iki Lietuvių 
Dienos.

Marianapolin lakūnas Ja- 
nuškis atlekia kitu orlaiviu 
ir čia parodys •vairiu triu
kų '(stunts).

Jis gyvena su savo tėve
liais Stoughton, Mass.

Linkime jam su ““Litua- 
nica III” lėkti Lietuvon.

VALGIAMS ir GĖRIMAMS pirkti visu pirma rei
kia ĮSIGYTI TIKIETAI, kuriuos bus galima gauti prie 
įvairių stalų ir jais surfiokėti už pirkinius.

Cigarai - cigaretai, saldainiai, Įvairūs išlaimėjimai 
mokami pinigais. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA RŪKY
TI — namuose, salėse ir ūkyje prie triobų ir tvartų, kad 
neatsitiktų gaisro nelaimės.

KELRODIS — visur prie kelių nurodyta parašais 
kas kurioje kryptyje yra. Išeinamos vietos nurodytos ati
tinkamais parašais.

NELAIMEI ATSITIKUS
Kokiai nelaimei atsitikus ar kam nors susirgus, tuo

jau reikia ligonis pristatyti Į didžiuosius rūmus. Čia yra 
ligoniams paruoštas kambarys. Pagalbą teiks DR. J. 
LANDŽIUS: jam pagelbės keletas slaugių.

RADIO
Didžiuose kolegijos rūmuose įtaisytas radio, per ku

ri bus pranešama visa, kas svečiams yra žinotina.
Poilsio metu per radio bus padaryta visa eilė sve

čiams Įdomiu pranešimų. Visus pranešimus teiks KUN. 
PRANAS STRAKAUSKAS, Loveli, j&ass.

Pametus ką nors, ir norint kas sužinoti, reikia pra
nešti radio stoties operatoriui, kuris padarys perkelbimą.

WORCE»STER — Aušros Vartų par. choras, vadovau
jant p. Justui Balsiui, dainuos: 
Pasirenkant ...

Šv. Kazimiero par. choras, vadovaujant p. J. 
Žemaičiui, dainuos: 
Pasirenkant ...

NEW IIAVEN — šv. Kazimiero par. choras, vadovau
jant p. J. Staseviciui, dainuos:
Jaunimo Daina....................................J. Naujalio
Bijūnėlis Žalias................................... S. Šimkaus

BROCKTON — Šv. Roko par. choras, vadovaujant p.
* Petrui Petraičiui, dainuos: 

Pasirenkant ...
NASHUA — Šv. Kazimiero par. choras, vadovaujant p. 

Jonui Tamulioniui, dainuos: 
Pasirenkant ...

Dainų Šventės Dirigentas
Komp. A. J. Aleksiu,

Sporto Olimpiada

APSAUGA
Dalyvių apsauga rūpinsis valstybiniai polismenai, 

į Jie prižiūrės vidujinę .tvarką ir visą važiuotjes judėjimą.

DAINŲ ŠVENTĖS PROGRAMA
CAMBRIDGE — Nekalto Prasidėjimo P. švč. parapi

jos choras, vadovaujant p. M. Karbauskui, dai
nuos : ,
Pasėjau kanapę .. ...................... M. Petrausko
Kariuomenės maršas.............................. Greičiaus

I LOWELL — šv. Juozapo parapijos choras, vadovaujant 
p. E. Šlapeliui, dainuos:
Tykiai, Tykiai.......................... J. Bendoriaus
Oi, žalia, žalia................ S. Navicko
Tu ir aš.................................... A. Vanagaičio

X

NORWOOD — šv. Cecilijos choras, vadovaujant p. A.
Šlapeliui, dainuos: K
Piauti linksma......................... Pociaus
Gimtinė............................ .  .. Kun. J. čižausko

VVATERBURY — šv. Juozapo parapijos choras, vado
vaujant ,komp. A. J. Aleksiui, dainuos:
Į Vilnių............... •................................Navicko
Mes grįšim ten .. ...... ...... . .Aleksio

WESTFIELD — šv. Kazimiero par. choras, vadovau
jant p."J. Januškevičiui, dainuos:
Oi mergele, mergužėle................  Vanagaičio

—Ant tėvelio dvaro..........................   ..Šimkaus

1. — 300 jardų Paul Revere estafete (raee).
2. — 75 jardų lenktynės vyrams. Du perbėgimai.
3. — 50 jardų lenktynės trims kojomis.
4. — 50 jardų lenktynės apie žvakę.
5. — 50 jardų lenktynės atžagariom.
6. — l enktynės maišuose — vyrams.
7. — Ųverimas adatos — moterims.
8. — Trišokis (hop, skip and jump) — Du šokimai.
9. — Šokimas Į tolį Įsibėgus. Du kartus.
11. — Rūtulio stūmimas. Du kartus.
12. — Ieties stūmimas. Du kartus.
13. — Diskaus metimas. Du kartus.
14. -— Estafetė 200 jardų moterims. Keturi būriai.
15. — Estafetė 300 jardų vyrams. Keturi būriai.
16. — Baseball. Sporto Korri. pirmininkas
17. — Volley-ball. Kun. E. Gradeckis

JONAS POVILAS BAL- 
TRUŠTUNAS, gimęs Broc- 
kton, Mass.. tenai išėjęs ir 
pradžios mokslus. Boston’e 
baigęs Mechanic Arts' High 
Scool. Aeronautikos mokėsi 
E. Boston Air Port. Važi
nėjęs (su orlaiviu) po visas 
N. Anglijos valstybes. Turi 
privatini leidimą vairuoti 
lėktuvą.

Šiandien jis kartu su 
“Red” Januškiii atlekia Į 
Marianapoli.

Jis yra klieriko Baltriu- 
šiūno brolis ir gyvena su sa
vo tėveliais So. Bostone.

ANTANAS M. GAPU- 
TIS. gimęs So. Boston’e ir 
ten pat išėjęs pradžios mok
slus, lankė Boston Collegc 
High School. Tris metus 
studijavęs Aviation Ground 
School. Jungtiniu Valstybių 
žvalgybininkas ir kvalifi
kuotas parašuti ninkas. Pa- 
rašutininko kvalifikaciją į- 
sigvjo Navai Paiachute 
School, Babeliu rst, N. Y., 
pereitų metų balandžio mė
nesyj išbuvęs mokykloj 31/£> 
mėn.

Šiandien p. Gapūtis su pa
rašiutu šoks iš orlaivio, 
skraidančio Marianapolio 
Kolegijos padangėse.

Antanas Gaputis gyvena 
su savo tėveliais So. Bosto
ne.

_ Marianapolio Kolegijos, Thompsori, Conn. Studentu 0r kestrae.


