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Visas LDS. kuopas ir ap- 
skričius nuoširdžiai ragi
name išrinkti atstovus į 
Seimą, kuris įvyks birželio 
28 ir 29 d.d., Šv. Kazimiero; 
lietuvių parapijoj, Nash-’ 
ua, N. H., kurios klebonu 
yra nuoširdus LDS. orga
nizacijos narys, rėmėjas 
kun. Dr. A. Bružas.

LDS. Centro Valdyba ir 
Seimo Rengėjai Nashuaie- 
čiai trokšta, kad J. E. Vy
skupas Mečislovas Reinys, 
dalyvautų Seime ir jau pa
kvietė per Kunigų Vieny
bės Centro Valdybą.

Ketvirtadienį, birželio 17 
d. kun. J. Švagždys, LDS. 
Centro Pirmininkas ir 
kun. P. M. Juras, LDS Vi- 
ce-Pirmininkas asmeniai 
pakvies Jo Ekscelenciją 
dalyvauti mūsų organiza
cijos seime. Taigi tikėki
me susilaukti Garbingojo 
Ganytojo ir iš jo išgirsti 
pamokinimų ir padrąsini
mo kilniuose darbuose.

Labai svarbu, kad tame 
Seime būtų atstovaujama 
kiekviena kuopa, apskri
tis. Jeigru dėl labai svarbių ; 
priežaščių kuopa negalėti'| 
išrinkti atstovų, tai nors, -------- ------,----- — --------------
teprisiunčia sveikinimą ir j pareiškė, kad darbdaviai, kurie su darbininkais pada- 
savo sumanymus organi- Į ro žodžiu sutartis, turėtų tai padaryti ir raštu. Mat 
zacijos gerovei. ' plieno kompanijos sutinka su darbininkų reikalavi- 

LDS. Centras, mais ir sudaro žodžiu sutartis, bet unijos vadai reika- 
-------------- lauja, kad darbdaviai tokias sutartis pasirašytų. Jie 

ISPANIJOS SUKILĖLIAI atsisako tai padaryti. Jie sako, kad pasirašymas su 
darbininkais sutarties būtų pirmas žingsnis prie 
“closed shop” ir “check off”. To siekia John L. Lewis 
ir jo pagelbininkai.

“Closed Shop”, reiškia, kad kiekvienas darbinin
kas turėtų priklausyti prie unijos ar jis norėtų ar ne. 
Ne unijos darbininkų į darbą nepriimtų. Tai būtų de
rybos taip darbdavių ir unijos, ir darbdaviai privers
tų kiekvieną darbininką stoti į uniją. Taip aiškina 
Republic Steel Korporacijos vadas.

“Check off”, reiškia, kad darbdaviai iš darbinin
ko uždarbio paimtų unijos duokles ir atiduotų unijai. 
Tai būtų atėmimas darbininkams teisių, nes uždarbis 
priklauso kiekvienam darbininkui, ir tik jis tegali iš 
to mokėti, kam nori.

Toliau, kompanija sako, CIO jau parodė, kad 
jiems ir rašto sutartis nieko nereiškia, nes Automobi
lių pramonės ir kitos, kurios pasirašė tokias sutartis, 

į nieko nelaimėjo, darbininkai kada panori tada sustrei
kuoja. Taip kalba kompanijų vadai.

Senatorius Wagner, kuris sudarė įstatymą įsa
kant darbdaviams kolektyviai tartis su darbininkais, 
pasakė, kad Įstatymas neįsako darbdaviams*padaryti 
rašytą sutartį, bet tai nepadarydami darbdaviai paro
do blogą valią.

Homer Martin, automobilių darbininkų unijos 
vadas, pasakė, kad jo unijos darbininkai atsisakys 
vartoti streiklaužių išdirbtą plieną.

General Motors Korporacija Cleveland, Detroit ir 
Bay City Michigan, dėl plieno streikų užsidarė ir apie 
16,800 darbininkų liko be darbo.

Prie National Electric Products Co., Ambridge, 
Pa. įvyko smarkus susirėmimas darbininkų su darbi
ninkais. Amerikos Darbo Federacijos unijos darbi
ninkai norėjo grįžti į darbą, CIO jiems pastojo kelią 
ir prasidėjo muštynės. Apie 20 darbininkų sunkiai su
žeista, 1 darbininkas peiliu perdurtas.

Yonkers, N. Y. Carpet Co. darbininkai nubalsavo 
prisidėti prie CIO. Balsavimai buvo, kad 2,753 už CIO 
ir 2,440 prieš.

NACIONALISTAI UŽIMA BILBAO
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BAIGIA APJUOSTI 
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3000 Paėmė Nelaisvėn

GARBINGASIS GANYTO
JAS JAU NEW YORKE
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Washington, Birž. 16. — Prezidentas Rooseveltas

Prezidentas Roosevelt 
Užtaria Darbininkus

Bilbao, Ispanija — Tūks
tančiai Ispanijos sukilėlių 
baigia pereiti vakarinius 
kalnus, kad apsupus Bil
bao, Baskų sostinę iš visų 
pusių, kad paskui be mū
šių būtų galima užimti vi
są miestą.

Sukilėliai jau daro prisi
ruošimą žygiuoti toliau į 
vakarus, į naują strategiš
ką punktą, būtent, Santan- 
der, 45 mylių atstumo nuo 
Bilbao.

Sukilėliai sugavo radika-j 
lų valdžios tris karinius 
laivus su žmonėmis, ku
riuos norėjo išvežti į Bil
bao, ir paėmė nelaisvėn. 
Viso pateko į nelaisvę ■ 
3000 žmonių. Daugiausia1 
buvo vaikų, kurie verkda
mi prašė valgyti. Moterys 
ir vaikai, patekę į nelaisvę 
labai suvarginti ir išbadė
ję- ________

SOVIETAI SIUNČIA 
NAUJĄ PAGALBĄ ISPA

NIJOS RADIKALAMS
Paryžius — Laikraštis 

“Matin” praneša, kad ru-l 
sų sovietų vyriausybė yra 
nutafusi Ispanų radika
lams teikti didesnę para
mą ginklais, karo medžia
ga ir maistu.

PRANCŪZIJOS VAL
DŽIAI GRĘSIA VIDUJI

NIS PERVERSMAS

• v

Hendaye, Prancūzijos - Ispanijos linija, Birž. 16— 
Nacionalistai jau užėmė Bilbao miesto pakraščius. 
Daug Baskiečių kareivių prisidėjo prie nacionalistų. 
Pačiame Bilbao mieste, Baskiečiai kovoja su anarkis- 
tais, kurie nori miestą išdinamituoti ir sudeginti. Ki
tus pakraščių miestelius, kai tai, Baracaldo ir kitus 
anarkistai sunaikino.

J. E. Vyskupas Mečislovas Reinys
Mes džiaugiamės sulaukę iš tėvynės Lietuvos 

garbingąjį Svečią — Jo Ekscelenciją Vyskupą Mečis
lovą Reinį. Džiaugiamės, nes jo atsilankymas suža
dins mumyse tėvynės meilę, o jo turiningi pamokslai 
ir kalbos paskatins mus prie žymesnio katalikiškojo 
veikimo ir susipratimo. Taigi čia paduosime kiek ži
nių apie J. E. Vyskupą Mečislovą Reinį, kuris birželio 
17 d. šių metų atvyko trumpam laikui į Ameriką.

i

Paryžius, Birž. 16 —
Liaudies frontas, kuris rė
mė Blumo kabinetą, grąsi- 
no tolįau neremti, jei val
džia turės teisės, : 
tam laikui, įvesti Prancū
zijoje finansinę diktatūrų. 
Socialistai tvirtai stovi už 
Blumą, bet komunistai pa
sakė, kad jie nedalyvaus 
balsavimuose ir nesutiks, 
kad geležinkelių ir paštų 
kainos būtų pakeltos ar 
kad mokesčiai būtų uždėti 
ant tabakos ir degtukų. 
Prancūzijos valdžiai rei
kalinga pinigų. Nori uždė
ti didelius mokesčius. Ta
čiau, galutinai balsavimais Mass., įvyks paskutinis Lietuvių Dienos komisijų ir 
Blumas gavo diktatoriaus kolonijų atstovų susirinkimas. Prašome visų komisi- 
galę išgelbėti Prancūziją jos narių ir kolonijų veikėjų skaitlingai dalyvauti, 
iš finansinio krizio. ’ ~----- ”-----"— v-ij-j-

MIRĖ DARBININKŲ UŽTARĖJAS
VVashington, Birž. 16 Staiga mirė kongresmo-

apribo- j nas William P. Connery didis darbininkų žmonių už-
tarėjas. Būdamas valdžioje jis reikalavo, kad įstaty
mai būtų išleisti užtikrinant darbininkams trumpes
nes darbo valandas, patogesnes sąlygas ir pragyveni
mo atlyginimą. Darbininkai didžiai apgailestaują, kad 
jis mirė, kada jiems jo pagalba yra labiausia reika
linga.

Jis buvo geras, praktikuojantis katalikas. Jo lai
dotuvės įvyks šeštadienio rytą, šv. Marijos Katalikų 
bažnyčioje, Lynn, Mass., nes jis iš ten paeina.

»

JAUNYSTES DIENOS
J. E. Vyskupas Mečislovas Reinys, Vilkaviškio 

diecezijos koadjutorius, Vytauto Didžiojo Universite
to Kaune ir Vilkaviškio Kunigų Seminarijos profeso
rius, visų Lietuvos katalikų, ypač jaunimo mylimas 
vadas ir užtarėjas, gimė 1884 m. vasario 5 d. Mada
gaskaro vienkiemyje, Daugailių parapijoje, Utenos 
apskrityje.

Jis buvo jauniausias iš vienuolikos vaikų šeimo
je. Jo tėvelis mirė vos jam einant septintus metus, tai 
mažai Jo Ekscelencija jį teatsimena. Motina Julijona, 
iš tėvų pusės Mališauskaitė, mirė 1913 m., kada Me
čislovas jau buvo kunigas ir studijavo Liuvene.

Pradžios mokslus Mečislovas yra ėjęs Antaliep
tės ir Murovano - Ošmenskos mokyklose. Tais laikais 
į Vilniaus gimnaziją katalikui ir dar lietuviui patekti 
buvo labai sunku, užtat Mečislovas važiavo į Rygą,
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IŠGRIUVO ŠV. PETRO 
BAZILIKOS KOLUMNŲ 

DALYS

Vatikanas ______
Keletas marmurinių ko-į 
lumnų šv. Pe|ro Baziliko
je, dėl blogo oro ir am
žiaus, sutruko ir jų dalys 
išgriuvo. Niekas nesužeis-į 
ta. Tuojau pradėta taisy-i 
mas ir apžiūrėjimas visos 
bazilikos. Šv. Petro bazili
ka yra didžiausia bažnyčia 
pasauly.

Birž. 16 —

RUSŲ SOVIETAI DAR
TRIS KUNIGUS SUŠAU

DĖ

Kun. P. M. Juras, LDS 
Centro Vice-Pirmininkaj 
telephonu iš New Yorkc 
praneša, kad J. E. Vysku 
pas M. Reinys iš laivo Ik 
De France išėjo 1:30 vai 
po pietų, ketvirtadienį 
birželio 17 d. Garbingąj 
Ganytoją sutiko šie kuni 
gai: J. Balkūnas, Kunigi 
Vienybės Centro Pirmi 
ninkas, J. Švagždys, LDS 
Centro Pirmininkas, P. M 
Juras, Kunigų Vienybė: 
Centro Sekretorius ir LDS 
Centro Vice-Pirminfnkas
I. Kelmelis, Petrauskas 
Pankus, Petraitis, Kerne 
žis, Laurinaitis, Paulionis 
Lekešis, Kinta, Dr. Ražai 
tis, Vaicekauskas, Simo 
naitis, Stonis, Miliukas 
Čižauskas, Pakalnis, Jan 
kus, Brundza, Barkauskas 
Iš pasaulionių pažymėtini 
laikraščio “Amerika” šta
bas: redaktorius Laučka 
adm. Vilniškis: L. Vyčii 
Centro Pirmininkas Ma 
žeika ir daugel kitų.

Susitikimas su J. E 
Vyskupu Reiniu buvo la 
bai nuoširdus ir jaudinan 
tis. Jo Ekscelencija jau 
čiasi sveikas ir džiaugias 
įspūdžiais iš kelionės ii 
nuoširdžiu jo sutikimu.

3 vai. po pietų įvykt 
bankietas K. of C. svetai 
nėję JoEkscelenciją Vys 
kūpą Reinį pagerbti. Gar 
bingą Svečią pasitiko Ka 
ralienės Angelų par. Ka 
dėtų benas ir sugrojo Lie 
tuvos ir Amerikos himnus 
Bankieto šeimininku būvi 
kun. Aleksiūnas, Karalie 
nės Angelų par. klebonas 
Toastmasteriu buvo kun
J. Balkūnas. Sveikinimt 
kalbas pasakė šie kunigai 
J. Balkūnas, J. Aleksiu 
nas, J. Švagždys, P. Juras 
N. Pakalnis, Milukas, J 
Simonaitis, šeštokas, M 
Pankus, J. Valantiejus 
Lekešis.

Ilgą ir turiningą kalbi 
Jo Ekscelencija atsakė ; 
visus sveikinimus . Ji! 
džiaugėsi atvykęs pas sa 
vuosius. Bankietas užsi 
baigė 5 vai. po pietų. Pc 
to nufotografuota vis 
bankieto dalyviai. Jo Eks 
celencija vyskupas, lydi 
mas kunigų nuvyko pas 
kun. Balkūną į Maspeth 
Vyskupas Reinys atvykt 
į Ameriką diplomatinii 
pasu.

Birželio 18 d. Garbinga 
sis Ganytojas aplankyi 
New Haven lietuvių para 
piją, kurioje klebonu yri 
kun. M. Pankus.
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kur brolių remiamas ir šelpiamas, 1899 m. baigė 4 j buvo dovanota.

Ryga, Latvia —Rusų so
vietai Leningrade sušaudė 
tris kunipis, būtent, kun. i 
Ivan Smirnov; kun. Kas- 
tantiną Skvorzov ir kun. Į Johnstown, Pa. — Plient 
Nikalojų Ivaškevičių. Jau fabrikui padaryta nuosto 
1928 m. jie buvo nuteisti lių, kada iš pravažiuojan 
mirčiai už “priešvalstybi- čio automobilio buvo mes 
nį veikimą”, bet ta bausmė ta dinamitinė bomba. Po 

licija saugoja fabriką.

LIETUVIŲ DIENOS REIKALU SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, birželio 27 d., 2 vai. po pietų, Šv. Ka

zimiero par. svetainėje, 41 Providence St., Worcester,

Liet Dienos Reng. Kom. Valdyba.

Rygos gimnazijos klases. Paskui du metus privačiai' 
dvaruose mokė vaikus ir pats toliau mokėsi.

Dabar Mečislovui reikėjo išspręsti pašaukimo 
klausimą. Turėjo palinkimus į filosofijos, istorijos ir 
religijos mokslus, tačiau apsvarstęs nutarė, kad Die
vas jį šaukia į aukštesnį luomą — į kunigus. Pasako
jama kad, jo krikšto tėvas kun. Rumševičius per krik- . . ♦ - - - , - _ -, -
štą yra pasakęs: “Tegul šitas bus kunigas” Mečislo- parapijos (Lowell, Mass.) radio grupė, vadovaujanl 
va« iš pat mažens mėgdavo klausyti pamokslų. Daž- Poni^i ONeil (Kašėtaitei), 
nai, vasaros metu, grįždamas iš bažnyčios, girdėtus 1120 kilocycles ir 1

(Tęsinys 5 pusi.) ir kalbų iš stoties WC0P, Boston.

Darbininku Radio Programa 
1:30 Valandą po Pietų

f

šeštadienį, birželio 19 d., 1:30 vai. po pietų Dar
bininkų Radio Programą išpildys Šv. Juozapo lietuvių

Programa bus įdomi. Prašome pasukti savo radic 
ant 1120 kilocycles jr klausytis gražių dainų, muzikos

r



Penktadienis, birželio IŠ, 1937
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VIETINĖS ŽINIOS
» ——   ■■■■■■A"     ■ —

BUS’AI — Į LIETUVIŲ DIENĄ

Liepos 5 d. Marianapolį trasai išeis nuo Šv. Pet
ro par. bažnyčios So. Bostoh, Mass. 8 vai. ryte. Round 
trip tikietai po $1.75. Vaikams 90c. Tikietus galite 
gauti pas šiuos asinėms

2

galite

iča

M. Kilinonhitę, K. Vbsylienę,
K. Valatkevičių, V. BrazAiiską,
V. Šveliiį, V. Valatką,
Kun. P. Virmaraskį, 0; Laurienę,
M. Venį, “Dafbininko” adm.

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

įvyks ketvirtadienį, bir
želio 24 d., 7:30 vai. vak.;

Mergaitės: J. Augustinavičiutė, 
K. Dravinskaitė, A. Godaitė, A. 
Grigaitė, B. Grimaitė, A. Grhl- 
kitttė, A> Keršąhskaitė, A. Kove- 
raltė, Š. Kulaitė; A. ir O. Lukauš- 

i, A. Mic-
Šv. Petro par. svetainėje, raitė, Š. Kulaitė; A. ir o 
492 E. 7th St.; SO.,BoŠtoh; kaitėš, 0. Malinauskaitė,

Valdyba, kevicifliė, A. ^dritikevičiutė, A. 
Petkevičiūtė, S. Pėtronytė, P. 
Pleškaitė, A. Pralgauskaitė, T. 
Razvadauskaitė, B. Romanaus- 
kaiiė; S. Rukaitė, J. Šapegaitė, 
O. ŠSrhėlytė; M; Skiilskytė, F. 
šulčiutė, M. Tuleikytė. 0. Valen- 
eiukaitė, N. Vespelytė. O. Valad- 
kevičiutė, K. Vadlugaitė, R. Ja
navičiūtė, 
Jukiutė, M. Junkoriytč, M. Za-, 
vedskaitė.

Berniukai: J. Petružis. M. ir V. 
Benkiai, J. Bernatonis, S. Butke
vičius, J. Čaplikas. J. Geronaitiž. 
J. Kaminskis, A. Karvelis, A. Ku- 
savičius, B. Marius, H. Matulai
tis. A. Norkus. J. Pavydis. A. Pi
rą ntas, A. Peleckaš. J. F*luta, S. 
Radzevičius. A. Sinkevičius, J. 
Sadonis, J. Tenteris, L. Virbickas. 
J. Vaišnoris. P. Vitunškis, J. Je- 
siunas, J. Žilinskas, J. Gūmbakis 
B. (Jatulis, A. Petraitis, E. Švag- 
ždis. V. Juškevičius.

Keturių metų mokslą užbaigė 
su pagyrimais šie: j. Čaplikas, 
S. Rukaitė. S. Žėrveckaitė, J. Ži
linskas.

Šiais metais pagyrimus gavo: 
J. šapegaitė, A. Norinkevičiutc. 
G. Lukauskaitė, ir M. Tuleikytė.

Knygų dovanas gavo Flo. Šul- 
Plute ir Jonas Čaplikas.

Už greitumą Stenografystčjc 
premijas gavo J. Čaplikas. J. Ša
pegaitė. ir G. Rulikaitė.

—
LIETUVIAI GRADUANTAI

___________ i 
į 

Trečiadienio vakaras tai buvo 
džiaugsmo vakaras 3600 študcn-1 
tams, baigusiems Bostono Aukš-' 
tesniąsias mokyklas. Šimtas lietu
vių šeimynų dalinasi tuo džiaug
smu, nes apie tiek lietuviško jau
nimo užbaigė mokslus.

SO BOSTON HIGH SHOOL
Šią mokyklą baigė 67 lietuviai: 

36 mergaitės ir 31 berniukas.

■
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DAKTARAI
I-------------- ---- ----------- --------------------------------------------------------------

Tel. S. B. 2805-R !
LIETUVIS

OPTOM ETRISTAS|
Išėgzaminudju akis: 
priskiriu akinius i 
kreivas akis atitlė-1 
sinu Ir amblijoniS-j 

(aklose) akyse sugrąžinu: 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. į
447 Broadvvay, South Boston i

..... f t: utlt III. ■ •itM.lHIUlHiM O

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadway 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

I

J

Tel. So. Boston 0823 
lietuvis dantistas Į

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 lk> š 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofl-j 
sas uždarytas subatos vakarais f r | 
nedėldienlais, taipgi seredomis nuo j 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nufrnu ir X-R*y

i

M. Jenulėvičiute. j.

S. Žerneekaitė.

r
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. 6ALVARISKI
(GALINAU8KA8)

Tel. So. Boston 2300
414 Broachray, So. Borton

Ofisas Atdaras nuo 10 Iki 12 taL 
ryto, nuo 1:80 iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 Iki 9 L vakare. Šventą dieną 

ifegal gusitartrtą.
■ , , . * . .,, >  *e* • X

Tei. So. Boston 2890

Lietuvis Dantistai

A. L. KAPOČIUS
281 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12. nuo 
1:86 iki 8 ir nuo 6:80 1M » r. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 t. dienų. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vaL rakai*. 
NmMllomU nuo 9 Iki 12 v»L diėaą.

(pagal sutarti)

Photo by L. W. Winn.
F-ndi Juožaš ir Florencija (Venyte) Kasperai
Šį jauna porelė apsivedė Šv. Petro lietuvių par. 

(ŠO. Boston) bažnyčioje birželio 6 d. š. m. Vestuvių 
šaulius bankietas, kuriame dalyvavo apie 300 žymių 
svečių ir viešnių, įvyko parapijos svetainėje. “Medaus 
mėnesį” praleisti išvyko į Floridą. Iš Miami, Floridos 
rašo: “Mudu čia turime malonų ‘honeymoon’. Labai 
karšta, bet gera. Florence & Joe”.

Jaunai lietuviškai porelei linkime laimingai pra
leisti “medaus mėnesį”, sugrįžti ir gražiai lietuviškai 
gyventi.

f

su- 
bet

nu-

Ponios Jogminienė ir Kalen- 
drienė daug prakaitavo kol 
valdė užklydusį paršiuką, 
daug uždirbo.

Ponia Barbora Gailiunienė
vargo ir susižeidė bereprezentuo- 
dama piknike Lietuvos Dukterų 
draugiją.

Ponia Marksicnė kuopuikiau- 
siai šeimininkavo. Jos namo šim-|

STAIGA mirž
Jau buvo rašyta, kad birželio 

6 d. staiga mirė savo namuose 
Nikodemas Klimas, 49 metų am
žiaus, bet kadangi tos aprašymas 
nebuvo pilnas, tai čia jį papildy
sime. A. a. Klimas paėjo iš Ute-i 
uos apskričio, Malėtų valsčiaus. 
Labanoro par.. Mindūnų kaimo. 
Amerikoje pragyveno 27 metus. I 
Paliko nuliūdime žmoną Rožę 
(Ramanauskaitę) ir dukrelę O-j 
nutę ir, brolį Lietuvoje. Palaido
tas iš šv. Petro lietuvių par. baž
nyčios birželio 8 d. Naujos Kal
varijos kapuose. Jo žmona paei
na iš Paežėrėlių J>ar.. B&raviškiųi 
kaimo, šakių aps&r.

Tėilšisi ramvbėjfe!

SUNKIAI SUSIRGO
Pirmadienį, birželio 14 dieną į 

sunkiai apsirgo ponia K. Ž&rei-i 
kienė, gyv. ant Eats Siith St. Ji, 
iš pirmiau buvo sirgusi dusuliu.; 
bet liga labai padidėjo pirma
dienio vakare. Dabar ji nuolati-; 
nėję gydytojų priežiūroje.

Pranas • Razvadauskas. buvęs 
LDS. Centro iždininkas, Lietuvos 
Vyčių Centro Viee-PirmininkAs I 
rašo iš Berlyne: “Sveiki! Jau 
Berlyne. Viskas puiku. Kas nau
jo pas Tamstos? Frank”. Mes nė 
kiek neabėjojaihė, kad 0. Razva- 
dduSkui malonu lankytis Euro
pos didmieieitioee, bet jarti bus 
daug maloniau nuvykus į Lieth-I 
vą. Lauksime p. Prano įspūdžių: 
iš tėvynės Lietuvos.

PIKNIKU ATGARSIAI

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas 

JUOZAS B. GAILIUS 
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
&T E St. (kampas Broadvray) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN L GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel 8. B. 1048

■ . ■ •

Tel. So. Boston 8529

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME)

866 Broadway,
South Boston, Mass

..... . ■ , . , ■

>1

So. Bostono, Šfr. Petro lietuvių 
parapijos naudai piknikas, birž. 
13 d., Kęstučio parke, nepapras
tai gerai pavyko. Daug, daug 
žnfUnių savo didelį parapijai pa- 
sj&ventimą parodė darbu ir au
komis.

Ponia Petkauskienė aštuonius 
kartus atvežė parka n savo aUto- 
mobfliu žmonių nuo Vasbington ** 
St.

laukiėnė, Strum-sbienė, Skudrie- 
nė, Kiburienė, G. Švelnia, Stan- 
Jey Bottling, F. Kvietkauskas, D. 
Norvilą, J. Gflineckis, Julius Mi- 
kalionis, W. Baniulis, Beach Mar
kei, p. J. Akunevičius, Golden 

į Cafe, J. Dovle, ponia Eidukienė, 
Į Diamond Cafe. Peter Coffee; P.

Ketvirtis. Blinstrub’s Restaurant. 
P. Čaplikas. Rose Bronius, J. W. 

' Laivrence, G. Masilionis, C. Coe- 
nig. James Ellis Co., Dr. P. J. 
Jakmauh, Dr. Kaspar, Casper’s 
Pharmacy, D. A. Zaletskas, Dr. 
Arentas, G. C. Stukas, So. Boston 
Store, G. E. B. Tavern. Stanley 
Radio Co., Paul Likas, Dr. Lan
džius, Strand Cafe. adv. K. Kali
nauskas, ponia Šidlauskienė, 373 
Broaduav, A. Sullivan, A. Aš- 
menskas, O. Kulpinienė.

Dabar sužinojau, kad prie są- 
jungiečių pasekmingo stalo var
dai buvo apleisti darbuotojų po
nių; Šultienės ir Juškienės.

Visus užmirštuosius vėliau pa
skelbsime. KOMISIJA.

Birželio 16 d., bažnyčioje, po 
paamldų, kun. Virmauskis dėkojo 
žmonėms už taip širdingą auko
jimą ir uolų pasidarbavimą per 
praeitą pikniką parapijos nau-

ĮVAIRŪS skelbimai
NANTASKET BEACH

|

1

CAMBRIDGE, MASS.
UŽBAIGIMO MOKYKLOS 

AKTAS
Cambridge lietuvių parapijinės 

mokyklos mokslo užbaigimo ak
tas įvyks birželio 20. Ryte 9 vai. 
per mišias visi graduantai gie
dos ir “in corpore” eis Šv. Ko
munijos. Pamokslą sakys gerb. 
klebonas.

Vakare 7 vai. salėje Įvyks gra
žus, įvairus, linksmas programas. 
Programa susidės iš kalbų, eilių, 
klasos mokinių Įvairių kalbų, di
plomų dalinimo, dovanų gavimų 
ete. Bus vaidintas labai gražus 
scenos veikalas.

Kviečia Seserys Mokytojos ir 
klebonas visus skaitlingai atsilan
kyti. KVIESLYS.

dai. Jis būsiąs pelningiausis iš 
praeiti) astuonių metų pikninkus. 
Už tą jų visą gerą kun. V. sakė 
atlaikysiąs šv. mišias, sekmadie
ni jų naudai.

Birželio 17 d., William McCar- 
thy apsivedė su Aniele Balčiaus- 
kaite, gyv. 506 E. 7th St. Liudi
jo Martin Graglia ir Adolfina 
Mataitė.

LIET. VYČIŲ 17-TOS AL
GIRDO KUOPOS

Gražiausia vieta vakaci- 
joms. Gražiausi kambariai 
pigiausiomis kaino mis. 
Praleiskite vakacijas pas 
lietuvį Igną Kodį, arti 
beach, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė.

(15-15)
PARSIDUODA Mattapene is 

priežasties mirties medinis 7 
kambarių namas labai gražioje 
vietoje, vienas lotas pavestas dar
žui, visi moderniški Įtaisymai, 
steam heat, vaisiniai medžiai ir 
kiti parankumai. Atsišaukite tuo
jau: ELLiot 8985.

(18-22-25)

į
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LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIStMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Brista tom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

pusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 

120-tą, parapijos salėj, 492 
7th St., So. Boston.

Valdyba prašo, kad visi 
nariai pribūtų į šį susirin
kimą, nes bus svarbių da
lykų svarstoma. Susirinki
mas prasidės lygiai 2-trą 
valandą po pietų.

P. Karlonaitėj Pirm. 
F. Grendelytė, Sekr.

BANKIETAS DR. POVI
LĄ JAKIMAVIČIŲ 

PAGERBTI

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC.,

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS. 

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

!

. tas nuošimčių pasirodė piknike. 
Uuktė dirbo prie Sodaliečių Įvai
rybių stalo. Sūnus savu karu ve
žiojo kostumerius.

Šimtą nuošimčių buvo atsto
vaujamas ir “Darbininkas”. Sun
kiai darbavosi kasininkė p. Ona 
Siaurienė, adm. p. A. Peldžius, 
spaustuvės darbininkai pp. J. 
Kumpa ir S. Griganavičius.

Ponia Nanartayičienė uoliai 
darbavosi. Ji dar įtraukė Į dar
bą savo sūnų Juozapą ir jo žmo
ną.

Ypatingai gausiai aukavo pik
nikui V. Skudris. -T. Strigimas, J. 
Dilis, p. Marcinkus, K. Petreikis, 
P. Bušmanas, p. Lenčiauskas, K. 
Šidlauskas, K. Plevokas. P. Bal-
trušiūnas, P. Yasinskas, ponai į 
Matejaškai, ponia Kohanskienė, 
AI. Kiburis, O. Staniuliutė, J. I 
Klimas, P. Mikulskis.

Pikniką aukomis rėmė ir sc-! 
kautieji parapijiečiai bei jų pa
žįstamieji :

Pp. Naujokienė. Grigaliūnienė, 
Lingevičienė, Kaunelienė, M. Ka-j 
linauskas, Guddyer Pharmacy, J. 
Cerutor. W. Horace, I. Pober, L. 
King, Tonny Pharmacy, Juoz. 
Meškauskas, P. Jakštas, Interna- 
tional Tavern, Samuel Tavern. 
Miller, T. Sullivan. Quincy Mar- 
ket, ponas Lepeška, J. Švagždys. j 
First National, Hughes Co., F. 
Kodis, Tailor’s Market, Sam 
Wolf. A. P. Vileišienė, Blue Rib- j 
bon Market, So. Boston Market, i 
Lincoln Market, Joeš’ Spa, Hen-i 
rys Market, p. Pagojus, Cabet 
Pharmacy, p. Rapolas, Čižauskas, 
p. Janusas, Kohansky’s & Gude
lis, p. Harmanavičius, F. Steckis, 
p. Harmanavičius, Dr. Pašakarnis 
ir jo ponia, p.p. Balutienė, Labo-

f

BALDUS 
PERKRAUS- 

TOME 
Visur

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN FURNITURE CO.
326-328 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

Telephone
80. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
NOTOR SERVICE

8TUDEBAKER
Automobiliu ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
•Zoc. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

1 Dienos Į LIETUVĄ
ANT

B RE ME N.‘EUROPA
Greiti traukiniai prie psit laivų BREMEN Ir EUROPA 

Bremerliflvene užtikrina patpgią kelionę J Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

TSCHLAND 
___________ NEW YORK 

Pttogus geležinkfelials susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo 
Mes pagelbėšime jums išgauti svėfflų ir Immigtscijos

» vizas dėl jnaų giminių iš Europos.
Informacijų klauskite Ims vietini agentą artrn

HAMBURG.AMERICAH LINE 
& NORTH GERMAN LLOYDjį 

252 Roylstor 8t.
BOSTON, MA8S.

MONARCH HOME 
BAKERY

Trečiadienį, birželio'23 d.. Šv. 
Petro lietuvių par. svetainėje lie
tuviai gydytojai, būtent, Dr. V. 
G. Dusevičius, Dr. J. G. Arentas, 
Dr. J. C. Landžius. I)r. A. J. Viš- 
niauskas, I)r, J. Repšys. Dr. Bud- 
reskis, Dr. M. V. Kasperas, Dr. 
A. L. Kapočius, Dr. E. Valinskas. 
Dr. Pašakarnis rengia šaunų ban
kietą. Dr. Povilą Jakimavičių pa
gerbti, kuris šiomis dienomis mi
ni 25 metų gydytojavimo sukakti.

Dr. Povilas Jakimavičius yra 
pirmutinis lietuvis gydytojas So. 
Bostone. Jis sunkiai darbavosi, 
kad prasiskynus kelią j viršūnes 
sau ir kitiems. Šiandien Dr. Jaki
mavičius yra vienas iš. žymiausių 
gydytojų ne tik tarp lietuvių, 
bet ir kitataučij. Jis užima aukš
tas vietas ligoninėse ir tarptauti
nėse organizacijose Jis yra Car- 
ney ligoninės viršininkas.

Taigi Dr. Povilas Jakimavičius 
užsitarnauja visų pagarbos. Dak
tarai rengėjai rengia bankietą ne 
vien profesijonalams, bet. visiems., 
kurie tik nori. Dr. Jakimavičių 
pagerbti ir dalyvauti jo bankiete 
Taigi visi, kurie tik nori dalyvau
ti bankite, birželio 23 d., 8 
vakare, parapijos svetainėje, 
E. 7th St. teįsigyja tikietą 
komiteto narius.

$149
O*T:vorW Er*ctod ia Mew

FOR 200 OTHtl DtSIGNSSlNTFREE

I0RIALGRAM1TE15» MAKCOCK ST.. <" • 
Quincy,;Ma$s.

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VAI^TYBfiS 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gvven. vieta: 838 Dorchester Avė.
TeL Columbia 2537

l

vai.
492
pas

Antradienį,

fcOL

HAMBUftG

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cnmmings Highvay

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

Valandos Sekmadieniais:
8-10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

Boston
birželio 15, buvo paskelb
ta, kad šių metų miesto 
mokesčiai bus $38.70 už 
$1000, 70c. daugiau kaip 
pernai. Mayoras F. W. 
Mansfield išaiškino, kad 
įvertinimų sumažėjimas 
privertė pakelti mokes
nius. Šiais metais įvertini
mai sumažėjo virš 29 mili
jonais dolerių.

SIUVĖJAS
e

i

-

*

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadw&y 
So. Boston, Mass.

1 JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

į Lietuvis Graborius ir 
5 Balsamuotojas 
į TURI NOTARO TEISES

494 East Broadway
2 South Boston, Mass. 
į Tel. ŠOU Boston 1437 
5 Residence: 158 W. 7th S t
S TeL ŠOU Boston 3960
5 Patarnavimas Dieną ir N akt j

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

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLICr p: j.
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:

| 16-18 Intervale Street,

SŪNŪS

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
VOKIETIJOS NACIAI PERSEKIOJA KATALIKUS

Berlynas, Vokietija — Vokietijos vyskupai pa
skyrė šv. Bonifaco dieną Katalikų jaunimo švente. 
Visose bažnyčiose buvo iškilmingos pamaldos ir tūks
tančiai katalikiškojo jaunimo prisiekė Bažnyčiai iš
tikimybę. Kaikuriuose miestuose buvo ir liūdnų regi
nių. štai, Muniche, kada įvairiose bažnyčiose katali
kiškasis jaunimas susirinkęs meldėsi, tai Hitlerio jau
nimo organizacijos apstoję jas kėlė didžiausį triukš
mą ir koliojo katalikus visokiais žodžiais.

Dešimts kunigų, kurie prašė katalikų nekelti 
riaušių ir nesimušti su trukšmadariais, ir kurie tyliai 
visus tikinčiuosius pravedė pro nacius maištininkus, 
buvo areštuoti už sudarimą eisenos be valdžios leidi
mo.

Berlyno diecezijos visose bažnyčiose buvo skai
tytas raštas atsakant J. Goebbelsui, kuris apkaltino 
dvasiškiją dorovės nupuolimu. Dvasiškoji valdžia pa
reiškė, kad iš 25,635 dvasiškių, tik 58 yra valdžios į- 
tariami doriškai nusikaltę, gi Goebbels, propagandos 
ministeris, šaukia, kad visa dvasiškija ir visi vienuo
lynai yra dorovėje nupuolę. Tačiau, Hitlerio slaptoji 
policija, kuri yra paskirta nagrinėti kataliku gyveni
mą, ypač dvasiškių, prie 25,577 kunigų iš 25,635, ne
gali prikibti. Ir jau du metai kai slaptoji policija kni
sasi klebonijose ir vienuolynuose, apstato šnipais vys
kupus ir kunigus, ir tik prie 58 tegalėjo prikibti.

Hitleris nori, kad visi jaunuoliai būtų auklėjami 
valdžios mokyklose. Kad tai atsiekti reikalinga užda
ryti visas katalikiškas mokyklas. O kad žmonės labai 
nesukiltų, tai žinoma, reikia įkalbėti žmonėms, kad 
kunigai ir vienuolynai yra netinkami jaunimo auklė
jimui. Wuerttembergo provincijoje visos katalikiškos 
mokyklos jau valdžios uždarytos. Kataliku spauda ir
gi smarkiai cenzūruojama ir daug laikraščių uždraus
ta spausdinti. Esene naciai uždarė katalikų spaustu
vę, kurioje ligi šiol buvo spausdinama apie 200 kata
likiškų laikraščių.

Aukščiausias Prūsijos teismas pareiškė, kad ka- 
talikai negali skųstis paries slaptąją policiją, nes ji dir
banti valstybės gerovei
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Naujos Anglijos 
Nuosavas

...........

Iš Krano - Ir 
Buteliuose

16,000 Youngstown, 
hio, plieno fabriku darbi
ninkai nori grįžti į darba. 
Jie nepriklauso nrie uni
jos. CIO nusistatė jų į fa
brikus neįleisti. Pramato- 
mas kraujo praliejimas.

O- be” sporto rašėju, išrink
tas kaipo geriausias “first 
baseman” visų didžiojo 
Bostono aukštesniu mo- 
kvkln. Edv. Vaitkus lanko 
Cambridge Latin mokyk- 

. .. .
I

Boston — 50 WPA dar
bininku, kurie užsiima 
prakalbų bei paskaitų ruo-į 
Amu, pareiškė protestą 
a\m. McDonough už jų at- 
leųimą. Jie sako, kad val- 
dži remia ----
kre\cijų propektus, o kul
tūroj projektus stabdo.

Caii

BRAZILIJA ATŠAUKĖ 
KARO STOVĮ

remia žaidimų ir re-

Caųbridge — Lietuvis, 
Edv. Vaitkus, buvęs “Glo-

R’o de Janeiro, Brazilija, 
Birželio 17 — Brazilijos 
valdžia panaikino karo 
stovi visoje šalyje, kuris 
tęsėsi per 20 mėnesių. 
Prez. Getulio Vargas įve
dė karo stovi, kada komu
nistai pradėjo ardyti ša
lies taiką, būtent, 1935 m.

J. E Vyskupo Mečislovo 
Reinio Maršrutas

Jo Ekscelencijos Vyskupo M. Reinio maršrutas 
suskirstytas sekančiai:

Rytų Provincijai Birželio 17 iki 27-tos.
Birželio 18 — New Haven.
Birželio 19 — Bridgeport ir Newark.
Birželio 20 — Brooklyn ir Elizabeth.
Birželio 21—23 — Washington ir Baltimore.
Birželio 24 — Maspeth ir Jersey City.
Birželio 25 — Paterson, N. J.
Birželio 26 — Harrison, N. J.
Birželio 27 — Lietuvių Dainų Diena, Wyoming, Pa. 

LDS. Seimas, Nashua, N. H. Birželio 28—29. 
Bostono Provincija — Birželio 29 iki Liepos 8-tos.

Birželio 29 — Lovvell, Mass.
Birželio 30 — Athol, Mass.
Liepos 1 — Norwood.
Liepos 2 — Cambridge.
Liepos 3 — ~ “
Liepos 4 —
Liepos 5 — Lietuvių Dienas, Thompson, Connecticut. 

Vargonininkų S-gos Seimas, So. Boston, Liepos 6. 
Studentų ir Profesijonalų Seimas Marianapolio 
Kolegijoj (Thompson, Conn.) Liepos 7—8 d.

Liepos 7
Liepos 8, vak. Aušros Vartų par., Worcester, Mass. 
Liepos 9 — Westfield, Mass.

Hartfordo Provincija — Liepos 8—11. 
Philadelphia Provincijoms 
ir Rugpiūčio 26 — 30 dd.
Scrantono Provincijai — Liepos 19 — 26 dd. 
Pittsburgh Provincijai — Liepos 27 d. iki rugp. 6. 
Kunigų Vienybės Seimas Seserų Pranciškiečių 

Vienuolyne, Mt. Providence, Pittsburgh, Pa. Liepos 28.
Lietuvos Vyčių Seimas, Dayton, Ohio. Rugp. 3 d. 
Chicagos Provincijai — Rugpiūčio 8 — 22.
Moterų S-gos Seimas — Rugp. 16 d., Chicago, UI. 
Lietuvių Diena Lakewood Parke, Pa. (Kun. Dr.

Končius) Rugpiūčio 15 d. (jei suspės).
ALRK Federacijos Kongresas, Lawrence, Mass.— 

Rugpiūčio 24
Po Federacijos Kongresui, J. E. Vyskupas, grįž

damas Lietuvon, dar galės aplankyti Philadelphia ar 
kokią kitą koloniją.

Brockton ir Providence.
New York ir New Jersey Lietuvių Diena.

vak., Šv. Kazimiero par., Worcester, Mass.

Liepos 13 — 18 dd.

26.
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parapijinės mokyklos nfc- 
gauna nė kiek pašalpos iš 
valdžios. Jisai tvirtai pa
brėžė tuos “viešų mokyk
lų fanatikus”, kurie vals
tybės legislatūroje nelei
džia perleisti įstatymo, 
kuriuo remiantis nors kiek 
pagelbėtų katalikams.

VVashington — Laike pa
saulinio Skautų suvažiavi
mo bus laikomos šventos . 
mišios katalikams skau
tams. Dabar Baltimorės 
arkidiecezijos skautų ko
misija daro planus pradė
ti suvažiavimą katalikams 
su iškilmingomis šv. mi- 
šiomis lauke.

Cle^land — J. E. Vysk. 
J. Schrembs, kalbėdamas 
laike Šv. Tėvo gimimo su
kaktuvių iškilmių pasakė: 
“Hitleris ir jo talkininkai 
žus ir bus užmiršti, kaip 
kad buvo kiti senesni Baž
nyčios priešai ir Bažnyčia 
toliau ves savo darbą, ne
paisydama net ir Vokieti
jos diktatorių persekioji
mų. Stud. J. J.Į-

3

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

4.VMRNIAKAfl PATARNA VIMAF

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso; Dezter 1962 

Namu: PI. 6286

MŪSy DRAUGU IR KOS- 
TUMERiy DĖMESIUI
Jūs nuoširdžiai esate 

kviečiami atsilankyti j 
naujai išremontuotą A- 
therton’s Baldų Krautu
vę... Ateikite ir apžiūrė
kite ką mes turime.

ATHERTON’S
41 Center St., Brockton.
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STAR BREWING CO.
BOSTON, MASS

i
i Į 
i

Kaunas — Prof. M. Bir
žiška aukoja 30.000 Lt. sa
vo tėvo dr. A. Biržiškos 
vardo gydymo punktui 
Viekšniuose pastatyti. 1

PROF. M. BIRŽIŠKA KIBART MOTOR
SALES, INC.,

AUTHORIZED FORD SALES 
& SERVICE

120 Market St., 
Campello, Mass.

Tel. Brockton 835

Dabar, norėdamas už
gniaužti buvusio Sao Pau
lo gubernatoriaus, de Šal
ies, kampaniją į preziden
to vietą, prez. Vargas grą- Generolas Alberto Pariani 
žino pilną konstitucijinę išleido įsakymą uždrau- 
laisvę. A de Šalies remia džiant kareiviams keikti, 
komunistus. Jis reikalauja Įsakyta prižiūrėti, kad įsa- 
paleisti komunistų politi- kymas būtų užlaikomas, 
nius kalinius.

MOTINŲ APSAUGAI
ĮSTEIGTA SĄJUNGA

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

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

KARIAMS^ UŽDRAUDĖ iškilmėse pabrėžė mūsų 
laikų popiežių enciklikų 
svarbą ir ragino studentus 
studijuoti ir gyvai jas su
prasti, kad kolegijas bai
gęs jaunimas galėtų užim
ti vadų vietas ir sumaniai, 
katalikiškai vadov auti 
profesijoje, pramonėse ir 
darbininkų tarpe. s 

I Cleveland — Kolumbo 
i Vyčių valstybiniame susi- 
i važiavime, pral. M. Griffin 

, išaiškino, kodėl to miesto

KEIKTI

Roma, Italija, Birž. 16—

i _____________________

KARDINOLAS PASIUN
TĖ PROTESTĄ NACIŲ 

VALDŽIAI

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

’r-»

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

----------- ! Munichas, Bavarija —Jo
Vienna, Austrija, Birž. n o la s

16, - Čia įsteista krikš- faulhabens pasiuntė pro- 
čioniškais principais Md- vaMzia^ ^ne-
tinų apsaugai sąjunga, ku- «
riai pats Austrijos kanc
leris Schuschnigg vado
vauja. Visoje šalyje yra 
rengiami priežiūros ir ap
saugos namai motinoms ir 
kūdikiams.

“Dviejų dalykų pasau
ly”, sakė kancleris Schus
chnigg, “negalima užpil
dyti, tai motinų ir namų. 
Valstybei reikia gerų, 
sveikų motinų. Ir tai yra 
valstybės pareiga moti
noms teikti visokeriopą 
pagalbą. Mes norime turė
ti ideališkų šeimų ir visa 
darysime, kad šeimoms 
būtų teikiama reikalinga 
parama. Mes norime turė
ti tvirtas šeimas, ir nori
me. kad motinos būtų vi
su kuo aprūpintos”.

V • “

ARKIVYSKUPO NAME 
PADARYTA KRATA

teisingą kunigo Ruperto 
Mayr areštavimą ir reika
lauja, kad jis būtų paleis
tas. Kunigas buvo areš
tuotas už “priešvaldiškus 
pamokslus”.

MOTERIS LAKŪNE LE
KIA APLINK PASAULĮ

Calcutta, India, Birželio 
17 — Amilija Earhart nu
sileido čia gauti gazolino. 
Ji jau beveik aplėkė pusę 
pasaulio.

KATALIKU PASAULIS
Paryžius — Laišku iš St. 

Martin de Re pranešama, 
kad kaliniams, laikinai pa
talpintiems to miestelio 
kalėjime, suteikė šventa
sis Tėvas palaiminimą per 
prancūzu Gijanos Apašta
liškąjį Vikarą, kun. P. 
Gourlay.

Latrobe, Pa. — A. G. 
Pralotas M. J. Ready, 
NCWC, generalinis sekre
torius, kalbėdamas šv.

Cologne, Vokietija, Birž.
16 — Slaptoji policija pa
darė Cologne arkivyskupo 
namuose kratą. Areštų ne
buvo. Nepranešama apie 
radimą, kokių dokumentų. Vincento kolegijos akto

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

f.IETUVOS DUKTERŲ DR-JOS *V. JONO EV. BL. PAS ALPINE 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

*1rmlninkė — Eva Marksionft,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1288
rice-plrm. — Ona Jankleni,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mase.
Prot. RaSt. — Bronė CunlenS,

29 Gonld St., W. Rozhury, Maus.
Tel. PAR 1864-W.

Hn. RaSL — Marijona MarkonintS,
1115 IVashlngton St, Roslindale, Masa.

Tel. Parkway 0558-W
Mlnlnkė — Ona Stsnlnlfntė.

105 West 6th St„ So. Boston, Mass.
°varkdnrė — Ona Mizgtrdionė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
<asos Globėja — Ona Sianrlenė,

443 E. 7th St.. So. Boston, Masa.
magija savo susirinktoms laiko kas
antri atarninką ntoada

DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininką* Juozas Svagidya,
601 6th St, So. Boston, Mass. 

Vlcė-Plrm. Albinas N’eviera,
16 IVInfleld St., So. Bdston, Mana. 

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

Fin. RaSt. Aleksandras Tvaėka,
1514 Colnmbia R<L, S. Boston, Mass 

lidtnlnkna Pranas Tulei kis,
108 Bowen St, So. Boston, Masa. 

Maršalka Jonas Zalkfa,
7 Wfnflel<l St., So. Boston, Masa. 

Dmuglja laiko anairlnkimna kas tre
čią nedėldienj kiekvieDo mėnesio.
2 vai. po pietą. ParaptF* salėj, 492 

E. Tth St, So. Boston, Mass.

I

I

7:90 vai vakare. poNtinytlnėj are 
talnM

Visata draugijos relkalst* kreipkite* 
paa protokolą raitininką.

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

Pristatau Ice Creamą ir užkan- 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.
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Vyskupas M .Reinys
Jei laivas Ile de France nepavėluos, tai šiandie 

(Birž. 17) New Yorke turėtų būti Jo Ekscelencija 
Vyskupas M. Reinys, atvykstąs Į Ameriką visai vasa
rai. Jo atvykimas maloniai sujaudino visą mūsų išei
viją, kuri rengiasi karštai jį priimti, ne tik kaipo 
aukštai gerbiamą svetį, bet ir kaipo gilų mokslininką 
ir uolų katalikiškos akcijos darbuotoją. Mums didelė 
garbė ir malonumas susilaukti vienam asmeny ir 
Vyskupo, ir Universiteto profesoriaus ir, pagaliau 
Lietuvos katalikų vado. Vyskupas Reinys plačiai ži
nomas kaip jaunimo globotojas ir moksleivijos prie
telis. Plati dirva atsidaro mūsų visuomenei pasinau
doti Vyskupo Reinio atsilankymu, tik gaila, kad taip 
trumpai jis žada pas mus paviešėti. Jis pabuvos Ame
rikoje viso tris mėnesius. Tai labai trumpas laikas tik 
pačioms stambiausioms kolonijoms aplankyti. Gi ne 
tik didžiulės, bet ir visos parapijos norėtų brangų 
svetį pas save turėti. Prie to, vasara tai seimų sezo
nas. Kiekviena katalikiška organizacija savo seime 
būtinai nori matyti iš Lietuvos atvykusį Vyskupą ir 
su atsidėjimu jo žodį išgirsti. Dėl tų visų pageidavi
mų susidaro tikra kamšatis Vyskupo maršrūtoje. Ten
ka net nugąstauti, kad tokia įtempta darbuotė nepa
kenktų garbingojo svečio sveikatai.

Tarp kitų organizacijų ir Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga trokšta garbingąjį Vyskupą savo Seime ma
tyti ir be abejonės tos laimės susilauks. Katalikai dar
bininkai šiais parversmų ir agitacijų laikais ganyto
jiško pamokinimo ir padrąsinimo labai reikalingi. Y- 
pač LDS organizacija turi tampriau susiorganizuoti, 
atsigimti ir pagrindiniai sustiprėti. Mums yra būtina 
ne tik susipažinti su krikščioniško darbininko ideolo
gija, bet ja persiimti ir ją įgyvendinti. Čia Vyskupo 
Reinio patarimai bus patys naudingiausi. Jis gerai 
susipažinęs su darbininkų klausimu ir yra jį nuodug
niai gvildenęs ir dėstęs. Praktiškame gyvenime Jo 
Ekscelencija yra susidūręs su bolševikais ir pabuvo
jęs jų kalėjime, taigi žino, kiek skirtingi komunistų 
žodžiai nuo darbų. Kadangi darbininkų klausimas da
bar yra pats svarbiausias ir aktualiausias visame pa
sauly, tai Vyskupas Reinys pašvęs jam ypatingo dė
mesio, kaipo mokslininkas, specialistas-socialogas ir 
kaipo sielų ganytojas. Tad netenka abejoti, kad kal
ba, kurią Jo Ekscelencija pasakys LDS Seime bus be 
galo įdomi ir naudinga. LDS organizacija ir jos orga
nas “Darbininkas” nuoširdžiai sveikina gerąjį Gany
toją. K.

$4.00

$5.00
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Darbininkas

Stalinas Proto Ligonis?

KUN. PRANCIŠKUS M. JURAS, 
Lawrence lietuvių Šv. Pranciškaus parapijos klebo
nas, LDS Centro Vice-Pirmininkas ir Kunigų Vieny
bės Centro Sekretorius, šiandien (birželio 18 d.) mi
ni 15 metų kunigavimo sukaktį. Įšventintas kunigu 
birželio 18 d., 1922 m., Šv. Kryžiaus katedroje, Bosto
ne. Šventimus suteikė J. E. Kardinolas William O’Con- 
nell Primicijos įvyko birželio 25 d. (1922) Lawrence, 
Mass. toje pačioje parapijoje, kurioje Gerb. Jubilie- 
jatas garbingai klebonauja nuo geg. 15 d., 1929 m.

Kun. Pranciškus Juras gimęs Bridų kaime, Šiau
lių apskr. 1891 m. Pradinius mokslus užbaigė Lietu
voje. 1912 m., nenorėdamas tarnauti rusų kariuomenė
je, atvyko į Ameriką. Čia sunkiai dirbdamas laisvo
mis nuo mokslo valandomis su Dievo pagelba pasiekė 
tikslą, kurio jisai labai troško, nes{turėjo pašaukimą 
iš pat mažens.

Kun. P. M. Juras nuo pat pirmų atvažiavimo į A- 
meriką metų stojo dirbti visuomeninį darbą. Studen
taudamas labai daug darbavosi Vyčių ir Moksleivių 
organizacijose. Naujoje Anglijoje kun. Juras būdamas 
Seminaristu ir tapęs kunigu buvo ir yra gyviausi pa
jėga. Jis yra gabus organizatorius, ekonomistas ir 
žymus rašytojas. Paskutiniaisiais metais kun. P. M. 
Juras daugiausia dirba Kunigų Vienybėje ir LDS. or
ganizacijoje. Bet jis neapleidžia ir kitų organizacijų 
ir draugijų. Kun. Juro vadovaujamoje parapijoje yra 
beveik visų centralinių organizacijų kuopos ir lokalių 
draugijų. Visoms draugijoms ir kuopoms kun. Juras 
labai "sumaniai vadovauja. Šiandien Šv. Pranciškaus 
lietuvių (Lavvrence, Mass.) parapijos draugijos yra 
kaip viena šeimyna. Pavyzdingas susiklausimas. Čia 
rašau apie katalikiškas draugijas.

Kaipo ekonomistas, tai nuo seniai pasižymėjo, 
bet daugelį nustebino, kada paskirtas klebonu į Law- 
rence į visai trumpą laiką sukėlė finansus ir ištaisė 
naujos bažnyčios vidų. Tai buvo džiaugsmas ne tik 
Lawrenciečiams lietuviams katalikams, bet ir visai 
katalikiškai išeivijai. Nesitikėta, kad nezaležninkų 
apardytoje parapijoje ką nors bus galima padaryti. 
Bet kun. Juras padarė, šiandien ir nezaležninkai ne
žymūs, nes jų daugelis grįžo Katalikų Bažnyčion.

Žodis darbininkas yra labai yra darbininkai, kurie, už atlie- 
plačiai pasaulyje vartojamas, o y- ’ kamus tam tkrus dirbtuvėje dar- 
pač komunistų raštuose, bet ar bus ar patarnavimus, gauna šiek 
daug kas žino ir supranta, ką , 
tas žodis darbininkas reiškia, ko-! 
kia jo prasmė, yra klausimas. j

Jei reikėtų tą žodį pilnai išaiš
kinti ir pasakyti jo pilną prasmę, 
mažai tokių žmonių rastum, ku
rie pilnai tą pavadinimą apibu- . 
dinti galėtų.

Žodis darbininkas mums atrodo 
labai paprastas ir kasdien nuo
latos vartojamas.

Darbininkas yra asmuo, užsii
mąs kokiu nors darbu ar veiki
mu ir darąs iš jo sau pragyveni
mą. Skirtumo, kokį jis darbą dir
ba, nedaro.

Kadangi darbai yra nevienodi, 
tad ir darbininkai yra įvairių rū
sių.

Tik nežinia kodėl komunistai 
vienos rūšies darbininkus vadina 
darbininkais, o kitos rūšies — 
nedarbininkais ir kelia prieš juos 
neapykantą ir kovą.

Katalikai skirtumo tarp darbi
ninkų nedaro ir visus asmenis, 
nežiūrint, kokį jie darbą turi ir 
dirba, vadina darbininkais.

Asmenys sulig darbų Įvairumo 
yra skirstomi Į kelių rūšių darbi
ninkus, kurias aš čia, nors nevi- 
sas, paminėsiu.

Viena darbininkų rūšis elgetos, 
kurie per dienų dienas eina iš na
mų į namus, kalba poterius ir 
meldžiasi už savo geradarius — 
šelpėjus, iš kurių gauna gabalą 
duonos, šmotelį mėsos, kiaušinių 
ar kokį nors kitą dalykėlį. Jie iš 
to daro sau pragyvenimą ir kar
tais sunkiai tenka jiems vargti 
ir kentėti, kol kelis gabalėlius 
duonos susirenka. Ši darbininkų 
rūšis seniau buvo Lietuvoje ir ki
tuose Europos kraštuose, liet da
bar, keičiantis laikams, ji baigia 
nykti.

Piemuo per dienas būna lau
kuose ar girioje prie gyvulių, 
juos sergsti, kad kur nenuklys
tų, nepražūtų ir augina juos nuo 
laukinių plėšriųjų žvėrių. Jis ir
gi dirba, vargsta ir kenčia viso
kias oro permainas ir tuom san 
pelno duoną ir daro pragyveni
mą.

Žemės darbininkai aria laukus 
ir akėja, sėja ir piauna javus, ir 
ne tik sau, bet dar ir kitiems 
pragyvenimą padaro. Jie yra vie
ni iš svarbiausių darbininkų, ku
rie turi sunkiai pragyvenimui 
dirbti.

Miestiečiai, kurių didžiuma į-
vairiose dirbtuvėse dirba, taipgi kas.

tiek pinigų, už kuriuos įsigyja 
sau reikalingesnius gyvenimui 
dalykus ir maistą.

Knygvedžiai taip pet darbinin
kai, rašų į įstaigos knygas per 
dienų dienas jos įeigas ir išlaidis 
ir parodą tos įstaigos savininkui 
ar vedčjams, koks jų įstaigos 
stovis; pdną ar nuostolius neša.

Kokios i.ors dirbtuvės ar įmo
nės savininkai taip pat yra savos 
lūšies darbininkai, kurie, jei ne 
rankomis ar jėga, tai protu ir 

! smagenimis dirba ir galvoja, kaip 
j pagerinus ir užlaikius savo įstai- 
Į gas, kad jos jiems pelną neštų, 
, ir aprūpinti norinčius dirbti ne
turtingus asmenis ir duoti jiems 
pragyvenimo šaltinį.

Mokytojas moko vaikus ar jau
nuomenę. Jo darbas sunkus ir 
atsakomingas ir prieš žmones ir 
prieš Dievą. Kaip jis išauklės ir 
išmokys jaunąją žmonių kartą, 
tokia bus ir visuomenė. Jis yra 
proto darbininkas, dirbąs taip 
pat už atlyginimą.

Laikraštininkai rūpinasi laik
raščių išleidimu ir patiekimu vi
suomenei įvairių žinių ir raštų. 
Jų darbas yra geras ir kilnus, 
jeigu nenukrypsta nuo tiesos ke
lio ir stengiasi visuomenei duoti 
tiktai kas gera dora ir gražu.

Dvasiškių darbas taip pat sun
kus ir atsakomingas prieš žmo
nes ir prieš Dievą. Jie moko žmo
nes atskirti gerą nuo blogo, rū
pinasi jų sielų išganymu ir tei
kia jiems visokį dvasišką patar
navimą, be kurio žmonės neturė
tų sąžinės ramumo ir gyventų, 
kaip laukiniai plėšrūs žvėrys. Jie 
yra taip pat darbininkai, sun
kiai dirbanti dėl žmonių sielų ge
rovės ir išganymo. Kartais jie 
net ir veltui turi žmonėms darbą 
atlikti.

Šalių valdovai irgi dirba ir 
rūpinasi savo valdomų kraštų ir 
valdinių gerove. Jų darbas sun
kus ir pavojingas.

Be šių virš paminėtų darbinin
kų rūšių, yra dar daugybė kitų 
darbininkų rūšių, kurias čia 
sas būtų sunku išvardinti, 
norint tai padaryti, tektų 
džiausios knygos parašyti.

Komunistų pavadinimas vienus 
žmones darbininkais, o kitus ne
darbininkais. yra nesąmoningas 
ir be prasmės.

Kiekvienas asmuo, kuris ką 
nors veikia - dirba, yra darbinin-

I
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Tiktai, kas nesupranta, ką rei
škia žodis darbas ir darbininkas, 
tas skirsto žmonės į darbininkus 
ir nedarbininkus.

Tiesa, yra žmonių, kurie tingi 
ir nenori dirbti, bet užsiima viso
kiais aukų dėl bedarbių, bendrų 
frontų, dėl Ispanijos komunistų, 
dėl kalinių, už žmogžudystes ar 
kitokius nusikaltimus sėdinčių 
kalėjimuose, išvadavimo, ar dėl 
kitokių dalykų, rinkimais, iš ko 
sau paskui puikų pragyvenimą 
daro. Tokius asmenis prie elgetų 
rūšies priskirti negalima dėlto, 
kad anie eina į bažnyčią ir gar
bina Dievą, o šie ne. . Juos būtų 
galima tik priskirti prie tinginių 
klasės ir duoti jiems apgavikų 
vardą.

Tad kokią tik neimsi pasaulio 
žmonių valdžią, visos yra darbi
ninkų valdžios, tik jų valdymo 
būdai nevienodi. Vienos darbinin
kus skriaudžia, kankina ir jais 
nesirūpina (pav. Rusijos val
džia), o kitos jų reikalus stato 
pirmoje vietoje ir jų gerove rū 
pinasi (pav. Jungt. Amer. Vals
tybėse). • S. L.

GYVENIMAS SOVIETŲ KOL
CHOZUOSE NEI LINKSMAS, 

NEI MALONUS

vi
ii es, 

di-

Anglų spauda spėlioja, kad nuolatiniai žudymai, 
kurie dabar įvyksta Rusijoj ir kurie pasiekia pačius 
uoliausius komunizmo vadus ir net raudonosios armi
jos generolas, ar tik ne bus pasėka Stalino ligos. Ne
perseniai buvo šauktas iš Vienos širdies specialistas, 
dr. Eppinger, kur nuodugniai ištyrė Stalino sveikatą. 
Jo diagnozės rezultatai laikomi griežčiausioj paslap
ty, bet kitiems širdies gydytojams yra žinoma, kad 
širdies liga daro didelės įtakos į žmogaus smegenis. 
Širdies ligoniai dažnai serga melancholija bei juodu 
nusiminimu. Ligonio vaizduotė mato visokias baisias 
šmėklas ir pavojus, nuo kurių nori apsiginti. Kad kru
vini Stalino darbai gali tokių šmėklų prieš jo akis 
pastatyti, tai visiškai suprantama. Nemaža gi jis nu
žudė savo geriausių bičiulių. Nužudyto žmogaus vaiz
das negreit išdyla iš žudiko atminties. Todėl žudymo 
mėgėjai vis naujų aukų reikalauja, kad patenkinti į- 
šėlusį kraugerystės instinktą. Labai galima, kad Sta
linas jau pasiekė tą apsvaigimo laipsnį ir daugiau jau 
su nieku nesiskaito.

Tačiau nesuprantama, kodėl Stalinas naikina ko
munistų vadus ir provokuoja stipriausią komunizmo 
paramą — raudonąją armiją? Juk išžudymas geriau
siųjų Lenino draugų turi paveikti neigiamai į komu
nistų partiją, o sušaudymas gabiausiųjų generolų ga
li sukelti tikrą maištą raudonojoj kariuomenėj. Jeigu 
Stalino smegenys veiktų normaliai, tai juk jis supras
tų, kad tokiu elgesiu jis drasko savo lizdą ir pjauja 
šaką, ant kurios pats sėdi. Sveiki žmonės to nedaro. 
Gi iš kitos pusės tie visi apkaltinimai ir “teismai” la
bai gudriai suplanuoti. Atrodo, kad Stalino galvose
noj išsilaikė aziatiškas suktumas, bet jo protas jau 
nebeturi sveikos orięntuotės. Yra ir tokių, kurie spė
lioja, kad kažkoks komunizmo neprietelis moka iš
naudoti Stalino ligą ir kursto jį prieš bolševizmo šu- ,
lūs, kad Stalinas, pats to nesuvokdamas, komunizmą I buvo imami ir kraunami į vežimus” (brokus), 
nejučiomis likviduotų.__K. kuriais vežiota anglis ar smėlis, ir jais buvo

j Kun. Pranciškus Juras yra rimtas ir energingas Kris
taus darbininkas. Be to, jis gerai supranta darbinin
ku gyvenimą, nes jis pats studentaudamas dirbo įvai
rius sunkius darbus. Dabar jam joks darbas nėra 
sunkus. Na ir dirba Bažnyčiai, tėvynei Lietuvai ir iš
eivijai.

Kun. ?. M. Juras yra. nuoširdus “Darbininko” 
bendradarbis. Taipgi rašo ir kitiems katalikiškiems 
laikraščiams, kaip tai: “Amerikai”, “Forumui” ir t.t.

Šia proga Gerb. Jubiliejatą, kun. Pranciškų Jurą 
sveikiname ir linkime ilgiausių metų!

Anti - Religija Ispanijoje
Parašė: James Q. Murphy

Vertė: Kun. A. T. (Samata)
Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 

premijuotas vertimas

Šio straipsnio autorius per keletą 
mėnesių buvo liudytojas žvėrišku
mui ir kartiems žiaurumams 
nijoje. Jis apibudina tai, ką 
Madride.
SKAITLINGOS ŽUDYNĖS

Nuo liepos 19 dienos, 1936 metų, Madride 
viešumoje nepasirodė nė vienas kunigas sa
vo suknioje ar su rymišku kalnieriu. Kuo
met gerieji prieteliai paslėpė kunigus ir 
jiems parūpino paprastą drabužį, daugelis 
kunigų pabėgo į Franko linijas. Tik civilinio 
karo pradžioje galima buvo sužinoti apie 
kiek nužudyta Casa de Campo skraite, o te
besitęsiant karui, žudynių skaičius tiesiog 
nesuskaitomas.

Ispa- 
matė

vežami lavonai į municipales kapines, kur 
krūvomis suversdavo į plačiai iškastas duo
bes. Jokių pastangų nedaryta, kad identifi
kuoti lavonus, bet skubinusi prie masinio 
suvertimo į duobes. (Tie vežimai, vartotini 
konstrukcijos darbams, turėjo pakėlimo ir 
išvertimo prietaisus. Taip Ui lavonai, kaip 
smėlis ar i 
prastas duobes. Nereikėjo nė karstų).

Pirm civilinio karo prasidėjimo ir pirma 
tapimo prezidentu, Azana kaip premjeras 
pareiškė Kortese, kad jis taip daug nukentė- 
siąs, kaip ir kiekvienas kitas konservatistas, 
jei komunistinė valdžia bus įkurta Ispanijo
je. Tose dienose, taip pat ir Martinezas Bar- 
rio dažnai pareikšdavo viešose prakalbose, 
kad įo Republikonų Sąjungos Partija nebu
vo klasės partija ir kad ji priešinasi raudo
nųjų ekstremistų ekscesams. Azano Kairių
jų Republikonų ir Martinezo Barrio Republi
konų Sąjungiečių atstovai, kurie visada ap
simesdavo esanti griežtai nusistatę prieš 
mirties bausmę, visgi sėdėjo (Sekos teisme

prietaisus. Taip tai lavonai, kaip 
žvyras, iš jų buvo išverčiami į pą- 
įobes. Nereikėjo nė karstu).

j Gstsa ^e Campo;pipwu buvo *M&ari4o‘kart^su sociąlistaiz, komunistais ir anarko-
« >ma Xv avIf 1 ne ainrl 1 l/ol i cf" Q Ici Tt* 141 411 Ct1<21/4oT*0 XZx7—privatinis* karališkas parkas ir medžiokles 

vieta. Vienas Raudonojo Kryžiaus daktaras 
pasakojo man, kad iš ten nužudytųjų lavonai

sindikafistais. Ir iš jų susidarė Madrido Vy
riausias Teismas.
. Tie, kuriuos pasmerkė mirčiai, pirmiau
siai buvo nužudyti Casa de Campo skraite, 
bet nuteistieji vėliau buvo nužudyti Prade-

“Sovietskaja Justicija” rašo: 
“Skopino rajono kolchozų pirmi
ninkas Biurikovas ir jo pavaduo
tojas Kudinovas vra nepataisomi 
girtuokliai, kurie nuolat terori
zuoja kolchozų gyventojus. Ne
klusnius jų įgeidžiams kolchozni- 
kus išveja iš kolchozo su visa šei
ma ir palieka likimo valiai. Ne
geriau elgiasi ir kitų kolchozų 
vedėjai. Pav.. Saratovo guberni
jos kolchozų vedėjas Leskinas be 
jokios priežasties iš kolchozų pa
šalino net 27 šeimas. Kolchozų 
vedėjų sauvalė siekia taip toli, 
kad kai kurie baudžia kolchozui- 
kus 30 dienų dirbti visiškai be 
jokio atlyginimo.

Penzos apygardos kolchozų ve
dėjas Darvinas vieną dieną nu
baudė net 98 kolchoznikus dirbti 
be jokio atlyginimo po 10 dienų. 
Vienas kolchoznikas buvo nubąli 
stas 4 dienas dirbti be atlygin- 
mo tiktai už tai, kad pasipūtė 
savo karvei žolės iš pievos, ktri 
priklauso kolchozui. Pats Darvi
nas jokių taisyklių nepaiso jis 
sau pasiėmė net 779 kilogramus 
grūdų daugiau, negu tai bidžia- 
ma valdžios nustatytomis taisyk
lėmis.

Kolchoznikams neduota kai 
kur net atostogų. Jei tolių atos
togų nori gauti, turi asisakyti 
nuo atlyginimo, kuris jems pri
klauso pagal įstatymus.

Azovo pajūrio rajom kolchozų 
vedėjas Gričenko atsilakė duoti 
arklius ir vežimą nuvežti Į ligo
ninę gimdyvę kolchomikę, nors 
jos padėtis buvo labai rimta. Vai
kas gimė negyvas, mitina ir da
bar tebeserga”.

Baigdamas laikraštis pažymi, 
kad gali paminėti šimtus kolcho- 
izų vedėjų Įvairių sauvaliavimų.

v •ra de San Isidro vietoje arba gražiausiame 
rezidenciniame kvartale, žinomame kaip “Re- 
sidencia”, netoliese senojo Hippodromo arba 
lenktynių bėgių, kur baigėsi Paseo de la Cas- 
tellana.

Romano Madariago, Katalikų Liaudies 
Veikimo aldermano, atsitikime, raudonųjų 
milicininkų budelis per greitai skubinosi ir 
jį nukovė Dailiojo Meno rūmuose, ir jo lavo
ną išmetė į užpakalinę gatvę netoliese Par- 
liamento Rūmų, Madrido pačioje širdyje.

Minios susirinkdavo ties Pradera de San 
Isidro vieta liudyti masinėms kruvinoms žu
dynėms, kurias vykdė raudonųjų milicininkų 
šaulių kuopos. Reginys būdavo panašus į gi
ljotinos cinema vaizdavimus iš Prancūzų Re
voliucijos laikų ties de la Concorde aikšte, 
bet, vietoje kad kartu pasiimti savo mezgi
nius, liguistos moterys žiūrovės, kurios anks
ti kas rytą eidavo į Praderą de San Isidro, 
nešdavosi su savim valgį, įdėtą į karbinaites 
kaip piknikams. Žemė kas vakarą būdavo nu
barstyta apelsinu ir bananų lūpinomis, 
kiaušinių luRštomis, popieriais ir dynų žie
vėmis.

“Štai atveda dar daugiau!” sušukdavo su
jaudinta minia, kuomet vežimai pribūdavo 
su 10 ar 20 pasmerktųjų nužudyti “fašistų 
reakcijonierių”. Kad pabaigti skubiau, vie
nas milicininkąs, vietoje šaulių kuopos, ir 
apsišarvavęs su kulkosvaidžiu, vienu kartu 
paklodavo ne mažiau kaip dvidešimtį Čekos 
aukų.

*

(Bus Daugiau)
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pamokslus pats vienas sau balsu kartodavo. Jau reiš
kėsi jame būsimo pamokslininko gabumai.

VILNIAUS SEMINARIJOJE
Mečislovas, kun. Ukrino patariamas, 1901 m. iš

važiavo į Vilniaus Kunigų Seminariją. Seminarijoje 
jaunas klierikas pasižymėjo didžiu stropumu, ne tik 
gerai išmokdavo paskirtas pamokas, bet dar pats vie
nas pramoko prancūzų kalbos. Tuo metu Vilniaus se
minarijoje jau buvo būrelis susiorganizavusių j drau
giją lietuvių - klierikų, prie kurių tuojau prisidėjo ir 
Mečislovas. Žinoma, jiems buvo sunku, turėjo su tau
tiniais dalykais slėptis, kad nesužinotų Seminarijos 
rektorius. Jų tikslas buvo palaikyti lietuvišką dva
sią. Įvairiuose ginčuose lietuviai gindavo Lietuvą ir 
lietuviškumą. Dėl to lenkai lietuvių nemėgdavo, gi se
minarijos vadovybė lietuvius kartais paspausdavo.

Lietuvių būryje buvo keliasdešimtys susipratu
sių klierikų. Vieni prisipažindavo lietuviais, kiti bi
jodami, kad neišvarytų iš Seminarijos nepasisaky
davo esą lietuviais. “Aušra” ir kiti lietuviški laikraš
čiai retai i seminariją tepatekdavo. Gavę kokį lietu
višką laikraštį klierikai visi perskaitydavo, o paskiau 
tarp savęs apie skaitytus dalykus kalbėdavo. Klieri
kas Mečislovas buvo karštas lietuvis, ir jis dažnai ra
gindavo kitus prie tautinio susipratimo.

Klierikas Mečislovas baigė seminariją su aukš
tais pažymėjimais ir gavo valdišką stipendiją tęsti 
mokslus toliau.

A. a. Vyskupas Girtautas, 1905 m. klierikui Me
čislovui suteikė subdijakono šventimus.

PETRAPILIO DVASINĖJE AKADEMIJOJE
Tais pačiais metais, rudenį, subd. Mečislovas iš

važiavo į Petrapilio dvasinę Akademiją tęsti aukštuo
sius mokslus. Akademijoje tuo metu buvo žymūs lie
tuviai profesoriai: A. Dambrauskas-Jakštas; Pr. Bu- 
čys (dabar Rytų apeigų vyskupas); J. Maciulevičius- 
Maironis; K. Jaunius ir J. Matulevičius (vėliau arki
vyskupas). Taigi tautiškas susipratimas buvo gana 
ryškus, nes jį kėlė ir gaivino lietuviai kunigai-profe- 
soriai. Studentai turėdavo gana karštų ginčų su len
kais, mat lenkai negalėjo pakęsti lietuvių susiprati
mo ir organizavimosi. Akademijoje lietuviai buvo 
aukštai vertinami kaip profesorių, taip ir pačių stu
dentų tarpe. Subd. Mečislovas Akademijoje lietuviams 
skaitydavo paskaitas, dalyvaudavo diskusijose ir ra
šinėdavo gilius — moksliškus straipsnius į laikraštį 
“Draugiją”. '

Į kunigus buvo įšventintas 1907 m. Akademijoje 
kun. Mečislovas studijavo 4 metus ir ją baigė teolo
gijos magistro laipsniu.

BELGIJOS LIUVENO UNIVERSITETE
Sėkmingai užbaigęs Akademiją jaunas kunigas 

Mečislovas gauna iš savo vyskupo leidimą važiuoti į 
užsienį dar pagilinti savo studijas. Sunkoka buvo su 
lėšomis. Iš brolių ir šeimos kunigas nenorėjo ir nega
lėjo daug ką gauti. Jam į pagalbą atėjo du kunigai, 
jo geri draugai: Konstantinas Paulavičius iš Alytaus 
ir kun. dr. Juozas Čepėnas, dabartinis Antašavos kle
bonas, kuriuodu pažadėjo jam paskolinti pinigų.

Ir taip 1909 m. kun. Mečislovas įstojo į Belgijos 
Liuveno Universitetą, kur mokėsi iki 1912 m. Kadan
gi leidimo laikas išsibaigė, tai kun. dr. Mečislovas, 
užbaigęs filosofijos mokslus ir gavęs daktaratą sugrį
žo į tėvynę darbuotis. Tačiau vyskupijos administra
torius Michalkevičius, įvertinęs jo mokslinius laimė
jimus, dar davė leidimą du metu gilinti mokslus už
sienių universitetuose. Taigi, kun. dr. Mečislovas ant
ru kartu įstojo į Belgijos universitetą, bet tesimokė 
tik vienus metus, o kitus praleido Štrasburgo univer
sitete, besigilindamas į teologijos mokslą, kurį užbai
gęs gavo teologijos daktaratą.

KUN. DR. MEČISLOV AS REINYS — VILNIUJE
Baigęs studijas, kun. Dr. M. Reinys grįžo į Vil

nių vasarą 1914 m. ir buvo paskirtas vikaru prie Šv. 
Jono bažnyčios. Jis pasirodė iš pat pradžios aiškus ir 
sąmoningas lietuvis. Kai kuriems lenkams tai labai 
nepatiko. Atsirado net tokių, kurie jam rašė bevar
džius grasinančius laiškus, kad jis su savo lietuvybe 
taip aiškiai nesirodytų. Tačiau jaunas vikaras jau bu
vo pratęs iš Akademijos dienų kovoti dėl lietuvybės, 
ir toki laiškai jo neišgąsdino.

Kun. Dr. Reinys labai sąžiningai ėjo pastoraci
jos darbą ir taip pat kėlė lietuvių dvasią. Įvairiuose 
lietuvių susirinkimuose jis dalyvaudavo ir savo pas
kaitomis ir kalbomis žadindavo žmonėse tautinį susi
pratimą. žodžiu kun. Dr. Reinys buvo Vilniaus lietu
vių judintojas, organizatorius, kalbėtojas ir švietėjas.
A BOLŠEVIKŲ KALĖJIME

Bolševikai, kai visiems žinoma, 1919 m. buvo už
ėmę Vilnių. Jie tuojau pradėjo persekioti jiems nepa
lankius lietuvius. Lietuviai veikėjai buvo šnipais ap
statyti. Dėl menkiausios priežasties jiems gręsė ka
lėjimas, ištrėmimas ir net sušaudymas. Bolševikai ti- 
kojo sugauti kun. Dr. Reinį.

Vasario 9 d. 1919 m., šv. Mykalojaus salėje kun. 
Dr. Reinys laikė viešą paskaitą apie Tikybą ir Mo
kyklą.’Bolševikai buvo'atsiuntę savo šnipus. Netru
kus bolševikų laikraštis: “Švietimo Reikalai”, iškrai
pė kun. Dr. Reinio mintis ir kaltina jį kontra-revoliu- 
cionieriumi. Bet ne ta paskaita buvo priežastis, bet 
kun. Dr. Reinio aktingas veikimas lietuvių tarpe. Ir 
jau vasario 20 d. buvo duotas įsakymas kun. Dr. Rei-

nį suimti. Buvo jam pasiūlyta bėgti iš, Vilniaus, bet 
jis pasiliko Vilniuje. Bolševikai jį tuojau suėmė ir iš
vežė į kalėjimą.

Kalėjime kun. Dr. Reinys rado ir kitus savo ben
drojo likimo draugus, kaip tai: kan. P. Pogelį, poetą 
Liudą Girą, kun. Vailokaitį ir kitus. Tai vis Vilniaus 
lietuvių vadai, kuriuos už tautybę bolševikai sugrūdo 
į kalėjimus. Kalėjime teko daug iškentėti. Tačiau ne
nusiminė. Liudas Gira, kad pąįyairinti kalėjimo die
nas, net parašė laikraštėlį: “Raudonoji Blakė”. Kai . 
tas laikraštėlis pateko į kun. Dr. Reinio rankas, tai 
jis perskaitęs parašė priedą: “Mokslo priedas prie 
Raudonosios Blakės”. Nors jie nenusiminė, bet jie pa
vojų suprato. Bolševikai buvo nusistatę visus kalinius 
sušaudyti. Jų laikraštyje “Komunistas”, kovo 4 d. pa
sirodė atviras reikalavimas, kad visi lietuviai kaliniai 
būtų sušaudyti. Tačiau bolševikai jų nešaudė, tik iš
laikę penkius mėnesius kalėjime atvežė į Lietuvą ir 
paleido.

DARBININKAS

Žinios Iš 
ŠVEDAS FILMININKAS FIL

MUOS LIETUVOS VASARVIE
TES

KLAIPĖDA — f Klaipėdą at
vyko švedų filmininkas Bengsto- 
nas filmuoti Lietuvos vasarvie
čių. Ta filmą vėliau turizmo pro 
pogandos tikslu bus demonstruo
jama Švedijos kino teatruose. 
Filmų gamina Švedų - Amerikos 
laivininkystės bendrovė, kurios 
laivai palaiko nuolatinį susisieki
mą su Klaipėda. Tsb.

NAUJAS PAMINKLAS LENKŲ 
KLASTOS AUKAI PAFRON

TĖJE

Magdalena Urmonienė, 
Moterų Sąjungos Mass 
Maine ir New Hampshire 
valstybių apskričio pirmi
ninkė, LDS. apskričio vi- 
ce-pirmininkė, katalikiška
me veikime uoli darbuoto
ja. Jai vadovaujant, ren
giamas M. S. Apskričio iš
važiavimas birželio 20 die
ną, Maironio gražiame 
parke, Shrevvsbury Mass.
si.

Užbaigė devintą skyrių šv. Ka
zimiero par. mokykloje šie:

A. Baškis. M. Buivydaitė. Ar. 
Bundzaitė. J. Čepulis. I*. Drtuns- 
taitė, B. Gokmantaitė. M. Gra
bauskaitė, A. Kamandulvtė. A. 
Kandnrtaitė, L Kupstaitė.- E. 
Landžiyir^k- Matulis. M. Mor- 

■ kūnąitę, A. Naujokas. J. Raško-

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

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

LAISVĖ IR NAUJI DARBAI
Atgavęs laisvę kun. Dr. M. Reinys tuojau grįžo 

atgal į Vilnių ir savo darbą tęsė toliau, mokė Kunigų 
Seminarijoje, gimnazijoje ir darbavosi lietuvių'visuo
menėje.

Kun. Dr. Reinys 1922 m. gavo pakvietimą atva
žiuoti į Kauną profesoriauti Lietuvos Universitete. 
Studentai universitete jį labai myli ne tik kaip profe
sorių, bet ir kaip kilnų auklėtoją ir jų draugą.

Įvertinęs prof. Dr. M. Reinio darbus, padarytus 
Dievo garbei ir žmonių gerovei, šv. Tėvas Popiežius 
Pijus XI, 1923 m. jam suteikė Popiežiaus Rūmų šam- 
beliono titulą.

Prof. Reinys dirbdamas Kaune mokslinį darbą 
universitete suranda laiko ir turi jėgų darbuotis įvai
riose draugijose, ypač pavasarininkams ir ateitinin
kams. 1923 m. Kun. Dr. Reinys, kaipo Lietuvos vy
riausybės ir Blaivybės draugijos atstovas, buvo nuva
žiavęs į tarptautinį Blaivybės Kongresą Kopenhagoj . 
ir čia kalbėdamas kėlė Lietuvos vardą ir Vilniaus rei- nis- v- Pranekūnas, Šimanskis, 
kalą aiškino. Jis taip pat važiavo į Ženevą ir tenai 
Tautų Sąjungai įteikė raštą Vilniaus lietuvių reikalu 
ir svetimtaučių laikraščiams nušvietė Vilniaus klau
simą ir vilniečių lietuvių sunkią padėtį.

Kun. Dr. M. Reiniui teko dalyvauti aktyviai ir 
Lietuvos politiniame darbe. Dr. L. Bistro kabinete 
buvo paskirtas Užsienių Reikalų ministeriu, kuriose 
pareigose išbuvo iki 1926 m. Būdamas ministeriu jis 
daug prisidėjo prie bažnytinės provincijos įkūrimo 
Lietuvoje ir daug pastangų dėjo, kad pairusius san
tykius Lietuvos su Vatikanu sutvarkyti.

KONSEKRUOTAS VYSKUPU
Kada; 1926 m. Lietuvoje buvo įkurta bažnytinė 

provincija, tai buvo konsekruoti keturi nauji vysku
pai. Jų tarpe ir kun. Dr. Mečislovas Reinys, Šv. Tėvo 
tapo paskirtas tituliariniu Tiddi vyskupu ir Vilkaviš
kio vyskupo koadjutoriumi.

Tapęs vyskupu kun. Dr. M. Reinys iš politinio 
veikimo visai pasišalino ir visas pajėgas aukoja kul
tūriniam, moksliniam ir ganytojavirro darbui.

Vyskupas Reinys, be savo kai Ganytojo, profeso
riaus ir kitų pareigų, tiesiog neįkainuojama darbą 
dirba katalikiškoje visuomenėje. Įvairiose draugijo
se, brolijose jis aktyviai dalyvauja. Ypatingai jis rū
pinasi Pavasarininkais ir Ateitininkais. Be to nuola
tos rašo turiningus straipsnius į įvairius laikraščius ir 
žurnalus. Ir kadangi Vyskupas Reinys pradėjo į lietu
viškus laikraščius rašyti 1907 m. tai šįmet sueina 30 
metų jo literatinio darbo. Be įvairių straipsnių laik
raščiuose jis yra išleidęs ir keletą knygų.

MUSŲ DŽIAUGSMAS
Nors dauguma mūsų asmeniai J. E. Vyskupo M. 

Reinio nepažįstame ir jo dvasios kilnumo ir nuveiktų 
darbų nematėme, bet žinome iš spaudos. Taigi nega
lime nesidžiaugti, kad jis atvažiavo mūsų aplankyti. 
Jis yra vertas mūsų meilės ir pagarbos, nes daug jis 
yra nuveikęs Dievui ir Tėvynei. Sveikiname Garbin
gąjį Ganytoją!

A. Stepanauskas. M. Tauraitė. A. 
Trilmndis. P. Vaitkus. A. Zaliec- 
kaitė. E. Zigmontaitė.

Gavo dovanas už atsižymėjimą 
moksle šie:

9 skyriuje — A. Kandrotaitė; 
8 sk. E. Stapčinskaitė: 7 sk. A. 
Atkočius: 6. sk. B. Bulevičiutė ir 
N VgRkiūtė: 5 sk. D. Puišytė ir
B. Kunsaitytė 
lyte: 3. sk. P. Uždavinytė 
V. Snreleviėius: 
naitė.

Ateimuitiems 
teiktos dovanos 
žymės: tikybos moksle ir lietuviu 
kalboje. Šioje parapijoje Seselių 
Kazimieriečių rengiami vakarėliai 
visuomet būna sėkmingi. D. S.
—

Worcester, Mass.
Moterų Sąjungos apskričio iš- imti,ir pavaišinti skaniais gėry-. 

važiavimas Įvyksta birželio 20 d.,' mais\r užkandžiais. Girdisi, kad 
Maironio parke. Rengimo komiai- iš kitų\kolonijų ne tik automo- 
ja čia paduoda kelrodį, kad visi kiliais, et ir bosais rengiasi at-' 
surastų vietą: j važiuoti. us įvairių žaidimų snj

Važiuojant iš Boston, pri važia-. dovanooti ir šokiai.
mis VVhite City. reikia pasukti į Nuoširdžiai visus kviečiu daly-- 
kairę ir tuojau* randasi Maironio vauti. 
parkas. Iš kitur reikia važiuoti | 
pro Union Station Shrewsbur.V| 
St. per ežero tiltą, White City ir į 
pasukti j dėžinę. Quinsegamond 
Avė.

Magdalena Urmonienė, 
Apskričio Pirm. VAŽIUOKITE

Iir tuojau Maironio parkas. 
Rengimo Komisija.

UŽKVIBTIMAS

RUOŠKIMĖS Į APSKRIČIO 
PIKNIKĄ

MOKSLO METŲ UŽBAIGA
Birželio 13 dieną, šv. Kazimie

ro par. salėje įvyko šaunus vaka
rėlis. kari atliko šios parapijos 
mokvklos mokiniai bei mokinės, 
vadovaujant Seselėms Kazimierie-, 
tėms ir muzikui J. Žemaičiui.

Prie to buvo ir kalbos, kurias
Moterų Sąjungos Mass.. Maine ]«sakė kun. J. Bakanas ir kun. 

ir New Hampshire apskričio pik- J. Starkas, kurie ir išdalijo dip- 
nikas šiais metais įvyksta birželio lomus baigusiems mokslą. Mūsų 
20 dieną-., Maironio > pa$?r prie klebonui kųn.iišva- 
pjųikaus ežero, kur kiekvienas! žiavus atostogoms p Lietuvą, jo 
atvažiavęs maloniai praleidžia lak vietą užimti Vyskupas T. O’Lea- 

rv paskyrė kum J. Bakaną. Jam
Sąjungietės 5-tos ir 69-tw kuo- pageibininku ktm. P. Skruodenį, 

pų stropiai rengiasi svečius pri- MIC., kurie čia gražiai darbuoja-

k*.

8'

Lietuvos
šiemet iš v-bos išėjo prof. V. 

šalčius. V. Rudvalis ir dr. Cese
vičius, naujai išrinkti: vii. prof. 
P. Šalčius, V. Rudvilis ir K. 
Kregždė, o valdyboje dar liko 
Pov. Dagys, dr. J. Krikščiūnas, 
V. Meilus ir J. šiuša. Į tarybą 
naujai išrinkti: dr. J Toliušis, J. 
Rukenas, V. Žemaitis ir K. Kreg
ždė. o nuo seniau liko —■ agr. J< 
Bertašius. agr. V. Talla t-Kelpša, 
M. Žiūraitis. J. Maželis, ir agr. 
P. Vasiliauskas Revizijos komiai- 
jon išrinkti: J. Matulaitis, agr. 
V. Mikolaitis ir Vilčinskas.

Suvažiavimas, kuriame dalyva
vo apie 140 atstovų, v-bei leido 
kredituotis ligi 20 mil. lt. ir įga
liojo v-bą rinkti atstovus į juose

Plačiuose Lietuvos laukuose ne- I numatytą kooperatyvų korporaci- 
maža paipinklų ir kryžių, bylo- ' ją. 
jančių apie kritusias aukas, gi
nant tautos laisvę ir kuriant ne
priklausomą' valstybę. Garbin
gai žuvusių kovotojų kapų kryžių 
nemaža ir Trakų žemėje.

Per Sekmines, tarp tylių pu
šaičių, prie pat administracijos li
nijos. Vievio valsčiuje. Baltmiš- 
kyje. pašventintas naujas pamin
klas. Paminklas nekritusiai atvi
roje kovoje su priešu aukai, bet 
1931 m. spalių mėn. 4 d. klas
tingo lenko paleistos kulkos nu
žudytam šauliui — pasienio poli
cininkui Jurgiui Kybartui.

Į paminklo atidarymo iškilmes 
buvo atvykęs šaulių sąjungos va
das pulk. Saladžius. Traku ap: 
keities viršininkas Merkys, 
krities komendantas pulk. . Įtt:. 
Žutautas ir didelis mūrys..organi
zuotos ir neorganizuotos visuo
menės. TsB.

MIRĖ 104 METU SENUKAS

KAUNAS Gegužės 27 d. 
DUl.R skyriuos iniciatyva buvo 
suruoštas iškilmingas užsienio lie
tuvių studijų uždarymo aktas. 1 
Aktą atsilankė Vytauto D. Uni- 
verstiteto rektorius prof. Roeme
ris. prorektorius prof. Jodei?

: daug profesūros ir visuomenės at
stovų.

Universiteto rektorius pabrėžė 
• užsieniu lietuviu problemos svar
ba. Anot rektoriaus, ji vra seka-:i ps-, .... . .

' ma ir studijuojama, o tai pir- 
: minusiai ir padare kelią akademi

nė jaunuomenė.
Prorektorius prof. Jodelė. svei- 

kindatrths akademini DULK sky
rių pabrėžė tautos prieauglic 
svarbą tautai. -Jo žodžius palydė
jo maršo “Ei. Pasauli’’ garsai.

Prof. Pakštas savo ilgesnioji 
, kalboje apibūdino lietuvio emi 
grunto gajumą, jo prisirišimą sa 

■ v am kraštui. Kalbėtojas pabrėžr 
pasiaukojimą tų lietuvių. kuri< 

, . {-sunkiais lietuviu tautai laikai:
kaipo gera są- ...... _‘ materialiai ir moraliai reme save

4. sk. K. G ražu-
2 sk.

1. sk. V. Bojory-

metams- Ims šil
tiems, kurie atsi-

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Tel. 2-3381
Dellvery

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

Domestic and 
Imported Branda

*

' '■'■J

RGAVIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
30 Trymbull St 
Worcester, Mass. 

.„il'ŪMŽllIJ.“.-------- .'■ =

n RUARĮMAVIHAV

ištikimas 
perpūst

KASANT ŠULNĮ. RASTAS 
APIE 300 GRAMŲ GABALAS 

GINTARO

n užrieti

S. KALVARIJA Neseniai
Sūsninkų k. mirė 104 metų am
žiaus senukas Oliškevičius. Sene 
lis iki pat mirties jautėsi stiprus ’ 
ir dirbo visokius-ūkio darbus. A- 
pylinkės žmonės senelį Oi. labai 
mylėjo ir gerbė, 
žininga ir darbštų žmogų. Prieš ..., . . . „ tevvne. tautiečius. Lietuvis tikri
kelerius metus mirė jo žmona. .. ’ . ...... , • , -, . . . , lietuviu turi pasilikti kiekvienoj
kurt taip pat gvveno arti 100 me- _ .‘ n- musu plametos dalvje.tu. Tsn. • ' .

i savo tėvynei, jo neturi
______________  _____ _ svetimi vejai.

Dr. Mačiulis trumpai 
DUl.R akademinio skyriaus veik 
lą. Adv. R. Skipitis — DŪLI 
veiklą apskritai. Paskutiniami 
žodyje prof. Kolupaila pažymėji 
iki šio laiko kontakto su išeiviai! 
stoką ir drauge pasidžiaugė, kai 
užsienio lietuviais vis labiau do 
mimasi ir jais rūpinamosi.

Ytin gražiai ir jautriai pasaki 
trumpą žodi M ag. Zdankus, ku 

i ris. pats būdamas užsienyje, pa 
tyrė, kaip maloniai nuteikia par 

■ važiuojančių i tėvynę paviešėt 
užsieniečius nuoširdus- tantiečii 

IŠ “LIETŪKIO’’ SUVAŽIAVI- sutikimas.
MO

ALYTUS — Miklisėnų
Alytaus valse., ūkininko Gudai
čio ūkyje, kasant šulini. 2.J met-. 
rų gilumoje rastas apie 300 gra
mų svorio gabalas gintaro. Tat 
pirmas Alytaus apskrityje atsiti
kimas. kai žemės gilumoje užtikta 
tokios pat rūšies gintaro, kaip 
Raitijos jūroje. Gintaras perduo
tas Dzūkų muziejui. Tsb.

kaime.

Baigiant iškilmingąjį aktą, bu 
vo priimta kelios rezoliucijos 

vyko kuriose iškeltas Užsienio lietuvii 
suvažiavimas, kūnam, instituto steigimo klausimas ir ki 

pirm

Gegužės 14 <1 Kaune
“Lietūkio” i ....... ............... ______________ _
vadovavo “Paramos” pirm. J-. tt svarbus palaikyti su užsienie 
Pakalka ir seimo atstovai Jasutis. f.jaįs ryšių klausimai, 
ir Jučas. Suvažiavime atsilankė 
ir pasakė kalbą min. p:— m" 
helis, o suvažiavimo atstovai 
lankė Resp. Prezidentą A. Sme
toną. Iš savo gryno pelno, kuri 
šiemet sudaro 717.322.55 lt.. 
“Lietūkis” Jaunųjų Ūkininkų 
Rateliams paskyrė 5.000 it. ir 
20.000 lt. Vilniaus Geležinio Fon
do, (linkiu Fohdo ir Vakaru 
S-gos reikalams.

atsilankė( Aktas buvo transliuojamas pei 
pirm. Tū-į Kauno ir Klaipėdos radio stotis 

Vakare 20 vai. Vidstvbės teatri » e •
I akademinis DURL skyrius, pa 
I gerbdamas poetn užsieniečio lie 
' tuvio V. O. Milašiaus 60 meti 
j sukaktį, suruošė didelį užsieni 
lietuvių meno vakarą. Vakar 
programą išpildė Valstybės Ope 
ros snlistės-ai. visuomenės veikė
jai ir poetai. TSBFI

LIETUVON 
•Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

■'

I >

----------------------V"

L.D.S. XXI Seimas
ŠIUOMI SKELBIAME LDS. ORGANIZACIJOS 

DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ 

Birželio 28 ir 29 d. d., 1937 
Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.

LDS. kuopos rengkitėB prie šio seimo gyvai. 
Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
tvarkos, būtent: 38. Kiekviena kuopa gali siųs
ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
turi teisę po vieną atstavą siųsti nuo kiekvieno 10 

■ nAr^ . - Pilnateisiais nariais skaitomi tie, 
| yra pilnai užsimokėjo mokesnius. 
IR LDS. Centro Valdyba,

Kun. J. švagždys, Pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.

kurie



Penkiadienis, Birželio 18, 1937 DARBI NINKAS 8

|KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Naujosios Anglijos Metinė Šventė visi bažnytiniai drabužiais sude
gė kol gaisrininkai pribuvo.

CAMBRIDGE, MASS. r DAYTON, OHIO.
Birželio 6 d. šv. Petro draugi

ja minėjo 35 metų gyvavimo su
kakti. Tai viena iš pirmųjų drau
gijų šioje Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijoje. Bankietas Įvyko pa
rapijos svetainėje. Toastmasteriu 
buvo Jonas Kazlauskas. Kalbas

LIETUVIU
b

PIKNIKAS
Metinis parapijos piknikas įvy

kęs Mavnard. birželio 13 d. pui
kiai pavyko. Diena buvo ideali. 
Žmonių suvažiavo daug. Vietinis 
choras. M. Karbauskui, vargonin- 
kui vadovaujant, sudainavo kele
tą gražių dainelių. Dvidešimts pasakė kleb. kun. L. Praspalius. 
penkių dolerių dovanas gavo se- p. Stasys Zakaravičius. Choras, 
kautieji: Alena Lukošiunaitė $19. vadovaujant p. P. Ambrozaičiui. 
00. Stanislovas Saugus (Brigh- sudainavo porą dainelių, 
ton) $5.00. kun. P. Juškaitis $3. 
00. Jadvyga Spilewski $2.00. Po 
$1.00 gavo P. šakalys. A. Mar- 
čiulaitis, Sesuo Gerardą, Mrs. Ur
bonavičienė. ir Pr. Janiūnas.

Gryno pelno parapijai tikimasi 
kad liks apie puspenktos šiluti-! 
nės. Pelnas buvo skiriamas išde- 
koravimui bažnyčios. Maliavoji- 
mas bažnyčios prasidės tuoj 
d. liepos.

po l

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi reiškiu nuoširdžią padė

ką VISIEMS darbininkams, dar
bininkėms. aukotojams bei daly
viams parapijos išvažiavime, bir
želio 13. Mavnarde. Lai duosnti- 
sis Viešpats, kurio naudai uoliai 
darbavotės, gausiausiai jums už 
viską atlygina. O aš savo maldo
se ir Šv. Mišiose prašysiu jums 
visokeriopos Dievo palaimos.

Kun. Pr. Juškaitis,

DIENA
Grojo 

Jurgis ir Pranas Zubriskiai ir S. 
Zakaravičius.

šeimininkės buvo šios: Pran
ciška Mašinauskienė. Ona Savis- 
kienė. Visi draugijos nariai ir jų 
svečiai linksmai praleido laiką.

Kleb. kun. L. Praspalius porai 
dienų buvo išvykęs į Cincinnati. 
Ohio ir dalyvavo sesijose.

Mirė Čcpulionis ilgą laiką gy
venęs šioje kolonijoje.

Korespondentė.

LAWRENCE, MASS.

Marianapolyj e
Tompson, Conn.

Poetiškas Ma
rianapolio Kole
gijos Vaizdas— 
“Kur lygūs lau
kai, snaudžia 
tamsūs miškai... 
Lietuviai barz
dočiai dūmoja...

OMAHA DRAUGIŠKAS
MIESTAS

BASEBALL
Cambridge lietuviai sportiniu- ' 

kai žaisdavo svetimtaučių rate
liuose ir. nevienas tapo žvaigžde 
savo gabumais. Bet kai mūsų kle
bonas kun. Juškaitis pažadėjo 
Šią vasarą įtaisyti klubui namą, 

susitvėrė 
pavadino 
Katalikų

I 
I

tai visi sportininkai 
baseball ratelį. kuri 
Nekalto Prasidėjimo 
klubu. Kaip lietuvis myli susitik
ti lietuvį ir pasikalbėti, taip pat 
ir lietuviai sportininkai mėgsta 
susitikti su kitais rateliais, bet 
ypač susitikti su Nonvood. Law- 
reneu ir Šo. Bostono lietuvių 
basebell rateliais. Dėl susitikimo 
rašykite: Mr. Edward Shakalis. i 
167 Washington St.. Cambridge. 
Mass.

I
i

Ponas J. Rov Ozanne ir kiti jo 
vyrai aplankė 75 miestus šiame 
krašte su tikslu pažinti koks 
miestas yra draugiškiausias. Jie 
kalbėjosi su žmonėmis gatvėse, 
pirkdavo dalykus krautuvėse, 
lankė dirbtuves, šaukė per tele
foną ir kitais dalykais bandė pa
žinti žmonių draugiškumą.

Po visų šių bandymų jie pri
pažino, kad Omahoje žmonės tu
ri daugiausiai draugiškumo ir 
mandagumo. Visi mandagiai kal
ba, nori žmogui padėti ir nerodo 
pergreito skubumo. Vietinis.

WESTFIELD, MASS.
PIKNIKAS

Liepos-July 5,1937
JOS

M.
ną 
iššventintas į kunigus. Taigi jau 
15 metų kaip kun. Juras skelbia 
Dievo žodį žmonių tarpe. Parapi
jiečiai jausdami dėkingumą kun. 
-Jurui už jo sėkmingą darbuoti; 
ruošiasi iškilmingai paminėti kun. 
Juro 15 metų kunigystės sukak
tuves. Paminėjimo iškilmės įvyks 
sekmadienį birželio 20-tą diena. 
Jubiliejantas kun. Juras, šių 
kilmių intencijai, atnašaus 
Mišias 9:30 vai. ryte. Vakare 
ra ruošiamas bankietas parapijosl 
svetainėje. Bankietan yra užkvie
sti visi šios apylinkės dvasiškiai 
ir jubilijato artimieji draugai 
profesijonalai. Pasitikima, kad 
parapijiečiai gausiai dalyvaus 
ren gi a m ose i šk i 1 m ėse.

Parapijonas.

i. Pranui
18-ta die-

Kun. Pr. Strakauska^ 
L. D’, prie mikrofono.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJA

Iškilmingas Šv. Mišias Celebruos su*— Pamaldos
a sis ta ir pamokslą sakys J. E. Vysk. M. Reinys, 10 vai. 
rytą (E.D.S.T ). —*— Baseball — 3 vai. po pietą. —* 
*— Olimpiada — 4 vai. p. p. —*— Paroda — 4:30 vai. 
p. p. —*— Dainų Šventė — 5 vai. p. p. —*— šokiai—*

Lietuviu Diena, tai metinė lietuvių šventė. Lai ji 
pažadina kiekvieno lietuvio širdį ir paakstina visus 
vykti liepos 5-tą, į Marianapolį, kur įvyks gražiosios 
programos Išpildymas. Imdami dalyvumą įrodysime, 
kad mes esame stiprūs lietuviškoje dvasioje, nes mo
kame rimties valandoje susiburti į mūsų išeivijos sos
tinę Marianapolį.

Taigi kas tik jaučiasi lietuviu, kas tik nori palai- 
Vykime į Lie-

Sekmadienį, birželio 20 d. 
Kazimiero lietuvių parapija ren
gia dideli pikniką su visokiomis 
štukomis ir kitokiomis linksmy
bėmis bei pamarginimais. 
puikiausia visoj apylinkėj,
prašomi visi dideli ir maži, iš ar
ti ir toli, kas tik gyvas i AVest- 
fieldo lietuvių pikniką. Pradžia 1 
vai. ir tęsis iki vėlybos nakties.

šv.

Vieta
Tad

SERGA
Vietinės Vyčių kuopos pirmi

ninkas J. Daraškevičius sunkiai 
susirgo ir Noble Hospital pada
ryta operacija. Visas jaunimas 
reiškia užuojautos ir linkėjimą 
kogreičiansiai pasveikti.

Br. ir O.
I

HAVERHILL, MASS.

ŠEIMYNA PADIDĖJO
Birželio 9 dieną, šių metų 

no ir Kazimieros Janiūnų šeimy
na padidėjo. Susilankė sūnaus. 
Motina ir sūnus yra geram padė
jimo savo namuose. 304 AVashing- 
ton St.. priežiūroj Dr. J. Repšio. 
Bo šito sūnaus dar jie angina 
tris sūnus, kurių du Albinas ir 
Jonas yra altoristai ir lanko vie
tinę parapijos Seselių vedamą 
mokyklą, vyriausis jų sūnus Al
binas baigia šią parapijos mokyk
lą su geriausiais atsižymėjimais. 
P-nas Janiūnas yra uolus para-' 
pijos rėmėjas, geras apsišvietęs 
katalikas ir darbininkas. Jis pri
klauso prie LDS. 8-tos kuopos be
veik nuo pat įsisteigimo ir joje 
veikia kiek laikas jam pavelija, j 
Si šeimyna yra gerai žinoma; 
cambridge’iuje kaipo viena iš 
rimčiausių ir susipratusių. A. V.

Pra-

Vienas iš pavyzdingiausių Šv. 
Pranciškaus parapijos draugijų 
yra šv. Elzbietos draugija. Ji 
šiais metais apvaikšeioja 25 meti’ 
jubiliejų. Pradžioje savo gyva
vimo ji pergyveno daug skaudžiu 
audrų. Su Dievo pagelba viską 
nugalėjo ir šiandien didžiuojasi 
savo nuopelnais ir veikla. Didelė 
dalis narių yra jaunos merginos 
bei moterys.

Susirinkime, laikytame birželio 
14. išrinko atstoves į Federacijos 
Kongresą ir nusprendė paimti 
vieną puslapį Seimų programų 
knygoje ir paminėti savo drau
gijos nuopelnus.

Draugijos pirmininkė Rožė Ku- 
klieno turėjo operaciją 
“tonsils”. Sveiksta.

so iki 11-tos valandos. Laimė, kad 
nebuvo “bathing siutuose”.

Antradienį, turėjo važiuot Pa- 
langon pasiimt iš Sodalicčių va
sarnamio savo daiktelius.

Birželio 20-tą atidaroma Palan
goj pamaldoms koplyčia. Sekma
dieniais ten laikomos mišios 9:45.

Gigai Mockiutci. pono Bruzgu
lio sūneliui išimta ‘tonsils”.

AUŠRELĖ/

SIDABRINIS JUBILĖJUS

Išimta

KAZIMIERIEČIU DRAUGIJA

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš FederaI Ilousing gau
name morgičius. Kaina nebran
gi — darbas garantuotas.
354 Orms St., Providence, R. I. 

Tel. Dexter 015«

ir

I

žmonių privažiavo daug, 
vyrukai, 

trusia 
ir se-

P. M.

kyti lietuvybę čia augusioje kartoje 
tuviu Dieną, Marianapoly, Thompson, Conn. Nes ten 
mūsų jaunimas užims didingas programoje vietas ir 
parodys ką jie gali. Tad, tegyvuoja Lietuvių Diena!

* KVIEČIA RENGĖJAI.

nvtė rūpinasi svetainėje, kioskus 
padabinimu. kurioje turės atsto-j 
vams reikmenų.

■ 1 1 —
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EDW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMU0T0JA8 

1000 Waahington St.
NORWOOD. MASS. 
TEL. Nonvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Birželio 13 dieną, turėjo meti
nį pikniką. Palangoj. Diena buvo 
graži.
Uoliai darbavosi jauni
kurių tarpe nenuilstančiai 
pirmininkas, P. Savaiskas 
kretorius, V. Bauba.

Mūsų klebonas kunigas
Juras birželio 16-tą automobiliu 
išvažiavo į New Yorką. patikti 
J. E. Vyskupo M. Reinio, kuris 
atvažiuoja Amerikon birželio 17, 
ir dalyvaus Federacijos Kongrese 
rugpjūčio 24, 25. 26 d.dš Girdė
jau. kad su klebonu išvažiavo 
kunigas J. Švagždys iš Brockton 
ir advokatas Sykes iš Nonvood.

Dvi Sodalietės, panelės M. Kle- 
ponytė ir Kekutis sumanė pailsėti 
Sodalicčių vasarnamy. Laimingai 
praleido visą dieną pirmadienį 
Tik vakare temstant, išeidamos 
pasigėrėt ežero grožiu, užtraukė 
duris palikdamos raktą viduje. 
Be rakto jokiu būdu negalėjo įei
ti. Vargšės turėjo laukti autobu-

Tur būt pirmą kartą Šv. Pran
ciškaus parapijoje įvyko iškilmės 
sidabrinio jubiliejaus, šeštadienio 
rytą birželio 12-tą dieną žmonės 
pradėjo rinktis į bažnyčią. Didy
sis altorius skendo gėlėse. Kada 
žvakėmis ir elektra buvo nušvies
tas altorius, išėjo celebrantas ku
nigas P. M. Juras. Grojant var
gonais atėjo pp. Vincentas ir Va- 
leria Černiauskai. Atsiklaupė prie 
altoriaus padėkoti Dievui už 
malones 25 metų moterystėje ir 
paprašyt Aukščiausiojo palaimi
nimo ateičiai. Suskambėjo “Ve- 
ni Creator”. kilo į Dangų maldos, 
jungiasi solenizantai ir jų arti
mieji su Dievu Eucharistijoje.

Po iškilmingi; Mišių suėjo į 
parapijos svetainę pusryčiauti. Il
gas stalas nusėdo. Susirinkusieji, 
kurių tarpe buvo mūsų klebonas 
ir vargonininkas, muz. P. Sakas. 
Tostmasteriu buvo K. Vencius. 
Po valgių pasakyta daug gražių 
kalbų ir pareikšta nuoširdžių lin
kėjimų ponams Černiauskams. Jų 
artimieji suteikė solenizantams 
nemažai dovanėlių. Iškilmės užsi
baigė jautriomis p.p. Černiauskų 
kalbomis. Jų sūnus, 
jaudintas džiaugsmu 
negalėjo.

Ponai Černiauskai
darbuojasi šv. Pranciškaus para
pijoj. Tegul Dievas juos laimina 
ilgiausiems metams. AUŠRELE.

Laivrenciečiai rengiasi prie ju
biliejinio Federacijos kongreso, 
kuris Įvyks rugpiūčio 24. 25. 26 
d.d. Apaštalystės Maldos draugi
ja jau išrinko atstovus. Štai jų 
vardai: Juzė Miliauskienė. Justi
na Čirienė. Agota Božienė. Ona 
Volungienė. Marijona Freigiutė. 
Morta Kinderavičienė. Astraskie- 
nė. Bingelienė. Bolienė. Kederie- 
nė ir Uždavinys.

Susirašinėti su atstovais ir lai
ke kongreso teikti Maldos Apaš
talystės atstovams patarnavimus 
yra išrinkta draugijos raštininke 
panelė Ona Grendaitė. 9 Walnut 
Str.

Sek. birželio 13 d. Šv. Kazimie
ro parapijos choras prieš šv. mi
šias įteikė klebonui kun. Jonui 
A. Vaitekūnui, naujai parašytas 
mišias varg. dainininko A. Gied
raičio. Mišios yra parašytos Šv. 
Antano de Padvos garbei, ir de
dikuotos kleb. kun.
tekūnui. Nors p. A. Giedraitis y- 
ra parašęs daugelį gražių mažų 
dainelių ir vaikams muzikalę ko
mediją. bet nesitikėta sulauki i
tokio stambaus veikalo iš jauno Į 
muziko. Choro giedojimas ir mu-j 
zika buvo visų giriama. Prie tos: 
garbės klebonui Mažasis choras; 
įteikė dvasinį ir gėlių puokštę ir 
savo Mažojo Choro paveikslą. 
Klebonas džiaugėsi dovanomis ir 
linkėjo abiem 
mo

Jonui A. Vai-!

I
I

i
Tėvelis J. Pauliukonis atostoga

vo Lawrenee pas savo tėvelius. 
Taipgi jo sesutė slaugė Juozapina 
Pauliukonvtč buvo parvažiavusi 
iš Baltimore. Maryland. Gracija.

choram pasiseki-
savo darbuose.

Trubininkas.

OMAHA, NEBRASKA

PROVIDENCE, R. I.
PIKNIKAS

Profesionalai, Mznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoją paramos._____ 2

Visi skelbkitės "Darbininke”.

=*=■

pe, kurie imtų vadovauti visuo
menei.

Birželio 20. š. m. Lietuviai ka
talikai rengia didelį pikniką, ku
ris įvyks Gedimino klubo darže, 
Bradford. Mass. Pelnas skiria
mas katalikiškiems reikalams. Te
ko sužinoti iš- rengėjų, kad yra 
užkviestos visos apylinkės kolo
nijų parapijos ir jųjų chorai. 
Girdėjau, kad iš kaikurių parapi
jų gauta pasižadėjimo atvykti 
laiškai. Rengimo pirmininkas J. 
Žilinskas, pagelbininkai B. Jur
kevičius ir V. Sasnauskas, šeimi
ninkės J. Buitkuvienė ir O. Jur
kevičienė dirba sušilę, kad įvai
rių valgiii ir gėrimų prirengus. 
Sako, kad turi pasamdę gerą or
kestrą, kuri gros lietuviškus ir 
angliškus šokius. Bus ir kitokių 
pamarginimų.

Teko sužinoti, kad yra išrink
tas komitetas, rūpintis vykimu į 
Naujos Anglijos Lietuvių Dieną 
ir Dainų Šventę, kuri įvyksta lie
pos 5, Lietuvių kolegijos parke, 
Thompson. Conn. Į komitetą iš
rinkti šie: p-nia R. Jankauskienė, 
B. Jurkevičius .P. Svirskas. Mi
nėti asmenys darbuojasi. Haver- 
hilliečiai tikrai rengiasi vykti.

SERGA
Marijona Valukevičiute. susir

go plaučių uždegimu. Guli ligo
ninėje. Visi draugai ir pažįsta
mi. ligoniai vėlina greito pasvei
kimo. Taip pat teko girdėti, kad 
serga ir guli ligoninėje A. Riz- 
gelis, B. Gumauskas ir O. An- 
druškevičienė.

Po trumpos ligos mirė birželio 
9, š. m. jaunas vaikinas apie 
dvidešimts keturių metų.

* Kurpius.

Gegužės mėnuo praėjo, 
tarpe lietuvių katalikų paliko 
išdildomą įspūdį. Lietuviai kata
likai per dvidešimtį metų neturė
jo gegužinių pamaldi; lietuvių 
Šv. Jurgio bažnytėlėje, bet šiais 
metais penktadienių vakarais 
gausiai susirinkdavo pasimelsti 
prie Švč. Panelės Marijos. Teko 
nugirsti apgailestavimą, kad ma
žai choristų ateidavo ir nebuvo 
kas laike pamaldų gražiai pagie
dotų. Priežastis neturėjimo to
kių pamaldų per ilgą laiką štai 
koki: Nebuvo lietuvio kunigo 
per šešiolika metų. Apie keturi 
metai atgal susilaukėme kun. F. 
Norhuto. Bet mūsų bažnytėlė pri
skirta prie airių šv. Ritos para
pijos; mūsų dvasios vadas, kunJ 
F. Norhutas yra minėtos parapi
jos vikaras. Tokiu būdu mes lie
tuviai negalime visų pamaldų 
lietuvių kalboje turėti, be leidi
mo minėtos parapijos klebono.

Bet lietuviai katalikai, nenulei
džia rankų, dirba pagal savo su-! 
manomo ir išgalės, kad gavus at- i 
skirą lietuvišką parapiją. Gaila.! 
kad lietuviai katalikai neturi pa-

I saulionių profesijonalų savo tar-l

bet
ne-

i

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 IVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

OLSON & LEPPER, Ine
CTTEVROLET SALES & 

SERVICE

519 Washington St., 
Nonvood, Mass.

Tel. 0440

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

NOVENA Į ŠV. ANTANĄ |

Jau kelios dienos praslinko kai! 
kun. Vilius Krivinskas, pasionis-į 
tas sėkmingai veda Noveną į šv.; 
Antaną. Rytais ir vakarais žmo-1 
nės skaitlingai lanko bažnyčią iri 
atidžiai klausosi iškalbingo pa-l 
mokslininko pamokslų. Tėvas Vi-i 
liūs yra dar tik kelios dienos pas j

Parapijos choro piknikas įvyks 
šį sekmadienį, birželio 20. pirmą’

, valandą po pietų, mūsų Klaipėdo- mus, bet į tą trumpą laiką jis i 
je. Dainų Šventės lėšų padengi-' sugebėjo visiems patikti ir savoj 
mni. Piknike rasime įvairių rete-Į išmintingais žodžiais bei malda 
nybių ir puikią programą. Prog
ramoje dalyvaus ir svetimtau
čių, kurie pagros, padainuos ir 
pašoks. Girdėt, kad ponia Tarno-, 
šauskienė žada padainuot solo, o truputį ankščiau užbaigė mokyk- 
Šv. Onos draugijos narės padai- lą. birželio 6 dieną. Seselės labai 
nuos kelias dainas, mat jos nori' gražiai prirengė vaikučius prie 
parodyti jauniems, kaip reikia 
dainuoti. Bus ir lenktynių, bėgi
mų vedusioms moterims, o vy
rams vinių kalimas į medį ir 
daug kitų pamarginimų. Dovanos 
bus dalijamos visiems laimėto
jams. Tik prašome kontestantų 
dabar ruoštis prie laimėjime. Sve
čiai atvažiavę bus nuoširdžiai pri-< 
imami ir progos-laimėti kontes- 
tuose bus lygios. Bua’ai iš Provi- . Kelios savaitės atgal meksiko- 

bukė, J. Savičiutė. E. Davidonv- dence ir Olnevijlio veš į pikniką nų bažnyčios vidus užsidegė. Kai 
tė, E. nriskevičiūtė Tr M. Klėpo-['Sykai: Vwi"J"p'ikhiką. ’ ' gaisras’ ištiko ridumaktyje,-

Juozas, su 
net kalbėt

labai daug

SODALIETĖS

Sodalietčs rūpinasi Federacijos 
Seimo pasisekimu. Juozapina 
Kaupiniutė paruošė keletą sūkių. 
Panelės J. Zinkevičiūtė, B. Bau-

^.“JSrnrSlčevifftttJ'Tr M.'KIepo-l'dykci; Twi'į"p1kniką.

I

visus patraukti prie Dievo.

MOKYKLOS UŽBAIGA
Šiais metais mūsų vaikučiai

programo ir mūsų mažyčiai tik
rai artistiškai atliko savo roles. 
Žmonės buvo skaitlingai atsilan
kę pamatyti programo ir visi bu
vo labai patenkinti programo 
gražumu. Iš viso 14 vaikų užbai
gė mūsų mokyklą.

SUDEGĖ BAŽNYTINIAI 
DRABUŽIAI
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MOKSLAS, MOKYKLOS, 
MOKINIAI -

SEMINARISTAI
į ketvirtadienį mūsų parapijos se
minaristai parvažiavo namo atos
togoms. Jųjų tarpe randasi Jonas

mokslo srityse. Mokslo metui už
sibaigus, studentai gauna auk
sinius medaiikus už savo pasižy- 

i m ėjimą, kurioje mokslo šakoje, 
į Mūsų parapijos Seminaristas Je-

Pereitą ronimas Gatavynis gavo medali- 
ką už pasižymėjimą istorijos mo
ksle.

• PARAPIJINĖ MOKYKLA —

t

KUNIGŲ PERMAINOS

Visi vietinės kolonijos lietu
viai nudžiugo pereitą penktadie
nį išgirdę, kad mėtiniam kunigų 
paskyrime, kun. Jasaitis ir kun. 
Šalkevičius gražinami į Baltimo- 
re. Kun. Juozas Jasaitis yra ski
riamas vikaru šv. Petro airių baž 
nyčion, o kun. Kazimieras Šalke
vičius padės Visų šventųjų pa
rapijos klebonui. Tai dabar Bal
timorėj turėsim liet 9 lietuvius 
kunigus įvairiose miesto parapijo- i 
se. Šv. Alfonso bažnyčioj dar
buojasi klebonas Juozas Lietuvni- 
kas ir kunigai dr-as Liudas Men
delis ir Antanas Dubinskas. Šv. 
Kryžiaus parapija turi kun. Kfei-I 
došių: ŠŠ. Širdies, Mount Wa- 
shingtone, jau trečias metas tar
nauja kun. Jonas Mendelis; o šio 
mėnesio pabaigoj tai dar du dva
sios vadai prisidės prie aprūpi-, 
nimo dvasios reikalų mūsų lietu-' 
vių. 1 
turdešimtę išgirsti kaip kun. Ja
saitį, taip tėvą Šalkevičių, sa
kant vieną ar kitą iš atlaidų pa
mokslų. Sveikiname grįžusius j 
Baltimore dvasios tėvelius ir lin
kime jiems visų Dievo malonių.

pijos mokykloje. Pereitą sekma-' nos? Seserys yra lab*»i dėkingos, gaitės. 6. Du Broliukai’—- k»- 
dienį mūsų kunigai bažnyčioje’’ Išvažiavimo pelnas kaip žinome miškai dainavo Jonas Vaitis ir ...

— ‘Berniukų ~- 
, ku- Choras’ —-- kurį perstatė gabiai ir 

risi taip sumaniai vadovauja Se- komiškai mažas Jonas Vaitis. ir - 
serys Kazimierietės, su centru choras sudainavo-: ' 
Chicagoje. šią vasarą Juozapo kėjo’ ir ‘Voveraitė’.

je bus gera proga pasimokyti Marijos vilos sode, bus antras, solių Drilius’ — išpildė 
r_». . •—i išvažiavimas tės. 9 <r>------ :j-:*

F. P.

mokyklaTužbaigta SU
PROGRAMA

Sekmadienio vakare, birželio 13 j
d., įvyko Šv. Andriejaus parapi-' 

.^i jos mokyklos užbaigimas su tu-

1

dienį mūsų kunigai bažnyčioje
paakelbė ir ragino visus tėvelius, yra: lietuvių aukštai JUOZAPUI VJ. Stanikas. 7. 
kad siųstų savo vaikelius į vasa- MARIJOS mokslo įstaigai, 
rinf mokyklą, ypatingai tuos vai
kelius. kurie mokinasi viešose 
mokyklose. Vasarinėje mokyklo-

gražiai lietuviškai kalbėti, rašy- gal dar gražesnis
ti, Skaityti; dar ir šiek-tiek lietu-' rugpiūčio 29 d. Būtinai dalyvau- 
vių istorijos ir dainų. Netiktai kime.
vaikeliai galės ko-nors tokio mok- 
slb gauti, bet kas dar brangiau, 

i * . *** bus mokinami must| parapijos
i. Gibas, Antanas Supienius, Jeroni- Mūsų parapijinę mokyklą šįmet Seselių. Taigi jie įgys ir persi- 

Kazimieras Keidosius su pagel- mas Gatavynas ir Tarnas Šokai- baigėsi su didesniu pasižymėji- jjj,g katalikiška dvasia, ir bus 
ii* i tis. mu nej įaip pereitais metais. Be- netiktai geresni studentai, bet L

GIB.

KEIDOŠIUTĖ - FINKE
Šeštadienį, birželio 12 d. kun.

ba kitų dviejų kunigų laimino su-i ^s- 
tuoktuves savo sesers Onos ir 
jaunuolio Enriko Finke. Vestu
vių puota įvyko jaiuiosios sesers 
Lelijos namuose. Puotoj dalyva
vo daug svečių, kurie suteikė 

I jauniesiems daug dovanų. Jaunai 
i porelei linkime laimingos 
i ties!
i ________________

atei- t

VIEŠĖJO

Šįmet Seminarijoje lietuviai maž dvigubai padidėjo skaičius 
daug pasižymėjo Savo gabumais šią mokslą baigiančių studentų. Į 

. Užpereitą sekmadienį, birželio
Kuri. Mendelis atliks dvasines 6-tą, po Šv. Mišių, mūsų klebonas 

rekolekcijas nuo 
iki birželio 26 d.

Sekmadienį, birželio 13 d. per proga labai įspūdingai pakalbėjo 
visas mišias buvo kalbamos ypa- jauniems studentams, pasveikin- 
t ingos maldos už Mdryland Vals- damas juos visus ir paraginda- 
tybės gubernatorių Harry Niee. mas, kad ir toliau mokintusi. Į-

birželio 21 d. kun. J. A. Karalius trylikai stu-
| dentų suteikė diplomus. Taipgi ta

Ponios Keidošienės ligos dūliai' Gubernatorius nors ir ne katali-: spėjo, kad nepamirštų savo kata- 
ją aplankyti iš Čicagos buvo par- kas’ tačiau turi dievotumą į Ste-- likiško auklėjimo, ir kad neapsi- 
vykusi jos dukrelė Sesuo Ksave-j buklingąjį Marijos Medalikėlį ir'leistų savo pareigose, bet kaipo 
ra. Jos kelionės drauge buvo SeJ l,rašg katalikų maldų. Vėliausio- geri, išmintingi katalikai dar 
šuo Klaudija dabartinės Vyrės-1 m*s žiniomis pranešta, kad Gu- aukščiau užliptų stačiame moks-
niosios sesuo. Keli metai atgal jį| bernatorius būtinai turi pasiduo- io kalne, Dievo garbei savo ir

mokytojavo Baltimorėj. Štai šeš
tadienio rytą iš Luzerno, Penna.j 

! atvyko ponai Žekai, seselių Efre-| 
I mos ir Klaudijos tėveliai ir vie-' 

Būtų labai malonu per Ke-j^° iki P^adieniui. PP. Žekai i 

i gėrėjosi mūsų bažnyčia, bet ypač 
į jiems patiko visij bendras giedo- 
I jimas sekmadienį per ŠŠ. Vardo 
dr-jos vyrų mišias. Sesutės Klau
dija ir Ksavera grįžo Chicagon 
sekmadienio vakarą.

t i operacijai, kurioj bus išimta žmonijos naudai, 
viena akis. Tas daroma, kad iš
gelbėjus jo kitą akį. B. K. Prasidės liepos 5-tą, mūsų para-

VASARINE MOKYKLA

geresni katalikai. pininga programa. Labai gražiai 
išpildė programą mokyklos vai
kučiai; kuriuos išmokino ir pri
rengė darbščios ir pasišventę mo
kytojos, Seserys Kazimierietės. 
Nors vakaras buvo labai šiltas, i 
vienok programa pamatyt susirin-

PHILADELPHIA, PA.
PAVYKUSI LIETUVIŲ DIENA

Sekmadienį, birželio 6 d., įvy
ko sėkmingas išvažiavimas JUO
ZAPO MARIJOS vilos gražiame ko pilna parapijos svetainė, 
sode, Nėwtown, Pa. Kai Dievas I Programa prasidėjo operete 
davė gražią ir šiltą dieną, tai ir “Tenai mane širdis traukia”, 
svečių sitsirinko apščiai iš Phila- 
delphijos ir apylinkės; taipgi ir 
iš tolimesnių kolonijų. ;

Pikniką surengė pačios Seserys 
Kazimierietės. Svečiams patarna
vo kaip visuomet, žinomi Phila- 
delphijoš parapijų prityrę dar
buotojai. Kaip svečiams taip ir
darbuotojams šios Lietuvių Die-' dijos’

Slt 
dainomis “Leiskit į Tėvynę”, “O 
Lietuva Numylėta” ir “Jaunimo 
Daina”; taipgi lietuvaičių šokiai,! 
baletas ir tt. 2. — ‘Nykštukai’ — 
šoka maži berniukai. 3. —‘Kolo- 
nijališkas Šokis’ — mažytės mer
gaitės. 4. — ‘Vainikėlių Šokis’ — j 
mergelės. 5. — ‘Šokikai iš Holait- 

— išpildė berniukai ir mer-

‘Saulutė Te- 
. 8. —‘Para-

* niergai-
9.—‘Pyramidai’ — didesni 

ir maži berniukai parodė gabiai 
gimnastikos sportą. 10.— Didelis 
mergaičių choras padainavo: 
‘Come to the Fair’ ir ‘Kur Ne
munas ir Dauguva’. 11.—‘Atsi
sveikinimas’ — gabiai pareiškė 
Valerija Budrytė. Po to kalbėjo 
laikinasis klebonas kun. D. Mik
šys, ir svečias kun. B. Virbickas, 
apie svarbumą ir pamatą katali
kiškų mokyklų. Toliau sekė di
plomų išdalinimas, baigusiems šv. 
Andriejaus parap. mokyklą. Taip
gi dovanėlių teikimas už įvairius 
pasižymėjimus mokslo metu. 
Programa užbaigta daina: “Su
diev”.

Šv. Andriejaus parapijos mo
kyklą baigė: Valerija Budrytė, 
Ona Jankauskaitė, Olga Jasaus- 
kaitė, Darata Klonarytė, Veroni
ka Križanauskaitė, Ethel Metri- 
kiutė, Angelą Raškauskaitė, Da
rata Repšytė, Marija Vingytė, 
Konstancija Žilonytė, Ona Žvi- 
naitė, Vincentas Gildijoms ir An
tanas Žekevičius. Pr. Pūkas.

pilno

” ' 1 dorins. užirietljuriug 40,000,000 žmonių.
* - kita 40,000,000 Žmonių tnri taip

kilčiai išpildys muzikalę progra- 
mo dalį. Įžanga visiems dykai.

LAUKIAME GARBINGO 
SVEČIO

sekmadienį 
Ryte mūsų

“prašmatny

LINKSMA GIRDĖTI
; Visų gerbiamas ir mylimas mū- 

“Sj sų parapijos veikėjas Antanas

Pirmadienį, birželio 21 d. 
lankys mūsų koloniją. J. M. Vys 

likišką Meilės Sesučių globoja- kūpąs Mečislovas Reinys. Prieini

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Para Street 
BALTIMORE, MD.

DAR ŠEŠIOS PRISIDĖJO
Labai malonus apsireiškimas 

mūsų kolonijoj šįmet, kadangi 
net šešios lietuvaitės baigė kata

jubiliejų

draugijų ir

MINERSVILLE, PA.

PRICES

mą Seton High School mokyklą.; mo komisija turėjo paskutinį po 
Sekmadienį, birželio 13 d. 8 vai.‘sėdį birželio 16 d. kuriame buvo 
vak. dideliam Lyric Theatre 259(ištobulinti planai tam reikšmin- 
įvairių parapijos mergaičių gavo gam. vakarui. ŠŠ. Vardo dr-jos' 
savo diplomus. Tarp kurių buvoj\yraį jr parapijos sodalietės su- 
ir mūsų sodalietės, būtent, Mar- darys ypatingą garbės sargybą, 
garyta Anulaitė. Kotryna Bagdo- Didysis Choras ir mokyklos var
naitė, Anelė Keidošiutė; Anelė 
Makarauskaitė, Lelija Valčečkai- 
tė ir Viktorija Želvitė. Bagdonai
tė ir Valčečkaitė baigė su atsi- 
žymėjimu. J. M. Arkivyskupas 
kalbėdamas į susirinkusius tėvus 
ir gimines priminė visiejns aPįe, Strazdauskas, po sunkios operaci
gresiantį komunizmo pavojų. Jis 
persergėjo visus, nemanytų, kad 
komunizmas tik Rusijoj arba už 
Atlanto marių. Nė, čia Amerikoj 
ir pačioj Baltimorėj, tokiam di
deliam Universitete kaip kad yra 
Johns Hopkins. Pora savaičių at
gal atsirado du įžymūs profeso
riai, kurie parsitraukė jau nuo 15 
metų suspenduotą airį kunigą, 
kad apšmeižti Ispanijos katalikus 
ir jų dva-siškiją ir tokiu būdu nu
piešti vaivorykštės spalvomis So
vietų rojų. Komunizmas Ameri
koj ne sapnas, bet tikrenybė. 
Mes katalikai privalome budėti 
ir būti prisirengę. Katalikų Baž
nyčia daug tikisi iš jaunesniosios 
kartos, ypač iš tų, kurie baigia 
aukštesnias katalikiškas mokyk
las. Jiems teks ginti Bažnyčių ir 
jos teisės; jiems teks kovoti už 
tai kas yra brangiausia žmogaus 
gyvenime. Turime vilties, kad 
Bažnyčia nebus apvilta mūsų ka
talikiškai išauklėtomis lietuvaitė
mis.

jos, ant tiek pasveiko, kad galė
jo apleisti ligoninę ir grįžo namo 
antradienį, birželio 15 d. Kadan
gi operacija buvo begalo pavojin
ga, tad visi džiaugiasi Antano ge- 
rėjančia sveikata. Nekantriai vėl 
lauksim Antano grįžtant į 
veikimo liniją.

Į f
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ŠIS-TAS
Antras parapijos vasarinis pik

nikas po globa ŠŠ. Vardo dr-jos 
įvyks sekmadienį birželio 20 d. 
Arion Parkas visiems gerai žino
ma vieta vėl sutrauks šimtus lie
tuvių šeimyniškai pasilinksminti. 
Girdėjau kun. Dubinskas turi su
manęs kokias ten 
bes”. Matysim!

Antaninės pereitą 
praėjo iškilmingai, 
dvasios vadas kun. Antanas Du
binskas 8:30 vai. atnašavo šv. 
Mišias už mokyklą šįmet baigian
čių vaikučių intencijai. Jis jiems 
pasakė dienos iškilmėms pritai
kintą pamokslą. Po pietų mišpa
rai buvo su išstatymtt ŠŠ. Sakra
mento per kuriuds įvyko švtenti- 
nimas Šv. Antano lelijų.

Ketvirtadienį, IT d. įvyko už
baigimas šv. Alfonso mokyklos. 
Apie patį vakarą pasiskaitykit a- 
teinančią savaitę.

FRICIDAIRE^zZ/

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

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

NEW “SBRER-DUTY” FRlGlDAIRE WITH THE METER-MISER 
GIVES YOR PROOF OF ILL 5 BASIC SERVICES

FOR COMPLETE HOME REFRtGERATIOH
5. GREATER SAVE-ABILITY

MLV MtlOIDAlM HA* tttt

Catš CarrMrt Cėš* ta tte Bmm.
Simplest refrigeratiieg tnedfanism 
ever builtt OtAy 3 moviag parts, 
inclutitng the motor ... perma-
neatly oiled, sealed against nioisture 
and dirt. Gives SUPER-DUTY at amaz- 
ing Saving. SEĖ THE PROOF with in acttud 
electric meter tęst.

AS LOW AS

St. Clair, Pa. mieste ir apylin
kės miesteliuose gyvena nemažas 
skaičius lietuvių, kurie užsiima į- 
vairios rūšies darbais - darbeliais.

Patys St. ('laineriai turi keletą 
katalikiškų suaugusiems ir jauni
mui draugijų, tačiau gaila, kad 
spaudoje mažai ką apie juos tera
šoma. Tai nereiškia, kad jie snau
stų, nieko neveiktų : veikia daug, 
bet, kuklumo dėlei, nesigiria.

St. Claire šv. Kazimiero para
pijos bažnyčia tapo pastatyta 
1917 met., tat šiemet rengiamasi 
iškilmingai paminėti jos 20 metu 
pastatymo 
bažnyčios vidujinio 
fondą.

Tam tikslui visų 
parapijiečių tapo nutarta padary
ti didelį ir šaunų parapijos pikni
ką birželio - June 19-20 d. šalę 
bažnyčios gražiame kalnuotam*- 
parke. Piknikas bus įvairus, la
bai patraukiantis; su įvairiomis 
dovanomis, virvės traukimu, dai
nomis ir sekmadienį nuo 3 vai. 
šokiais, grojant linksmai orkes
trai lietuviškus ir angliškus šo
kius. Visas pikniko pelnas eina 
bažnyčios pagražinimo fondui.

Pikniko geram pavykimui dar
buojasi sekantieji: kleb. kun. V. 
Matulaitis —garbės pirmininkas; 
pikniko gaspadorius — p. Jonas 
Kazlauskas ir komisija — p. S. 
Virbickas, p. J. Fabijonas, p. S. 
Stubingis, p. Krantauskienė, p. 
Kubilienė,, j). Lydekienė, p. Fabi- 
jonaitė, p. Krantauskaitė, taipgi 
Mergaičių Sodalicija ir L. Vyčiai.

Taigi, kaip numatoma, pikni
kas įvyks didelis, įvairus ir links- 
smas, tat parapijos klebonas ir 
pikniko komisija širdingai kvie
čia St. Clairiečius ir apylinkės 
lietuvius jame dalyvauti ir pa
remti parapiją.

Apie minėtą 20 metų parapijos 
bažnyčios įsikūrimo apvaikščioji- 
mą, jei nepritrūksiu rašalo, vė
liau parašysiu. Plunksna.

PLUNKSNAI — Jeigu pritruks 
rašalo, tai radiofonu pranešk, pri
siusime iš So. Bostono.

1. GREATER ICE-ABILITY
Ends “Cube - Struggle" and “Ice-Paminė”! 
SEE THE PROOF!

2. GREATER STORAGE-ABILITY
New 9-Way Adjustable Interior! SEE THE 
proof:

3. GREATER PROTECT-ABILITY 
Keeps fbod safer, frcsher, longer! SEE THE 
PROOF!

4. GREATER DJEPEN D-ABlLltY
5-Year FroCection 'Plan, backed by General 
Motorą. SEE THE PROOF!

NO MONEY D0WN
EASY TERMS

SV. PRANCIŠKAUS MOKYKLA
Sekmadienį, birželio 13-tą, į- 

| vyko Šv. Pranciškaus par. moky
klos užbaigimo vakarėlis. Prog
rama buvt> graži ir juokinga. Da
lyvavo mokyklos vaikučiai palin
ksmindami visus atsilankiusius 
savo įvairiais gabumais.

Dvidešimts du mokiniai baigė 
mokyklą, ir jiems suteikė diplo
mus jų mylimas Klebonas, kun. 
K. Klevinskas. Taipgi tie, kurie 
atsižymėjo darbštumu moksle, 
kiekviename skyriuje gavo gra
žią dovanėlę, ir tie kurie neaplei
do mokyklos gavo Attendance 
Certificates. Svečias kun. Kara
lius dalyvavo tame vakarėly.

Vaikučiai dėkingi visiems už 
atsilankymą. RAP.

VIDURIŲ ŪiKIĖTfcJIMAS
Statistika parodo, kad IS 12h,dBb,0(Jt) A- 

merikoj gyvenančią žmonių turi visada vi-  -------------   - Q1 
„. . ■---------------------------Jt blo

gus vMttrius, IS ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 85 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. M nuol žmonių turi su- 
kietf-Juses tėjemis. 80 Mol iš kiekvieno 
100 Žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko įdegimus (akiažor- 
nėą). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 

’ viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA
TURAL • LAX HERB TEA. nesibijo nei Saldo. Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligų- Todėl, kad jų visada Svarfis ▼Mūriai. NATURAL - LAN- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
vilą kflno sistema. Sergantieji ir sveiki, tuojaus prisitjskite $1.00 bet 
$2.0(1, Money Order (Čiekių neprUimu), o aš jums pasiųsiu .NATŪ
RAI. - LAX - HERB 1T.A ir i* Mr jflg patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL - I,AX - BĘRR TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymą tuo ja na. RaSykit#: ‘■-b'fjE.tC-'

Jėhii w. Ttartti&jii, P. O. Bok 1M, Brooktyfi, W; Y.

*

Rouifa Furniture Co.
543 Cambridge St.

Tel: TMfrbrite 7336
Cambridge Mass
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. Rytinių-V aisty bių Žinios
AMERIKOS LIETUVIŲ EX- 

KAREIVIŲ SEIMAS
i WATERBURY, CONN. — A- 
merikos lietuvių ex-kareivių sei
mas šįmet įvyks Waterburyj bir
želio - June 19 ir 20 dienomis.

Birželio 19 d. Seimo posėdžiai 
įvyks 48 Greene St. salėje 9 vai. 
ryte. Paradas šeštadienį, birželio 
19. Susirinks paraduoti Į 48 
Greene St. Salę 1:30 po pietų. 
Paraduos lietuvės auksinės žvaig
ždės motinos, National Offieers, 
Švilpukų Benas, eidamas prieša
ky Stanley Risz Posto iš New 
Britain, paskui Hartfordo Fred"- 
riko Sabonio Postas, Bridgeporto 
Postas, Brooklyn (New York) 
postas, Waterbury Sylvestro Sto- 
kes Postas su Auxiliarv, Švento 
Juozapo Fife and Drum Corps.

Sekančios draugijos turės 
floats parade: L.I.P. Kliubas, L. 
I.C.P. Kliubas, Lietuvių Vaizbos 
Butas, ir Federacijos draugijas iš 
Švento Juozapo parapijos.

Paradas eis per Brooklyn’o 
sekciją, Greene St., John St., 
Congres Avė., Bank St., N. Ri- 
verside St. to Frieght St., kur 
sutiks Veterans of Foreign Wars, 
kurie turi savo Statė Convention 
19 ir 20 dienomis.

Po parado Švento Juozapo 
Švilpukų benas eis lenktynėmis 
su kitais benais Brasseo Park.

Birželio 29 d. Seimas susirinks 
Lietuvių Darže (salėje) 10 valan
da pradėti sesijas. Po pietų 20 
dieną bus seimo piknikas Lietu
vių Darže, ir seimas tą pačią 
dieną pasibaigs. Delegatų pietus 
bus tame pačiame darže.

Seimo komisija: Garbės pirm. 
— Jonas Danisevičius, Kazys 
Blokus, Juozas Stiklius, Jonas 
Bružas, Vladas Peckock, ir Sta
sys Savickas.

Posto (Waterbury’o) valdyba: 
Komanderis Jonas Danisevičius, 
senior viee-komanderis Juozas 
Bendleris, junior vice-komanderis 
Danielius Lizdas, adjutantas Vik
toras Danisevičius, finansų adju
tantas Albertas Rice, judge ad- 
voeate Albertas Bronsky, dienos 
oficieriai Jonas Shulzi, seržantas 
Nikolas Lipnieki.

Auxiliarv (Waterburv) valdy
ba: pirm. pp. Ona Bružienė, se
nior, vice-pirm.: p. Konstancija 
Stokienė, junior vice-pirm. p. Te
resė Stokienė, finansų adjutante 
p. Ona Vaitukaitytė, adjutante 
p. Mable Danisevičiutė, kasinin
kė p. Ona Danisevičiutė, trus- 
tees Mrs, Ella Barlev ir Mrs. 
Margaret Bebrin.

Visi lietuviai ir lietuvaitės iš 
AVaterbury ir apylinkės yra nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti virš- 
minėtoje programoje. Sveikina
me mes legionierius ir auxilia- 
ries. Jie ir jos smarkiai veikia 
ir labai malonu netik tai paste-

Juozas Kavaliauskas,
New Britain, Conn., Tau
tinis Komandierius.
bėti, bet ir pasveikinti. Tai gra
žus pavyzdys kitoms lietuviškoms 
draugijoms. Linkime seimui vi
sapusiško pasisekimo. Valio, le- 
gijonieriai ir auxiliaries!

WATERBURY, CONN.
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 

karnivalas įvyko birželio 10, 11 
ii 12 d.d. Dalyvavo daug žmonių. 
Tik kaikurie lietuviai skundėsi, 
kad daugiausiai dovanų laimėjo 
svetimtaučiai. Bet ką padarysi.

Kleb. kun. J. Valantiejus ir ki
ti mūstj parapijas kunigai yra dė
kingi visiems už paramą parapi
jai. Karnivalo vedėju buvo kun. 
E. Gradeckis. Dovanų kontrole- 
rium buvo kun. Gauroriskis. Kle
bonas kun. Valantiejus ypatingai 
dėkoja merginoms, moterims 
vaikinams ir vyrams, kurie taip 
nuoširdžiai darbavosi karnivale.

Birželio 6 d. įvyko 5 draugijų 
piknikas. Dalyvavo daug žmonių. 
Tik buvo nemalonu, kad sporti
ninkai neatvyko, bet kadangi iš 
ryto biskį lijo, tai gal jie pabi
jojo lietaus.

Šv. Juozapo parapijos choras 
•sudainavo keletą dainelių.

Birželio 13 d. įvyko trilypė 
Conn. apskričių gegužinė, Schu- 
vtzen parke, New Britaine. Labai 
daug žmonių dalyvavo, šv. Kazi
miero (New Haven) par. choras 
ir Šv. Andriejaus (New Britain) 
par. choras sudainavo keletą dai
nelių. Kun. M. Pankus, New TTa- 
ven lietuvii} par. klebonas pasa
kė įspūdingą kalbą. P-lė M. Jo- 
kubaitė sveikino visus dalyvius.

LDS. Conn. apskričio raštinin
kė p. B. Mičiūnienė ne tik par
davinėjo barčekius, bet ir pri
žiūrėjo visą tvarką. Tai labai 
darbšti moteris darbininkė. Taip
gi labai nuoširdžiai darbavosi ir 
p Mičiūnas, LDS. uolus darbi
ninkas.

Juozas Bendleris,
Waterbury, Conn., Vyriau
sias Vice-Komandierius.

Waterburiečiai šįmet nepasiže
minkime, bet visi važiuokime į 
Lietuvių Dieną, kuri įvyks liepos 
5 d. Marianapolio Kolegijoj.

Koresp.

HARTFORD, CONN.
KARNIVALAS! KARNIVALAS

Hartfordiečiai-tės ir apylinkės 
lietuviai lietuvaitės jau seniai 
laukia, kada prasidės mūsų para
pijos karnivalas. Dabar tai jau 
galime pranešti, kad birželio 23, 
prasidės ir tęsis per keturias die
nas, būtent, birželio 23, 24, 25 ir 
26, mokyklos kieme, Broad Street 
ir Capitol Avenue. Šįmet bus y- 
patingas piknikėlis, nes vajaus 
metai ir visi bei visos turime ne
paprastai padirbėti, kad karni
valas pavyktų ir kuodaugiausiai 
pelno liktų parapijai.

Bus višokii} visokiausių nauja- 
nybių, užkandžių, vienu žodžiu 
užsimokės šimteriopai visiems ir 
visoms, kurie norės linksmai lai-1 

f 
ką praleisti. Tarpe dovani] yra 
naujas automobilius Chevrolet.1 
Jau daug lietuvių nusipirko ti- 
kietus, o kurie dar nenusipirko 
tenusiperka. Reikėtų čia padėko
ti Hartfordo apylinkės lietuviams, 
už jų nuolakumą mūsų parapijai.' 
Labai gražiai visi apylinkių mies
telių lietuviai, atsiliepė ir dar ža
da ateiti į Karnivalą. Norėtume 
čia viešai padėkoti gerb. Juods- 
nukiui (Granby), gerb. Karaliui 
Miglinui (Thompsonville), gerb. 
Ališauskui (Somersville) ir ki-i 
tiems, kurie nurodinėjo, kur lie-' 
tuviai gyvena ir daug gelbėjo ti-l 
kietų išpardavime. Lietuviškai ta
riame ačiū!

O dabar lietuviai, lietuvaitės* 
Viskas prirengta, laikas nustaty
tas. vieta numatyta tiktai galuti
nieji reikalai laukia parengti, o 
paskui visi ir visos j karnivalą. Į 
Pasimatysime vieni su kitais ir 
drauge linksminsimės ir tuo pa
čiu pa remsime parapiją.

IŠ GILDOS VEIKIMO
Kaip jau garsinome mūsų pa-i 

rapijos Moterų Gildąs turėjo sa-' 
vo planuotą “šuniukų balių”. Tai 
įvyko pereitą trečiadienio vaka
rą Tvarkūnų farmoje, Windsor. 
Vieta labai graži. Susirinko daug 
jaunimo ir matyti visi bei visos, 
neapsivylė, turėjo linksmą laiką?

ŠVENTO JONO DR-JOS 
PIKNIKAS

Pereitą sekmadienį Švento .To
no draugija turėjo savo metinį 
pikniką Glastonburv (lietuvių 
darže). Privažiavo busais ir au-j 
tomobiliais daug žmonių. Tik 
gaila, kad kiek lietuvis pakenkė. 
Bet visgi pastogės buvo gana 
daug ir nebuvo bėdos. Žmonių 
buvo ne tik iš Hartfordo, bet ir 
iš apylinkės, kaip tai Glastonbu-j 
ry, East Hartford, Manchester ir 
tt. Prano Pakėno orke,stras grojo 
lietuviškus ir angliškus šokius.

ŽINUTES
New York Metropolitan Operos 

artistė lietuvaitė hartfordietė O- 
na Katkauskaitė yra parvažia
vusi atostogoms. Neteko dar ma
tyti, bet visgi linkime jai gerai 
pasilsėti, o paskui rudenį vėl pa
sirodyti su savo balsu ir kelti 
lietuvių vardą.

Pranas Moneiūnas, kuris lan
kosi Storrs Connecticut Stato 
College, aną dieną kalbėjo peT| 
radio apie kolegijos užbaigimo ir

Kazys Stokes,
Waterbury, Conn., Tauti
nis Iždininkas.
alumnų apeigas ir t.t. Jis šįmet 
baigs ir gaus diplomą. Jisai bu
vo fraternity pirmininku ir ve
dėju, rodos, kolegijos laikraštu
ko. Žada mokytis advokatūros.

Toj pačioje kolegijoje mokina
si lietuvis Jenkeliūnas iš New 
Britain. Jis aną dieną apturėjo 
dovaną už smarkų bėgimą, kaipo 
atletas.

Hartfordo laikraščiai talpino 
mūsų mokyklos mergaičių būre
lio šokėjų graduantij paveikslą.

VIEŠA PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie surengimo iškilmių mus pa
gerbti, minint 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ypatingai dė
kojame kun. J. J. Ambotui ir 
kun. J. Kripui už linkėjimus, do
vanėlę ir dalyvavimą bankiet“. 
Dėkojame M. Kripui ir A. Terai- 
lai už gražias daineles, taipgi ir 
J. ir P. Gaubai už gražią muziką 
ir gražias daineles. Dėkojame; 
Andreliūnų visai šeimynai, O. Ži
donienei, S. Mazalienei, D. Pngz- 
lienei — už surengimą “snrprise 
partv”, gegužės 16 d. vakare, 
Šv. Trejybės mokyklos salėje. 
Dėkojame širdingai — Giedrai
čiam, Lazdauskam, Vevskunam ir 
Evans, ir Vyčių 6-tai kuopai už 
dovanėles,-. Tai buvo mums neti
kėtas įvykis. Suėjo nemažas skai
čius žmonių. Buvo atvažiavę žmo
nių ir iš kitų miestų. Mes ilgai 
neužmiršime mums parodyto 
nuoširdumo. Lai Aukščiausias 
suteikia visiems gausių malonių.

O. ir P. Mikalauskai.

JERSEY CITY, N. J.
— Šv. Onos parapijas bažny

čioje Novena prie šv. Antano pil
nu pasisekimu užsibaigė. Noveną 
vedė kun. J. Balkūnas, kuris sa
vo turiningais ir pamokinančiais 
pamokslais žmones traukte pa
traukia. Už tai žmonių kasdien 
daugiau ir daugiau lankėsi, o pa- 
skutiniomis dienomis pilna baž
nytėlė prisipildė. Novenos pasek
mėmis patenkinti žmonės, pa
tenkintas ir pats Klebonas.

— Jo Ekscelencija Vysk. Me
čislovas Reinys Šv. Onos parapi
jos bažnyčią aplankys birželio 24 
d. Tą dieną 7:30 P. M. bus iškil
mingi Mišparai, po kurių Jo Ek
scelencija pasakys pamokslą ir 
suteiks palaiminimą. Kviečiama 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti į 
pamaldas.
— Birželio 13 d. tapo apkrikšty

ta Jono ir Onos Alešiūnų dukre
lė vardu Genė. Sveikiname Ale- 
šiūnus, susilaukus šeimos padidė
jimo.

NEW BRITAIN. CONN.
MIRĖ STAIGA

Birželio 7 d. mirė a. a. Barbo
ra Masiunieaė, 50 metų amžiaus, 
gyv. 446 Chestnut St. Velionė 
paėjo iš Lietuvos, Vilkaviškio 
kio parapijas. Sirgo tik keletą 
dienų. Paliko nuliudime vyrą 
Petrą, sūnų ir tris dukteris. Pa
laidota iškilmingai su trejomis 
šv. mišiomis iš Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos bažnyčios Šv. 
Marijos kapuose.

Lai būnM amžina ramybė jbs 
vėlei. T. M.

Jonas Danisevičius, 
Waterbury, Conn., Tauti
nis Vyriausias Vice-Ko
mandierius. .
ASMENIŠKAI LYDIMOS

®UETUWq

F f LIEPOS-JULY J)

NEWYORk-KLAIPĖDA
p«r GOTHEN8UBGĄ, ŠVEDIJĄ

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
UNIJA
Kooperuojant

^Lietuvių ZanvoAorčiu Ayentų Sąjun
gai Amerikoje, Ine.

13 . Gotnenbnrgo keleiviai bus sku
biai pervežami elektriniu traukiniu į 
Kalmarą, iš Kalmaro modernišku lai
vu MARIEHOLM j Klaipėdą. Iš 
Gothenburgo iki Klaipėdos važiavi
mo apie 24 valandos.

Laivakorčių kanos: _
Trečią klase ........ $97.50 Į
Turistų klase $134.50

Valdžios mokesčiai atskirai <

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursija vadovaus
Vladas P. Mučinskas

Švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių skyriaus vedėjas 

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor- 
čių kreipkitės T taVo vietinį laivo- 
korčių agentą, arba į Švedų Ameri
kos Liniją.

Kiti iiplaukimai ii Neto Yorko 
DROTTNINGHOLM Liepos 10, 
GRIPSHOLM _____  Liepos 24,
KUNGSHOLM___ Rugpiūčio 19,
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 26
' Swedisb American Line 
154 Boylston, St., Boston, Mass.

LDS. N. A. APSKRIČIO 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Viktoras Danisevičius, 
Waterbury, Conn., Tauti
nis Konvencijos Vyriau
sias Štabo Sekretorius.

Jonas V. Stokes, 
Waterbury, Conn., šv. 
Juozapo par. Fife & Drum 
Corps vadas.

Dirva

Mich.

Cleveland, 
Ohio.

I

ASMENIŠKAI LYDIMA
DIDŽIOJI VASAROS 

EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ 

MILŽINIŠKU 
EKSPESINIU LAIVU 

BERENGABIA 
BIRŽELIO 19 D.

Išplaukia iš New Yorko per Cherburgą 
Puiki prosą keliauti vienų pasaulio didžiausių lai
vų. Gražus kambariai, skanus maistas ir puikus 
Cnnard paiarnavimas 3-čiosios klasės keleiviams. 

Tik šešios dienos vandeniu.
Ekskursijų užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga 

Informacijų kreipkis pas:
Cosmopolitan Tra vėl Service 
Prop. J. Ambraziejus 
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Vienybė Travel Bureau
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
A. S. Trečiokas
314 Walnut St., Newark, N. J.
John Sekys
433 Park St., Hartford, Conn.
A. Varasius
206 Ali Nations Bank Bldg. 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

i IJtbuanian News Publ. Co.
; Naujienos
11739 S. Halsted St., Chicago, III. 
t Ohio Lith. Publ. Co.
| K. S. Karpius,
6820 Stiperior Avė.

į Paul Molis
■ 1730—24 St., Detroit, 
I’etras Bartkevičius
678 N. Main St., Montello, Mass. 
C. A. Kybą, Amerikos Lietuvis 
14 Vernon St., IVorcester, Mass.

I
1
I

CUNARD WHITE STAR

įvyks birželio 20 d. š. m., 
2 vai. p. p., Palangoje, Šv. 
Pranciškaus parapijos Va- 
samamyj prie Forest 
Lake, Methuen, Mass.

Šį suvažiavimą nuošir
džiai priėmė LDS. 70-tą 
kuopa, Lawrence, Mass. ir 
Kleb. kun. Pr. M. Juras. 
LDS. N. A. Apskr. Vald.— 

Kun. S. Kneižis, 
Dvasios Vadas 

Jonas Kumpa, 
Pirmininkas 

Tanias Versiackas, 
Sekretorius. ■
—

KUN. JONO BRUŽIKO, S J. 
ADRESAI:

I _______ !
Nuo birželio 14—20 d.d.

425 Lafayette St., 
Utica, N. Y. 

Nuolatinis adresas: Rev. 
J. Bružikas, S. J., 259 N. 
5th Str., Brooklyn, N. Y. 
T. Bružikas tarpininkau
ja visų kat. laikraščių už
sisakymui arba atsinauji
nimui, dėl to prašoma 
kreiptis prie jo. I

REDAKCIJOS ATSAKYMAI I
P. Viktorui Vitukinui, New 

Britain, Conn. — Tamstos prane
šimo netalpinsime, nes dviem mė
nesiais suvėluotas. Pasenusi©® ži
nios tik vietą užima laikraštyje.

J, . 1 , --! — ■




