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LDS. SEIMAS

Pirmadienį, birželio 28 
d. prasideda LDS. XXI ir 
XXII Seimas, kuris per
žiūrės dviejų metų darbų 
apyskaitą ir nustatys dar
bų tvarką ateičiai. Gyve
name socialio ir ekonomi
nio perversmo laikus. 
Streikai plečiasi visoje 
šalyje. Neteisingumas, ne
lygybė, skriaudos ir var
gas iššaukė darbininkus 
į kovą už geresnę būklę 
Seimas turės nustatyti 
kaiD ir ko darbininkai tu
ri laikytis, kokius “gin
klus” nanaudoti kovoje. 
Bažnyčios Galva primena 
visiems socialio teisingu
mo principus, ragina dar
bininkus organizuotis ir į- 
sako vadams padėti dar
bininkams susiorganizuo
ti.

Pageidaujama, kad į 
Seimą, kuris įvyksta Na
shua, N. H. Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoj, bir
želio 28 ir 29 d. d. lietuviai 
katalikai darbininkai, o v- 
pač vadai gausiai suva
žiuotų.
KUN. VIENYBĖS CEN

TRO APLINKRAŠTIS 
KUNIGAMS

v •
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Sveikiname LDS. Seimą, ir J. E. Vyskupą Mečislovą Reinį

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

Vyskupas Ketteleris

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 • TEL. south Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Šiomis dienomis vyksta 
pas mus Lietuvos sporti
ninkai. Jie lankysis įvai
riose kolonijose numatyta 
tvarka. Jau suorganizuoti 
komitetai ruošiasi iškil
mingiausiai sutikti ir pa
vaišinti.

Kunigų Vienybės Cen
tras, pritardamas sporti
ninkų pagerbimui bei priė
mimui, ragina dvasiškiją 
dėtis į priėmimo darbą, 
kad sportininkams Ameri
koje atsilankymas pasilik
tų maloniam atminime.

Su sportininkais atva
žiuoja du seimo atstovai: 
Kviklys ir Gilvydis. Juodu 
yra katalikų .visuomenei 
nepalankūs ir net kenks
mingi. Seime visais reika
lais pasisako prieš katali
kus. Š. m. kovo mėnesį, 

' seime svarstant draugijų 
įstatymą, juodu gynė da
bartinį įstatymą ir neleido 
jo pakeisti, nors tasai į- 
statymas labai varžo kata
likų organizacijas. Ameri
kos katalikai negali supra
sti ir pakęsti tokio įstaty
mo. Juodu taipgi pasisakė 
prieš gimnazijų kapelionų 
įstatymo projektą.

Kreipiame gerb. dvasiš- 
kijos dėmesį į šių dviejų 
atstovų dalyvavimą spor
tininkų priėmime bei atsi
lankyme kolonijose. Jų at
silankyme kolonijose. Jų 
atsilankymas Amerik o s 
katalikams nepageidauja
mas. Jų važinėjimas su 
sportininkais gali būti tik

KUN. DR. ANTANAS BRUŽAS,
Nashua lietuvių parapijos klebonas ir LDS. Seimo 
šeimininkas. Jo vadovaujamos parapijos patalpose 
įvyksta LDS. Seimas, birželio 28 ir 29 d.d.

JO EKSCELENCIJA VYSKUPAS M. REINYS, 
birželio 17 d. š. m. atvykęs iš Lietuvos, dalyvaus LDS. 
Seime, pasakys turiningą kalbą ir suteiks Ganytojiš
ką Palaiminimą.

Anglija ir Prancūzija Atmete: 
“ 'Hitlerio ReikalaCThią

Ispanijos NacionalistaiUžeme 
Svarbius Miestus

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,
Brocktono lietuvių parapijos klebonas ir LDS. Centr< 
Pirmininkas LDS. XXI ir XXII Seimą pradės iškil 
mingomis šv. mišiomis ir Seimo sesijas kalba.

Londonas, Birž. 24, — 
Vokietija reikalavo, kad 
Anglija, Prancūzija ir I- 
talija prisidėtų prie Vo
kietijos reikalavimo ir pa
siųstų savo laivynus į Is
panijos pakraščius kaipo 
grąsinimą už jos laivo 
Leipzig bombardavi m ą. 
Vokietija sako, kad Ispa
nijos radikalų valdžios po
vandeninis laivas bombar
davęs jos laivą Leipzig, 
prie Oran, Atgeria. Angli
ja bijosi, kad taip laivams 
paroduojant, Vokietijos 
laivai gali pradėti bom
barduoti Valencią, ir ta
da būtų įveltos į karą. 
Prancūzija irgi atsisakė. 
Manoma, kad Vokietija ir 
Italija savo sumanymą 
pildys. Ispanijos radikalų 
valdžios nuolatinis bom
bardavimas Vokietijos, I- 
talijos ar Anglijos laivų

v •

Hendaye, Prancūzija, — 
Birž. 24, — (geležies ir ka
ro ginklų pramonės mies
tai, kaip tai, Portugalete, 
Sestao ir Baracaldo, pate
ko į nacionalistų rankas. 
Keturi radikalų valdžios 
kariuomenės batalijonai, 
virš 4000 vyrų, prisidėjo

I 
I

gali iššaukti Europos tau
tų karą.

Vokietija ir Italija, po 
nesutarimu su Anglija ir 
Prancūzija, pasitraukė iš 
tarptautinio nesikišimo 
komiteto, kurio patvar
kymu tų šalių laivai sau
gojo Ispanijos pakraščius, 
kad svetimos tautos neį
vestų Ispanijai pagalbos. 
Manoma, kad Vokietija ir! jie bus 'priversti 

’ kuoti.
|
Italija siųs savo laivus 
prieš Valencijos valdžią.

TŪKSTANČIAI KANA
DOS KATALIKU PRO

CESIJOSE

GELEŽINKELIŲ DAR
BININKŲ UNIJA GRŪ

MOJA STREIKU

Chicago, III. Birž. 24, — 
Penkios geležinkelių dar
bininkų unijos nutarė pri
versti kompaniją pakelti

nriA darbininkams algas. Dar-prie Franco kariuomenes. s
kur* Vra ar išeiti i streiką ar ne. 

... unijos val-H?H mtn?si0 P™-
ir reikalauta kad;dzioje darbininkai reika- ir reikalauja, xaa lavQ paRelti jiemg al^ag 

20 nuošimčių. Kompanijos 
jokio atsakymo jiems ne
davė. Federalės valdžios 
taikininkai mėgins darbi
ninkus sutaikinti su kom
panijomis.

» .

Nacionalistai žygiu o jabininkai pradės balsuoti 
link Santander, I 
pabėgusi Baskijos val
džia, f 
miestas pasiduotų, kitaip

1 jį ata-l

FRANCO BELAIS
VIAMS UŽMOKA UŽ 

DARBĄ

Plieno Darbininkams
Yra Viltis Laimėt

Cleveland, Ohio, Birž. pildoma. Tik Warren, ( 
24, — Prezidento Roose-'hio, plieno fabrike, kur: 
velto paskirtas plieno pra-; nebuvo uždarytas, ein 
monės streikų taikininkas; darbas, ir kariuomenei 
Charles P. Taft sako: “Y-; sakyta prižiūrėti, kad n< 
ra viltis, nes jei nebūtų i rį dirbti darbininkai gal< 

i aš važiuočiau namo”. CIO tų netrukdomi eiti ir iše 
tikrai sako: “Mes laimė
sime. Už kelių dienų mes 
turėsime kompanijų pasi
rašytą sutartį”.

Iššaukta tautinė apsau
gos kariuomenė streikų 
lauke palaiko 1

ti.
Valdžios paskirti taiki 

ninkai sušaukė plieno ii 
i dustrijos vadus ir unij< 
vadus, kad sudarius koki 
nors sutartį, kuria būt 

tvarka' gali™51 darbininkams gr 
Kompanijos buvo nusista- žti i darbus, 
tę atidaryti fabrikus ir 
streiklaužius priimti į 
darbą. Tada, žinoma, bū
tų kilę riaušės ir kraujo 

i praliejimas. Tačiau, vals
tybių gubernatoriai už
draudė kompanijoms už
darytus fabrikus atidary
ti ir kariuomenei įsakvta 
prižiūrėti, kad tas būtų

; J. VALSTYBĖSE GIM 
II MAI ŽYMIAI SUMAŽĖJPROTESTANTAS PA

STATĖ KATALIKAMS 
BAŽNYČIĄ

Londonas, Anglija —
Laikraštis “The Times” 
praneša, kad karo nelais
vi ai, kuriuos nacionalis- 

i paėmė, turės progą 
i dirbti, ir už tą darbą gaus 
į tinkamą užmokesnį. Tai 
i esą Franco įsakymas. Tie, 
i kurie dirbs paprastus dar
bus gaus du pesetų į die
ną, kiti, kurie moka kokį 
amatą gaus daugiau. Ku
rie turi šeimas, tiems bus 
atlyginama tiek, kad ga
lėtų iš to uždarbio jų šei
mos pragyventi. Tik tie 
nelaisviai, kurie yra ap
kaltinti didžiais nusikalti
mais tuo įsakymu negalės 
pasinaudoti. Kaikuriose 
vietose jau tas įėjo į galę 
ir nelaisviai dirba atsta- 
tydami sugriautus namus.

PITTSBURGHO DARBI
NINKAI LAIMĖJO 

STREIKĄ

VVashington, D. C. Bir 
24. — Komercijos sekr 
torius Roper paskell 
1936 skaitlines, kurios r 
do nepaprastai didį gim 
mų sumažėjimą. Jis sak 
kad tai yra gręsiantis š; 
ii ai pavojus ir ragina ir 
tis priemonių, kad gim 
mų skaičius pakiltų.

Montreal, Kanada — Į- 
spūdingos bažnytinės pro
cesijos buvo laikomos i- taį 
vairiuose .miestuose, kai- 
po ženklas žmonių atsida- 

i vimo švenčiausiajai Jė
zaus Širdžiai. Gatvės, ku
riomis ėjo procesija, bu
vo gražiai papuoštos ir 
paskirtose vietose pada
ryti altoriai nuo kuriu bu
vo minioms suteikiama 
palaiminimas Švenčiau
siu Sakramentu. Tūkstan
čiai vyrų ir jaunų vaiki-

OjJVl VXXXXX1I\.£LJ.O <X11 ŲU.L1 t

propagandos tikslais, to- POPIEŽIUS NELAIKYS 
dėl kenkiąs sportininkų; AUDIJENCIJŲ 
priėmimui. Gerb. dvasiš- -----------

Siko?ŪX^sOjamaS:^

P° k™.IX Beldimą, žius .nebelaikys toj laiką _ ..........._
K. V. C. Pirmininkas, apdijencijų, . kad sustip- nų dalyvavo procesijose

• v
AUDIJENCIJŲ

Castel Gandolfo, Italija,

Changanacherry, Indija, 
Birž. 24, — Protestantas 
Mr. Milky, plantacijos sa
vininkas, pastatė katali-I 
kams darbininkams, kurie 
jo laukuose dirba, gražią 
bažnyčią. Katalikų vysku
pas jau ją pašventino, gi 
tikintieji 
kingi savo darbdaviui 
tą auką.

esą didžiai dė-;v uz

rėti sveikatoje.
VATIKANAS FRANCO 
VALDŽIOS NEPRIPAŽI

NO

ir padarė pasiaukojimą 
Jėzui Kristui.

Quebece 15,000 vyrų ir

KALBĖS GATVĖSE 
APIE KATALIKŲ 

BAŽNYČIĄ
KOMUNISTUI NEDA- Quebece 15,000 vyrų ir 

VE PILIETYBES POPIE- jaunų vaikinų dalyvavo

Castel Gandolfo, Italija, 
Birž. 24, — Pas Popiežių; 
Pijų XI buvo atsilankęs 
Ispanijos nacionalistų pa
siuntinys admirolas Anto- 
nio Magaz ir kalbėjosi su 
Jo šventenybe apie Ispa
nijos padėtį. Jam išėjus 
Popiežius tarėsi su Kardi
nolais apie Ispanijos rei
kalus. Abu pasikalbėjimai 
buvo slapti. Tačiau, žino-

RŲ į procesijoje.
l Chicoutimi, Que. apskai- 

Birž. čiuojama, kad 40,000 žmo-Milvvaukee, Wis. Birž. čiuojama, kad 40,000 zmo- 
24, — Apygardos teisėjas nių dalyvavo pamaldose 
patyręs, kad S. Asojona- ir iškilmingoje procesijoj, 
ko yra komunistas atsisa- --------------
kė jam duoti pilietybės KEISIS KALINIAIS SU 
popierius. Teisėjui apie SOVIETAIS
Asojonako pranešė Chica- -----------
gos policija, kad jis buvęs 
areštuotas ir įtartas plė- neša, kad šiomis dienomis 
Šimu. Pas jį policija rado Kaune prasidės pasitari- __ __ _ _________ ___
ne tik komunistiškų raš- mai tarp Sovietų atstovo ką ** laimėjo. Kompanijos

SOVIETAIS

Rygos rusų spauda pra-

Pittsburgh, Pa. Birž. 24, 
— Pittsburgh Steel Co. 
darbininkai, kurie buvo 
išėję į streiką, reikalauda
mi didesnio atlyginimo ir 
unijos pripažinimo strei-

ma yra, kad iki šiol, Va- tų, bet ir kortelę, rodant Kaune Podolskio ir Lietu- sutartį pasirašė ir apie 
tikanas nacionalistų vai- jo priklausymą prie ko-, vos vyriausybės dėl poli- 6.000 darbininkų grįžte į 
džios nepripažino. munistų partijos. Itinių kalinių pasikeitimo, darbus.

MEKSIKOJE 9 KATA
LIKAI NUŽUDYTI UŽ 

TIKĖJIMĄ
Villahermosa, Tabasco,

Meksika, Birž. .24, 
nešama, 
puolė katalikus

TRINIDAD RIAUŠES!
UŽMUŠTA 14Pra- 

kad policija už- 
! laikant 

pamaldas privatiniuose 
namuose ir norėjo juos a- 
reštuoti. Kilo susirėmi
mas ir 9 katalikai buvo 
nušauti. Keli metai atgal, 
Tabasco valstybėje buvo 'sužeista ir 14 užmušt 

_ . Valdž 
ir tas už-; kaltina agitatorius už s 

! kiršinimą darbininkų.

Port of Spain, Trinida 
Birželio 24, —Čionai strc 
kuoja virš 5000 aliejai 
darbininku, reikalaudan 
algų pakėlimo. Susirėrr 
muose su policija 44 taiSt Paul, Minn. Birž. 24,!

Arkivyskupo įsakymu. St.! _ ____ La
Paul Minnesota, arkivvs užraugta katalikams lai- į Streikas didėja, 
kupiioie. miestų gatvėse kvti namaldas L- t- -  ..................... ■'
ir aikstese bus kalbama draudimas neatšauktas, 
apie Kataliku Bažnyčios 
mokslą. Tai visi nekatali- 
kai. kurie kitaip negirdė
tų Kataliku mokslo, turės 
progos išgirsti. Tam dar
bui yra paskirtas misio
nierius kun. C. M. Cartv, 
ir du pasaulionys. Jie tu
rės tam tikslui su garsia
kalbiais automobiliu, ku
riuos važiuos iš miesto į 
mieste ir kalbės minioms 
apie Katalikų Bažnyčią.

Darbininku Radio Program 
1:30 Valandą po Pietų

. šeštadienį, birželio 26 d., 1:30 vai. po pietų Da 
bininkų Radio programą išpildys muzikos mokytoj< 
p. Marijonos Treinavičiutės Radio Grupė. Prašon 
pasukti savo radio ant 1120 kilocykles ir klausyt 
gražių dainų, muzikos ir kalbų iš WCOP, Boston, r 
dio stoties.
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BUS’AI — Į LIETUVIŲ DIENĄ

Liepos 5 d. Marianapolį busai išeis nuo Šv. Pet
ro par. bažnyčios So. Boston, Mass. 8 vai. ryte. Round 
trip tikietai po $1.75. Vaikams 90c. Tikietus 
gauti pas šiuos asmenis:

M. Kilmoniutę,
K. Valatkevičių,
V. švelnj,
Kun. P. Virmauskį,
M. Venį,

galite

t

2

WPA PALEIS 952
DARBININKUS

Boston, Birželio 24 — Į- 
sakymai iš Washingtono 
pasiekė Mass. valstybės 
WPA direktoriatą atleis
ti iš darbo liepos 15 dieną 
952 artistus, rašėjus ir 
piešėjus. WPA artistai ir 
rasėjai užgirdę apie toki 
masinį atleidimą tuojau 
nutarė pirmadienį išeiti į ■ 
streiką ir pasiųsti du iš 
savo grupės atstovu pas‘ 
Pašalpoj Administratorių 
H. Hopkins. Mass. Valst. 
gub. Hurley sutinka su į- 
sakymais iš Washington, 
bet vice-gub. Kelty stoja 
už darbininkus.

i

K. Vosylienę,
V. Brazauską,
V. Valatką,
O. Saurienę, 
“Darbininko” adm.

i

Dr. Povilas Jakimavi
čius. šiais ifietaismini nė 
tik 25 mėtų gydytojivi- 
ino sukaktį, bet ir 50 iiie- 
tų gyvenimo ir 20 metų 
vedybinio gyvenimo Jjiį- 
kaktuves.

Birželio 23 d., So. Bos- 
.tono lietuviai gydytojai 
surėiigė šaunų bankiėtą, 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos svetainėje, Dr. Jaki
mavičių, Jubiliejatą, pa
gerbti. Dalyvavo apie 300 
svečių. Bankiete šalę Dr. 
Jakimavičiaus Sėdėjo jb 
žmoiia Mary, jo motinėlė 
ir sūnūs Povilas. Platus 
bankieto aprašymas tilps 
kitame “Darbininko” niP 
mery.

Sveikiname Dr. Povilą 
Jakimavičių, jo žmoną ir•- z •• • 1 BK ■ ■ ■ I ■ — M* 1 | IMI ■■ * ■ ■ ■ I ■ ** ■ I

sūnų ir jo mylimą mamy- Municir)al salėje So Bos- tę Jubiliejaus proga ir P saleje
____ 11__ •* IGLlU,

tvermės Bažnyčios, 
nių sveikatingumo il
sų išeivijos darbe.

Gyvuok ilgiausius 
tusi

Art. JUSTAS KUDIRKA, 
buvęs Lietuvos Operos 
dainininkas, atvyksta dai
nuoti Varg. Šeiminiame 

j koncerte, liepos 6 dieną,

linkime sveikatos ir iš-
, žmo- 

mū-mė-
i
i

GIi

DAKTARAI
iliiiiuiiiitiiiuililii miiiuiiniiitltniiiiniiiiUHiitniiitmi^
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Išegzaminuojn akis Ė 
priskiriu akinius j 
kreivas akis atitie- i 
sinu ir amblijoniš-= 

koše (aklose) akyse sugrąžinu Į 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
447 Broadway, South Boston Į

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR 

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

i

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS | 

DR. M. V. CASPER | 
Arti Municipal Building | 

525 E. Broadway, S. Boston Į
Ofi«o Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki S 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- = 
sas uždarytas subatos vakafals ir | 
nedčldienials, taipgi seredomls nno j 

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

Tel. So. Boston 2660

t

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvray, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nno 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:80 Iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 ▼. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena

'(pagal sutartį)

KARDINOLUI O’C05- 
NELL SUTEIKĖ GAR

BĖS DAKTARATĄ

DR. POVILAS JAKIMA
VIČIUS (JAKMAUH), 

šiomis dienomis minėjo 
savo .25 metų gydytojavi- 
mo sukaktį. Gimė gruo
džio 17 d., 1887 m., Vabal- 
ninkuose, Lietuvoje iš tė
vų Jono (mirė 1909 m.) 
ir Anastazijos (Strazdai- 
tės) Jakimavičių. 1891 m. 
Jakimavičiai atvyko iš 
Lietuvos į Jung. Valsty
bes ir atsivežė 4 metų am
žiaus Poviliuką. Pirmiau
sia apsigyveno Athol,• 
Mass. Į South Bostoną at
vyko 1897 metais. Dr. Ja
kimavičius (Jakmauh) y- 
ra baigęs So. Boston High 
School ir Tafts Medikalę 
Kolegiją. Gydytojo laips
nį gavo 1912 metais. Car-1 
ney ligoninėje (South 
Boston) praktikavo me
tus. 1913 m. atidarė savo! 
ofisą adresu 509 Broad- 
way, So. Boston, kur ir 
dabgr tebepraktiku o j a. 
Studentų būdamas dirbo 
apie 12 metų vaistinėje. 
Studijose visada buvo pir
mose vietose, ir baigė 
mokslus su garbės laips
niais. Šiandien Dr. Jaki
mavičius yra kelių Medi- 
kališkų organizacijų pir
mininkas, Carney (So. 
Boston) ligoninės gydyto
jų štabo pirmininkas, 
Bostono Universiteto fa
kulteto štabo narys, kelių 
ligoninių gydytojas. Lie
tuvių ir kitataučių tarpe 
yra žymiausias gydytojas 
— specialistas, ypač žy
mus vaikų gydytojas.

Dr. Povilas Jakimavi
čius apsivedė 1917 m. su 
p. Mary T. Mahoney. Šiais 
metais sūnus Povilas bai
gė Thayer akademiją ir 
įstojo į Holy Cross kole
giją. Taipgi augina dukte
rį Mary Alice. Dr. Ja- 
kimavičia u s mylimiau
sias užsiėmimas — golfą 
žaisti ir plaukioti laive
liais.

Beje, Dr. Jakimavičius 
yra kelių lietuviškų drau
gijų narys ir gydytojas. 
Lietuviškame veikime Dr. 
Povilas yra taipgi pasi
žymėjęs, ypač karo metu 
kovose už Lietuvos nepri
klausomybę. Jis per visą 
savo gyvenimą buvo ir y- 
ra karštas lietuvis ir žy
mus lietuvių vardo kėlė
jas kitataučiuose. Jung. 
Valstybių, ypač Massa- 
chusetts valstybėje yra 
žymus žmogus politikoje, 
nors jis pats nėra • politi
kierius ir niekada neieš
kojo ir neieško politiško 
“džiabo”, bet nori ir gelb
sti, kad kiti lietuviai įėi- 
tų į Amerikos politiką.

j
i

Kaip Tai Gražu Butų
J. E. Vyskupas M. Reinys lankys So. Bostoną, lie- 
6 d., 1937.
Jo Ekscelencija dalyvaus Vargonininkų Seimo a- 

tidarymo pamaldose, 9 vai. ryte; bankiete, 1 vai. po 
pietų, ir koncerte, 8 vai. vakare.

Draugijos yra kviečiamos dalyvauti minėtose pa
maldose ir bankiete.

Kaip tai būtų gerą, jei ir mūsų gerbiami profesio- 
nalai-ės, ir biznieriai-ės teiktųsi dalyvauti šv. Mišio
se ir svečių pagerbimo bankiete.

Šiuomi tad nuoširdžiai užkviečiame gerbiamus 
profesionalus bei biznierius.

pos

RENGĖJAI.
PASTABA: Visų southbostoniečių lietuvių mote

rų susirinkimas, virš minimus dalykus aptarti, Įvyks 
birž. 25 d. 8:30 vai. vak., po bažnyčia. Kviečiame atsi
lankyti visas moteris. Gali ateiti ir vyrų.

RENGĖJAI.

? JUOZAS M. DILIS

Šiame koncerte taipgi 
bus progos išgirsti ir iš 
kitų tolimų kolonijų dai
nininkų gražių dainų. Ti
kimės tikrai, kad bus tūk
stantinė minia žmonių 
Varg. Šeiminiame koncer
te.

VAŽIUOJA Į EUROPĄ

KATALIKU PASAULIS

Cambridge, Mass. Birže
lio 24 — Harvardo Uni
versitetas Akto Dienoje 
suteikė J. E. Kardinolui 
O’Connell, Bostono Arki
vyskupui, garbės teisių 
Daktaratą. Tai pirmas į- 
vvkis per pastaruosius 18 
metų, kad Harvardas pa
gerbė Katalikų Bažnyčios 
Vadą. 1919 metais Kardi
nolas Mercier gavo tokį 
pat laipsnį. Iš viso 2062 
studentų gavo laipsnius.

Boston Latin School 
mokytojas Pr. E. Galinis 
išvyksta i New York pen
ktadienį, birželio 25 d. 
šeštadienį sėda į laivą ir 
keliauja į Europą. Mok. 
Galinis žada užsukti į Da
niją, Švediją, Suomija, 
Estoniją ir Latviją. Iš 
Latvijos vyks į Kauną, 
Lietuvą. Linkime mok. P. 
E. Galiniui laimingos ke
lionės ir puikių atostogų.

Į Erie, Pa. — Vysk. J. 
Gannon, Vyskupų komisi
jos Meksikos Seminarijai 
steigti pirmininkas, pa
skyrė rektorių ir prokura
torių steigiamos Semina
rijos, Las Vegas, N. Mexi- 
co. Rėk. kun. Silva ir pro- i

NANTASKET BEACH
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)

LIETUVIS GAVO 
STIPENDIJĄ

Cambridge — Vytautas 
Janulis šį metą užbaigęs 
Rindge Technical mokyk
lą gavo vieną iš dviejų 
Mass. Institute of Tęchno- 
k>gy duodamų keturių me
tų stipendiją. Sveikiname 
lietuvį stipendijantą.

Profesionalai, biznieriai, prumonin- 
įkal, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
isi verti skaitytoją paramos.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvray) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

ŠO. BOSTON, &ASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk, TeL S. B. 1046

ANGLINIŲ LAIVŲ 
DARBININKŲ STREI

KAS UŽSIBAIGĖ
Boston, Birželio 24, —

Anglinių Laivų darbinin
kų streikas, kuris sustab
dė anglinių laivų trafiką, 
užsibaigė pi> pasitarimo 
su unijos (CIO) vadu ir 
laivų savininku.

PADĖKOS ŽODIS
Tariu širdingiausi ačiū visoms 

aukotojoms ir darbuotojoms ku
rios prisidėjo prie parapijos iš
važiavimo, ypač prie Pranciško
nų Brolijos stalo. Šiems aukoto
jams ir darbininkėms širdingai 
dėkoju: M. Palaimienei, IL Ju
cienei, p. Šveisticnei, O. Kibar- 
tienei, V. Janusui, M. Pajauju- 
tei, A. Petruitienė, E. Gintalienė, 
E. Tuturaitė, 0. Jurevičiėnei, p. 
Lukoševičienei, 0. Jankauskienei. 
V. Jurgelaitci. M. Navickienei, 
K. Bobinskienei, Z. Motiejūnie
nei, K. Vosylienei, p. S. Kavo- 
liui, O. Kibartienei. M. Cižaus- 
kienei, Z. Skirgelienei, E. Zasi- 
mavieienei, p. Sakatauskienei. p. 
Žukauskienei ir E. Valentaitei.

Barbora Znotinienė.

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

(18-22-25)

l

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAJf FVRNITVRE CO. 
326-328 W. Broadvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

kuratorius kun. Habig, iš 
Meksikos.

Cincinnati — Ši mėnesi 
pasirodė žurnalas moksli
ninkam^ — “Studies”, ku
ris yra įdomus tuo, kad v- 
ra vienatinis J. Valstybė
se, kuris turi vyskupų už
tvirtinimą. Jį spausdina 
Institutum Divi Thomae, 
mokslininkų universitetas.

Warren, Ohio — Repu- 
blic Steel korporacijos 
dirbtuvėje sekmadienį bu
vo atlaikytos šventos mi
šios. J. E. Vysk. Schrembs 
davė leidimą laikyti šv. 
mišias išgavęs iš unijos 
vadu pažadą, kad laike pa
maldų jokių trukdymų ne
būtų.

St. Bernard, Šveicarija, 
—Šveicarų policija nutarė 
nežudyti pagarsėjusių per 
1000 metų vadinamų šv. 
Bernardo šunų. Kiek laiko 
atgal vienas šuo apkan
džiojo mažą mergaitę, taip 
kad ji mirė. Jie nuspren
dė, kad vienas tokis atsiti
kimas nepateisintų šunų 
nužudymą.

Chicago — De Paul uni
versitetas suteikė laipsnį 
keturių vaikų motinai, po
niai M. McCabe, kuri mo
kytojauja viešose mokyk
lose. Ji savo vaikelius 
siunčia į parapijinę kata
likišką mokyklą.

Stud. A. J. J.

• v

MUZIKŲ DŪMEI!

SEKASI ATOSTOGAUTI
Kun. Petraitis ir kun. Jenkus ' 

dažnai bostoniečiams atrašo iš 
savo ilgos kelionės. Birž. 12 d., Į 
jie turėjo laimingą pasimatymą 
su šv. Tėvų. Jie. laikę šv. mišias | 
katakombose.

Sekmadienį, birželio 27 d., į- į 
vyks Amerikos Legijono Middle- ' 
sex Apskričio paradas Cambrid 
ge ir Militarės Šv. Mišios Har
vardo Stadiume. Pamaldos prasi
dės lygiai 11 vai. rytą. Šiose iš
kilmėse dalyvaus ir lietuvių Ste- 

Dariaus Postas No. 317.pono
Norintieji pamaldose dalyviu

ti gali gauti bilietus nemoka 
mai “Darbitiinko” adminiktra
ėijoje. RAP

tRltYPlS

PIKNIKAS
Rengia Cambrklge’aus Trįs Didžiosios Draugijos: 

Lietuvos Sūnų, Lietuvos Dukterų ir Sūnų, ir 
Liet. Jaunuomenės Draugija 
27 BIRŽELIO - JUNE, 1937 

PRADŽIA 1 VAL DIENĄ.
BRIt)GEWATĖR FAIR PARK 

Grarige Park, Bridgewater, Mass.
Muzikantai Grieš Visokius šokius! Bus gar

džių užkandžių ir gėrimų. Kviečia Komitetas.
Busai išeis 12 vai. nuo Lietuvių Piliečių Kliu- 

bo, 163 Harvard 9treet. Kelionė į abi puses 90c.

■■■■ , i y-? ;’ flbii •"

J

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių IStlIrbysčhj auto
mobiline. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamliu Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kaitočiunas ir Peter Trečiokai 

ftavininka!

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadway
So. Boston, Mass.

MONARGH HOME 
BAKERY 

Savininkas Jonas Gudelis 
589 Hyde Park Avė. 
Arti Cummingg Highvay 

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

Valandos Sekmadieniais: 
6—i0:30 A. M.! 4—6:80 P. M.

*

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

ga, Telefonas
SOUth Boston 

W 9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SOUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ.,
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

GRABORIAI

“Muzikos Žinios” išleido 
gražią giesmę vardu ‘Kan
tata’, Vyskupui pasveikin
ti. žodžius parašė kun. J. 
Židanavičius, muziką kom
pozitorius V. Niekus.

Ši giesmė gražiai skam
ba, giedant mažam 
deliui jungtiniam 
Ją galima giedoti 
čioje, svetainėje, 
šventėje ar gegužinėse, 
kur tik vyskupas dalyvau
ja.

Dabar, kuomet J. E. 
Vyskupas Mečislovas Rei
nys atvažiavo į Ameriką 
ir vizituos lietuvių koloni
jas, dalyvaujant Seimuose, 
Dainų šventėse ir kituose 
dideliuose parengimuose,

ar di- 
chorui. 
bažny- 
Daimj v • —

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS.
TURI NOTARO TEISES

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

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

■

I .

v •

tad ši giesmė ir yra dedi
kuojama Jo Garbei. Todėl
muzikai
su chorais visur

vargonininkai

t

Tel. South Boston 0815

1 JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS)

5 Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

5 TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway

S f South Boston, Mass.
« Tel. ŠOU Boston 1437
2 Residence: 158 W. 7th S t

TeL ŠOU Boston 3960
5 Patarnavimai Dieną ir Naktį

I

sveikin
kite J. E. Vysk. M. Reinį
su šia gražia “Kantata”.

Šios giesmės imant di
desnį skaičių parsiduoda
pigiai, tik po 5c. kopija.

Reikalaukite:
<<'Muzikos Žinios99

1619 N. Damen Avė.
Chicago, UI.

Nik. Kulys.

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

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Res.

564 East Broadway 
So. Boston, Mass.

NOTARY PUBLIC

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS —

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir

naktį
Fanerai Home ir Res.

564 East Broadvvay
So. Boston, Mass.

NOTARY PUBLIC
ęKXXXXXXXXX3SSXXXXSCXSSSBaaSXXXS«S^^

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADTVAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

t**
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LDS. XXI XXII Seimo Dienotvarkė LDS. Šeiminio Koncerto Programos Dalyviai Birželio 28 d., Nashua, N. H.
LDS. Seimas prasideda 

pirmadienį, birželio 28 d., 
š. m. ir baigsis 29 d., Na
shua, New Hampshire.

Seimas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis, 
Šv. Kazimiero lietuviu pa
rapijos bažnyčioje, Tem 
ple Street, 10 vai. rytą, 
kurias atnašaus kun. Jo
nas Švagždys, LDS Cen
tro Pirmininkas su asis- 
ta. Pamokslą pasakyti pa
kviestas kun. Dr. L. Men
delis iš Baltimore. Šv. mi
šiose dalyvaus J E. Man- 
chesterio diecezijos vys
kupas John B. Peterson. 
Vyskupui asistuos kun. 
J. Valantiejus iš Water- 
burv, Conn. ir kun. P 
Juškaitis iš Cambridge,

SEIMO TVARKA
Seimo sesijos prasidės 

tuoj po pamaldų (11 vai. 
ryta), parapijos svetainė
je, Temple St. šia tvarka:

1. Seimo atidarymas 
malda ir Pirmininko kun. 
J. Švagždžio kalba.

2. Atstovų registracija 
— mandatų priėmimas.

3. Sveikinimų kalbos.
4. Prezidiumo ir komisi

jų rinkimas.
5. Protokolo
6. Mandatų 

raportas.
7. Valdybos
8. Rezoliucijų,

ir skundų svarstymas.
9. Seimui laikas ir vieta.
10. Valdybos rinkimas.
11. Linkėjimai, padėkos 

ir t.t.
12. Seimo uždarymas 

malda.
Seimo pirmos dienos po- 

pietyj tikimės, kad atvyks 
J. E. Vyskupas Reinys iš 
Pennsvlvanijos, kuris bir
želio 17 d. atvykęs iš Lie
tuvos lanko lietuvių kolo
nijas Amerikoje.
ŠEIMINIS KONCERTAS

Jo Ekscelencijos Vysku 
po M. Reinio priėmimui 
ir LDS. Seimo 'atstovų pa
gerbimui Nashua LDS. 
65 kp. Seimo Rengimo 
Komisija pirmadienį, bir
želio 28 d., 7:30 vai. vaka
re, Veterans’ Hali, E. 
Pearl ir Quincy Sts. ren
gia didingą koncertą, ku-

skaitymas 
komisijos

raportai, 
įnešimų

I rio programą išpildys vie
tinis parapijos choras, 
vadovaujant muzikui p. 
Virkauskui; muzikas Ra
polas Juška; p-lė Marijo
na Mitrulytė ir kiti žymūs 
dainininkai ir daininin
kės. Įžanga suaugusiems 
50 centu; jaunamečiams 
25c. Pasibaigus koncerto 
programai įvyks šokiai.
SEIMO ANTRA DIENA

Antradienį, birželio 29 
d., 8 vai. ryte, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus atnašau
jamos šv. mišios už LDS. 
narius.

Seimo sesijos Drąsi dės 
9 vai. rytą, parapijos sve
tainėje.

Gerb. LDS. Atstovų ir 
Svečių Dėmesiui 

Seimo Rengimo Komisi
ją sudaro šie LDS. 65 ko. į 
atstovai: Kun. Dr. A.j
Bružas, p. T. Mikučionie-^ 
nė ir p. K. Nadzeika.

Visais Seimo reikalais i 
patariame kreiptis ir Sei
mui laiškus, telegramas 
ir kitokius siuntinius siųs
ti adresu: Rev. Dr. A. į 
Bružas, 119 Temple St.. 
Nashua, N. H.

Jeigu kas iš Seimo ats
tovų ar svečiu nori apsi
stoti nas Nashuaiečius 
privačiuose namuose, tai 
malonėkite rašvti arba at
vykę kreiptis pas kuopas 
^aštininka adresu: Mr. K. 
J. Nadzeika. 7 South St., 
Nashua. N. H.

Norintieji apsistoki vieš- 
butyj patartina šiuose- 
Kernwood Hotel, 21 Main 
St. arba Tavern Hotel, 11 
Clinton St. Kainos pavie
niui asmeniui nuo $1.50 ir 
aukščiau.

LDS. 65 kp. Seimo 
*Rengimo Komitetas.

I
I

Muzikas J. Tamulionis, 
pasižymėjęs komiškomis 
dainelėmis dainininkas, 
dainuos LDS. Šeiminiame 
Koncerte.

Muzikas Rapolas Juška,
Šv. Petro parapijos (So. 
Boston, Mass.) vargoni
ninkas dainuos LDS. Šei
miniame Koncerte, Vete- 
rans’ Hali, Nashua, N. H. vakare, Nashua, N. H.

P-lė Marijona Mitrulytė, 
pasižymėjusi Worcesterie- 
tė dainininkė, dainuos L.
D. S. -Šeiminiame Koncer
te, birželio 28 d., 7:30 vai.

Muzikas Virkauskas*
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos (Nashua, N. H.) į 
choro vadas. Jo vadovau
jamas choras ir jis pats 
išpildys LDS. Šeiminio 
Koncerto programos dalį. I

co matai ramų, tykų kari
ninką, su malonia šypse- - 
na. Jis negali būti diktato
rius ir nenori juo būti. Jis 

i taipgi ne fašistas — nes 
iš jo darbu ir pasielgimų 
to nematyti”.

Sir Walter užklausė, 
kiek galėtų būti svetimša
lių kareivių jo kariuome
nėje. Jis atsakė: “Tarp 
7.000 ir 8,000 vokiečių, ku
rie daugumoje visoki me- 

| chanikai ir patarėjai ir, jie 
neina karo frontan, ir ne
daugiau 30,000 italu ka
reiviu ir tarp 300,000 ir 
400,000 ispanų”.

Sir Walter sako, kad 
valdžios — komunistu pu
sėje kariauja virš 100,000 
svetimšalių.

Galop Sir Walter prana
šauja Gen. Franco visišką 
pergalę netik savo bet ir 
jo numylėtos 
priešų.

Ispanijos
Ex.

v •

ŽMOGĖDROS MALDA

ĮVAIRIOS ŽINIOS
RAGINA RINKTI PRE- ir jo pakalikai savo bar- 

ZIDENTA TREČIAM
TERMINUI

i bariškais darbais. _________
UŽGRIOVĖ 500 SUKILĖ- 

! ». WashingtoTi, Birželio 24 UŲ
— Gubernatorius Earle -----------
pataria ir ragina prez. Madridas, Ispanija — 
Rooseveltą rinkti trečiam Madrido Miesto Universi- 
terminui 1940 m. Tas su
kėlė nemaža suirutę Wa-

. shingtone. Jisai pareiškė, 
kad tautos gerbūvis šiais 
svarbiais laikais yra daug 
svarbesnis už palaikymą 
tradicijų, kurios neleido 
iki šiol išrinkti tą patį 
prezidentą daugiau kaip 
du kartu. Kaikurie Kon
greso nariai pritarė tam, 
bet dauguma priešinosi. 
Prezidentas Roozevelt tuo 
klausimu dar nepasisakė.

Madridas, Ispanija —

teto daly tarp 400, ir 750 
sukilėlių kareivių žuvo, 
kuomet lojalistai dinami
tu susprogdino ligoninę, į 
kurioje jie buvo užsibara- 
kavę. Sukilėliai toje vieto
je išbuvo nepajudinami j 
šešis mėnesius. Manoma, ! 
kad keliolika baskų karei
vių tai padarę, norėdami 
atkeršyti už Bilbao paė
mimą.

Blumo pagalba jam pasi
sekė sudaryti kabinetą iš 
socialistų. Komunistai ne
įėjo į kabinetą. Liaudies 
fronto valdžia Prancūzijo
je pasidarė silpna, nes ko
munistai ir socialistai ne
noromis remia naują ra- 2eį“tį[just 
dikalų socialistų valdžią. 
Kraštutinieji socialistai ir 
komunistai reikal a u i a 
permainos valdžios nusis
tatyme Ispanijos klausi
mu. Jie reikalauja, kad 
Prancūzija pasitrauktų iš 
nesikišimo sutarties, kuri, 
kai jie sako, tik leidžia I- 
talijai ir Vokietijai siųsti 
pagalbą Franco. Galimas 
dalykas, kad nauja val
džia bus priversta pada
ryti daug permainų.

PITTSBURGH’AS BE 
DIENRAŠČIŲ

• v •
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_________ I IŠTREMTAS MIRĖ LIE-
“Aš žiūriu j Generolą TUVIS S. PIOTROVIČIUS 

Franci, kaipo Krikščionį ■ -----------
Karžygį, kovojantį karinė-’ SSSR vyriausybės iš- 
je Europoje prieš komu- tremtas į Siktivkaro mies- 
nizmą.

“Bažnyčios visos atdaros 
ir pilnos. Žmonėse tikyba Į

, kad bažny-J 
čios pilnos žmonių besi-’ 
meldžiančių.

“Naujoje Ispanijoje (po 
Franco valdžia) kuoge- 
riausia tvarka. Maisto pil
nai. Kviečiai auga ir deltoj 
nėra baimės su duona, i 
Kainos nekyla ir darbinin-l 
kų algos tos pačios, kaip! 
kad buvo 1936 m. liepos 
mėn.

“Pažiūrėjus į Gen. Fran-

tą ir ilgai vargingai tenai 
gyvenęs lietuvis inteligen
tas S. Piotrovičius šiomis 
dienomis mirė. Jis vienos 
mokytojos giminaitis iš 
Lietuvos buvo šelpiamas, 
bet dabar siųsti jam mais
to siuntiniai grįžo atgal su 
užrašu, kad jis jau miręs. 
Piotrovičius ištrėmime bu
vo kelerius metus.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

RUSIJOS GELEŽINKE 
LIO KOMISARAS 

NUSIŽUDĖ
i

VYSKUPAS SKIRIA 
SEMINARIJA LIGONI

NEI
/

Sėdėdamas šalia katilo, 
kuriame verda misiionie-i 
rius, žmogėdra, susiėmęs 
rankas, meldžiasi:
— Dievuli, būk toks ge

ras — atsiųsk man tokį 
nat skanų misijonieriu, 
’’oks buvo tas, kuris mane 
apkrikštijo...

II

Maskva, Birž. 24, — Ni-Į 
kola Vladimirsky, komi-

Malaga, Ispanija — Ma- sąrąs Balta-Rusių geležin- 
lagos vyskupas prel. Bal- kelio, nusišovė, kada jis 
bino Santos diecezinę Se- buvo apkaltintas prieš 
minariją paveda naudotit “valstybinį veikimą”, 
karo ligoninei. Visi mo-! * ’ ’ ~ ’
derniški įrengimai įtaiso
mi. Galima sudėti 300 lo
vų. Jau apie šimtas ligo
nių joje yra.

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

zimiero par. svetainėje, 41 Providence St., Worcester, 
Mass., -įvyks paskutinis Lietuvių Dienos komisijų ir 
kolonijų atstovų susirinkimas. Prašome visų komisi
jos narių ir kolonijų veikėjų skaitlingai dalyvauti.

• Liet. Dienos Reng. Kom. Valdyba.

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”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkąri 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298'
Vlce-pirm. — Ona Janklenė,

1428 Colnmbia R<1., S. Boston, Mase. 
Prot. RaSt. — Bronė Cunienė.

29 Gonld St.. W. Roabnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. Raėt. — Marijona Markonintė,
4115 Washington St.. Roelindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlultatė,

105 West 8th St., So. Boston, Mase.
Tvarkdarė — Ona Misjrfrdlenė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mase
Kasos Globėja — Ona Sianrienė,

443 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-PIrm. Albinas Neviera,
16 WlnfieM St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mase 

Iždininkas Pranas Tuletkis, 
j 109 Bowen St.. So. Boston, Mass. 
. Maršalka Jonas Zatkis.

7 Wlnf1eld St, So. Boston, Mass.
■ draugija laiko susirinkimus kas trr 

čią nedėldlenj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 49C 

E. 7th St, So. Boston, Mass.

Draugija mto gu«lr1nklmtM laiko kat

7:80 vai. vakare, pobainytlnėj «w 
tatnC],

visais draugljoa reikalai* kreipkite 
pa* protokolų raitininką.

HITLERIS SMARKIAI 
PUOLA KATALIKŲ 

BAŽNYČIĄ

Žudymai Rusijoje eina 
kasdieną. Armijos vadai 
ir industrijos komisarai 
arba viešai sušaudomi 
arba “pradingsta”. Kad 
nukreipti pasaulio dėmesį 
nuo tų barbariškų žudy
mų, Stalinas atsiuntė į A- 
meriką, per šiaurės žemės 
ašigalį, lakūnus; bet 
kraujas kalba vistiek...

Pittsburgh, Pa. Birželio 
24. — Miesto Mayoras, C. 
Scully, kviečia į konferen
ciją streikuojančių laik
raščių išsiuntinėjimo sky
riaus darbininkų atstovus. 
Šio miesto visi laikraščiai 
sustojo iš priežasties 
streiko. Pusė milijono 
žmonių be dienraščių. Ke
li asdešimts darbininkų su- 

I streikavo, o arti 600 netu
ri darbo, ir dar keliems 
tūkstančiams pakenks.

JSAKE~AREŠTUOTI 
PIKIETIERIUS

Berlynas, Vokietija, — kraujas kalba vistiek... 
Birž. 24, — Uždaręs kata-1 Londono laikraštis Daily 
ūkiškos Bavarijos visas ~~
katalikiškas mokyk 1 a s, 
Hitleris dar smarkiau 
puola Katalikų Bažnyčią, 
kurią beveik 70 metų at
gal Vokietijos geležinis 
kancleris Bismarkas per

Mail praneša, kad tūks
tančiai kazokų patroliuo- 
ja Maskvos miesto gatves 
ir neleidžia žmonėms rin
ktis į būrius. Stalinas bi
jo. Kas Rusijoje yra išti
kimas Stalinui? Beveik 

17 metų varžė ir persekio- visi įtariami. Niekas netu- 
jo, bet galutinai prisipa- ri teisės apsiginti, 
žino, kad jis pralaimėjo._____ ~— —
Hitleris varo kovą prieš STREIKŲ PAVEIKSLAI 
Bažnyčią, kurios joki vai- RODOMI LONDONE
džia nėra visiškai nugalė
jusi. Jis nusistatęs užda
ryti visas katalikiškas 
mokyklas, prieglaudas, li
gonines ir vienuolius išva
ryti. 1

Tie teismai, kurie apkal
tina katalikų kunigus ir 
vienuolius, tai būdas žmo
nes suklaidinti. Jei apkal- J Valstybė^
tinimai būtų tikri, tai tuo- _ J 
jau spaudoje smulkmeniš- P108’ *r d ^karpy-
kai pasirodytų. Vokietijos 
katalikai nesitiki sulaukti " '
taikos su valdžia. Jie pri
mena J. Goebels, propa
gandos ministerio kalbą: 
“Šioje Vokietijoje, mes 
valdome, ir visi vokiečiai 
privalo mūsų įsakymus 
pildyti”. ’

Kalbėdamas į nacius 
Goebels pasakė: “Dabar 
visa Vokietija džiaugiasi, 
iškyrus keletą šimtų pa
mokslininkų ir seksualių 
kriminalistų”.r" :‘~

Taip, džiaugiasi Hitleris

Londonas, Anglija —
Londono teatruose buvo 
rodomi judamieji paveiks
lai neseniai įvykusių riau
šių tarp policijos ir strei- 
kierių prie Republic Steel 
korp. dirbtuvės, Chicago- 
je. Šias filmas uždraudė 

. Fil-

Washington, Birželio 24, 
— Adv. Gen. Cummings 
įsakė areštuoti šešius pi- 
kietierius, kurie trukdė 
ir pastojo kelią J. V. paš
to sunkvežimiams, Young- 
stown ir Warren, Ohio. 

į Adv. gen. Cummings pa
reiškė, kad pikietieriai ne- 

i turi jokios teisės stabdyti 
pašto vežimus.

Pašto Virš. J. M. Farley 
atsakydamas į plieno 
kompanijų iškeltą bylą 
už tai, kad paštas uždrau
dė siuntinėti valgius ir 
drabužius pašta į dirbtu
ves streiklaužiams, pasa-

i kė, kad tai buvo “legalus” 
tinkamas ir reikalingas 
darbas”. Priekaištai vra 
neteisingi, kad valdžia 
dirba sykiu su CIO.

KAS YRA GENEROLAS 
FRANCO?

I

sirėmimo baisumą ir po
licijos žiaurumą. -

NAUJA PRANCŪZIJOS 
VALDŽIA

Paryžius, Birž. 24. —At
sistatydinus ministerių 
pirmininkui Leon Blumui, 
ministerių kabinetą suda
ryti buvo pakviestas so
cialistų radikalu senato
rius Camille Chautemos. 
Socialistai labai priešino
si radikalų vadui, bet su

New York Times, birže
lio 1 d. laidoje patalpino 
pranešima Sir Walter 
Maxwell-Scott, kuris bai
gė savo kelionę po Nacio
nalistų užimtą Ispaniją ir 
būdamas protestonas. ap
rašo apie užimtą Naciona
listu Ispaniją.

Kadangi Sir Walter 
Maxwell-Scott yra žvmus 
anglų rašytojas, tai New 
York Times jo užklausė ir 
gavo atsakymą, kuris til
po minėtame laikraštvje.

Sir Walter savo pažiūras 
štai kaip aprašo:
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Lietuvių Diena
Maloni Pareiga

Gyvenime yra visokių pareigų. Artimiausios tai 
asmeninės — aprūpinti save ir savo šeimą. ’Tos pa
reigos labai svarbios, nes nuo jų pareina žmogaus 
išsilaikymas. Kas nepajėgia išsilaikyti, tas tampa 
nenaudingu visuomenės nariu ir kitiems gyvenimą 
apsunkina. Tad kiekvienas privalo taip susitvarkyti, 
kad ir sau ir kitiems naudos atneštų.

Iš to matome, kad grynai asmeninės žmogaus 
pareigos nėra tokios siauros, kad tik jį vieną palies
tų. Jos eina plačiau. Nieks negali sakyti: “aš tik sa
vęs žiūriu, kiti man nerūpi”. Jei visi taip sakytų, tai 
pats iš niekur pagalbos nesusilauktum. O kitų pagal
bos kada nors būsi reikalingas. Iš čia aišku, kad as
meninės pareigos tampriai rišasi su visuomeninėmis. 
Ypačiai, gyvendami išeivijoje, mes verčiamės ben
dromis jėgomis, bendrąją pašalpa. Dėlto ir organi
zuojamės. Organizuotė jau tiek mumyse įsigyveno, 
kad be jos ir savo asmenines pareigas vargiai beat
niktume. Taigi mums būtina remti organizuotą visuo
meninį veikimą. Jau tiek esame į tai įpratę, kad re
miame parapijas ir draugijas tokiu uolumu, tarsi jos 
būtų kiekvieno atskira nuosavybė. Tai gražus pasi
ryžimas. Pats gyvenimas mus to išmokino.

Pastaraisiais laikais mūsų visuomeninės parei
gos dar padidėjo. Jau esame susilaukę savo mokslo 
Įstaigų, kurias palaikyti yra jau plačiosios visuome
nės pareiga. Čia ypač turime jaustis esą visuomenės 
nariai. Ant mūsų, vadinasi, tavo ir mano, pečių krin
ta pareiga palaikyti stambiausią mūsų švietimo į- 
staigą — Marianapolio Kolegiją. Čia jau nieku gyvu 
negalima sakyti: “tegu kiti ją palaiko, aš žiūrėsiu 
savo asmeninių reikalų”. Negudri 'būtų politika taip 
sakyti. Tai grynas paneigimas apšvietos, taip verkia
mai mums reikalingos. Čia negali būti jokio pasitei
sinimo, jokio išsisukinėjimo. Visi turime stoti kaip 
vienas ir remti Lietuvių dieną, apšvietos tikslams 
rengiamą. Neužtenka čia numesti kokį trupinį nuo 
stalo, bet privalome remti Kolegiją visa širdimi, vi
somis pastangomis. Lietuvių diena jau įsigijo pilie
tybės teises mūsų visuomenėje, ir joje dalyvavimas 
jau ne vien sausa pareiga, bet ir malonumas, ypač 
šiais metais. Žinome, kad ten dalyvaus J. E. Vysku
pas M. Reinys. Ar gi rastųsi nors vienas lietuvis ka
talikas, kurs nepanorėtų dalyvauti iškilmingose šv. 
Mišiose ir išklausyti jaudinantį ir pilną uolumo Vys
kupo pamokslą? Prie to, ten įvyks ir dainų šventė. 
Virš 10 parapijų chorų susiburs į milžinišką vienatą 
ir užtrauks žavėtinas lietuviškas dainas. Skaitytojau, 
ar gi iškęsi nepabuvojęs Lietuvių dienoje ir Dainų 
šventėje? K.

II

Blumo Likvidavimas
Leonas Blumas, prancūzų bendrafrontinis pre- 

mieras, užbaigė savo dienas. Ne tai, kad jis būtų nu
miręs. Jis gyvas, bet atsistatydino nuo valdžios, ir 
Prancūzijos parliamentas jo rezignaciją priėmė. Susi
darė, mat, finansinių trūkumų, ir Blumas pareika
lavo diktatoriškos galios, kurios prancūzai jam neda
vė. Jam liko tik viena išeitis — atsistatydinti, ką jis, 
nekliudomas, ir padarė. Tuo būdu “populiarinio fron
to” valdžia sugriuvo. Iš viso, Blumo administracija 
buvo skaitoma kaipo įžanga į komunizmą. Rusijos 
bolševikai buvo bedžiūgavę, kad susilauks naujos 
kaimynės — Prancūzijos, bet Blumui pasitraukus, 
tenka jiems bent laikinai nusivilti.

Prancūzai yra turėję užtektinai visokių revoliu
cijų ir perversmų, yra matę komunistinių bandymų, 
bertas viskas pas juos neprigijo. Komunizmas Pran
cūzijoje vargu beįmanomas, daugiausiai dėl dviejų 
priežaščių: prancūzai labai prisirišę prie nuosavybes 
ir laisvės, o komunizmas tas dvi įgimtas žmogui sa- 

Z vybes kogriežčiausiai paneigia. Prancūzai dėl įvairu
mo gali palaisvamaniauti ir patriukšmauti, bet jie 

’ niekad neis į geležines komunizmo spąstas, iš kurių 
vien mirtis gali žmogų teišgelbėti. Prancūzai be galo 
bijo fašistinės diktatūros, dėlto buvo belinkstą į taip 
vadinamąjį liaudies, frontą, bet pamatę, kad bendra- 
frontietis Blumas taip pat siekia diktatūros finan
suose (o tai juk svarbiausias dalykas), jie bematant 
jį likvidavo. Pajuto, mat, laisvę mylį prancūzai, kad 
iš komunizmb pusės gręsia tokia pat diktatūra, kaip 
ir iš fašizmo. K.

DKRBININKSS

Darbininkai ir LDS. pirmininkas Mr. Grace pa
sakė: “Jei 95 nuošimtis 
mano darbininkų susira
šytų į uniją, aš jų unijos“The Commonwealth”, 

‘The America’, ‘The Ca- 
tholic Daily Tribūne’, ‘The 
Catholic Worker’, užgyrė 
CIO sąjūdį. .... - .

Tačiau, tai neužtenka, m jos, jie pragyvenimo at- 
Popiežiai Leonas XIII ir, lyginimo iš plieno galiūnų 
Pijus XI aiškiai pasako, neišreikalaus.

ninkai šiandien, labiau kai kad be unijų, katalikai

Darbininkai sujudo or
ganizuotis, dėtis į unijas. 
Gyvenimas jau pamokė, 
kad kur darbininkai susi
rašo į tvirtą uniją, ten jie 
gauna didesnes algas, jų 
darbo sąlygos pasidaro 
daug patogesnės. Darbi-

niją. šiais laikais 
CIO, 
visus

pirma, supranta, kad jų j darbininkai privalo dėtis 
galybė yra vienybėje. prie katalikiškų Apšvietos BlNlNK^ 1 ŪKTAI

Tačiau, iki šiol dauguma į Organizacijų, kur jie ar- Kapitalistai, žino m a, 
Amerikos darbininkų bu-. čiau susipažintų su krikš- per spaudą šaukia, kad jie 
vo neorganizuoti, sunkiai čionišku mokslu darbinin- darbininkams moka aukš- 
vergavo kapitalistams. Į- kų klausime. Toki apšvie- 
vairių unijų vadai nepajė- tos organizacija lietu- 
gę visų, ar bent daugumos,; viams darbininkams yra 
darbininkų sutraukti į u- LDS. Ji atsako į Popiežių

Isiksis iškilo reikalavimus. Per savo or- 
kuri yra užsimojusi ganizacijos laikraštį “Dar- 
darbininkus pagal bininką”, darbininkų su- 

industrijos surašyti į uni-: važiavimuose, seimuose, 
ją. Jau ji sudarė kasyklų LDS aiškina darbinin- 
darbininkų uniją, automo-' kams katalikų socialinę 
bilių pramonės, dabar or- pasaulėžiūrą. Gaila, kad 
ganizuoja plieno darbinin- tiek daug katalikų darbi- 
kus ir kitas industrijas, ninku nepaklauso Popie- 
Jei CIO privers plieno ga- žiu ‘ 2 ~ '
liūnus pripažinti uniją, ji Taip neturėtų būti. Geram 
tikrai parodys galybę. katalikui Popiežiaus no- 

Kad CIO nėra griežtai į ras yra įsakymas, ir jis tą

čios mokslui, aišku 
kad Vatikano I 
“Osservatore Romano” 
pie ją labai prielankiai ra
šė, ją užgyrė. Ir Amerikos 
kaikurių diecezijų kunigai 
kalbėjo į darbininkų mi
nias, ir juos ragino dėtis 
prie CIO unijos. (Pav. 
Pittsburg diecezijoje). Ir 
toki konservatyvūs laikr.:

priešinga Katalikų Bažny- įsakymą privalo_ pildyti, l jo algą. Tai ar stebėtina, 
”” ’i iš to, Šiame dalyke mūsų apsi- kad plieno vergai sukilo ir 

laikraštis leidimas buvo didelis. Ta- reikalauja, kad jiems būtų ^komoT- 
a- čiau tegul ilgiau nebūna.’ užtikrintas t----------------- x

Šioje parapijoje vasarinė pa
maldų tvarka prasidės liepos pir
mą sekmadienį. Šv. mišios bus 

6:30, 8:00, 9:00, ir 
_ . _ Dragyveni- 11:OO valandomis rytą. Klebonui

Sukrutote darbininkai dė- mas? Jie žino, kad pralai- padės kun. profesorius iš semi- 
i ——.1------ i-:x„ jz . narįjos Vasaros metu daugelis

• v • v

tis į unijas, sukruskite dė- mėję šį streiką dar bal
tis ir į Apšvietos Organi- siau turės vergauti. Už- ^n?onilLaPĮel<J?iax?HlsAas.- 
zaciją, — į LDS. Tegul šių tat darbininkai yra nusi-

— — —i i 1 j x • v j • •

na darbininkus prie didės-' kuriai vadovauja John L. tybos mišios kaip tik duoda

Kraujas ir Plienas
•-------------------  Jauke liejasi kraujas, tai nikui buvo lietinga, tai piknikas

j,—J, tai • žinokime, kad tą kraują ]įnksmas balius į kuri susirinko 
darbininkų industrijos vadas Carne- pralieja plienas, o ne dar- daugybė žmonių. Parengimas 

Kai praeityje, praėjo linksmai ir pelningai. A- 
ir Šiandieną plieno t-iū visiems. Dovanų daljnime

Kietas, šaltas plienas rašyti su jais sutartį, tai žinokime, 
lieja silpnų < 
kraują; tų darbininkų, ku- gie pasakė, kad unija yra bininkai. 
rie jį išdirbdami padėjo pavojingas dalykas ir ją taip i“ ~
savo sveikatą, darbininkų,' reikia suardyti. Jis davęs galiūnai nusamdo visokius Pirm% vietą gavo Adomas Rokas 
kurie sąžiningai vergavo įsakymą savo liutenan- galvažudžius, kurie užpuo- įubris 'y/™ °' o" trečia/ A.
už neteisingą atlyginimą.1 tams nusamdyti mušei- la streikuojančius darbi-'žimnteki"xori3». 
Plieno galiūnai juos laikė kas, galvažudžius, ku- ninkus; tada darbininkai į ------------
vergais, vertė juos prie riems gyvybė nieko nerei- turi gintis, 
sunkių darbų lieti prakai- škia, I 
tą už ^badaujantį atlygini-^ uniją sutriuškintų. Liepos

' . Homestead,'
Pa. įvyko kruvinos riau
šės tarp darbininkų ir 
kompanijos taip vadina

kad šie darbininkų KAPITALISTAI ______ ,
KE KĄ DARO I I5raneS;,nt -iamj. kad jo 

I pasimirė gegužes 30 d.
Man teko matyti savo ————————— 

mieste Odos industrijos briauna komunistų vadų, 
darbininkų streiką. Strei- : tai dalinai kalti patys ka

rnų “thugs”. Daugiau kai kieriai po susirinkimo ė-1 talikai, kad praleidžiame 
j—i----- - jo kiekvienas sau, tik štai, progą darbininkams vado-

mą. Darbininkai yra ra- 6 d. 1892 m. 
mūs ir kantrūs. Tačiau, jų 
kantrumas išsisėmė, jie 
nebegali žiūrėti į savo ba
daujančias šeimas, jie pa
reikalavo teisingo atlygi
nimo už savo darbą. Rei
kėjo išeiti į streikus, nes 
plieno galiūnai yra kieti ir 
šalti kai pats plienas. Jie 
yra nusistatę nuo senų lai
kų visą valdyti ir su nie
ku nesitarti. Jei pažiūrėsi
me į plieno industrijos 
praeitį, tai ir šių dienų 
kruvinas streikas pasida
rys suprantamas.

KOVA UŽ UNIJĄ
I

Pačioje pradžioje plieno 
industrijos, darbininkai 
negalėdami iš savo uždar-

10 darbininkų buvo už
mušta ir apie 60 sunkiai 
sužeista. Ir po viso to, in- liai kompanijos nusamdy- 
dustrijos bosas Frick, štai 
ką pasakė Carnegieui: 
“Mūsų laimėjimas dabar 
yra pilnas ir patenkinan
tis. Nemanyk, kad mes 
vėl kada turėsime vargo 
su darbininkais... Mes tu
rėjome darbininkus pa-

atvažiavo keli automobi-

tų taip vadinamų “tugs”. 
Jie iššokę iš vežimų pradė
jo darbininkams gatvėje 
galvas geležimis skaldyti. 
Policija matė, bet nieko 
nedarė. Ar ne taip yra ir 
kitur? Ar ne kapitalistai 
sukelia riaušes?

mokyti,^ kad jie niekada KATALIKŲ PAREIGA 
tai neužmirš . Ar ne be-, v
širdžio kalba?

NENORI UNIJOS
Nebūkime taip greiti 

darbininkų sąjūdį ir jų va
dus komunistais pavadin- 

Ir nuo tų dienų, plieno ti. Vatikano laikraštis ‘Os- 
bio pragyventi suprato u-1 galiūnai jautėsi galingais, i servatore Romano’ CIO 
nijos reikalingumą. Taigi visa valdą. Jie su darbi- užgyrė. Žinoma, neužgy- 
jiems pasisekė tada suda- ninkais nesiskaitė, į jų rė neteisingų streikų, ar 
ryti plieno darbininkų u- reikalavimus jokio dėme- riaušių, bet užgyrė pagrin- 
niją. Tačiau, kada 1892 m.1 šio nekreipė ir griežtai nu- dinius CIO principus, tai
darbininkų unija pareika- sistat'7 unijos nepripažinti, yra, suorganizuoti indus- 
lavo plieno galiūnų pasi- Bethlehem Plieno korp. trijos darbininkus. Jei įsi-

Anti - Religija Ispanijoje
Parašė: James Q. Miirphv

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

premijuotas vertimas

Šio straipsnio autorius per keletą 
menesiu buvo liudytojas žvėrišku
mui ir kartiems žiaurumams Ispa
nijoje. Jis apibudina tai, ką mate 
Madride.

NUODAIS NUSALDINTA ISTORIJA
Tas rimtas jaunuolis, kurs pripuolamai 

yra nevedęs, pasirodė esąs įsitikinęs, kad A- 
merikos gražioji lytis nėra sumani ir supran
tanti, ir tuo. pačiu visai nesidoųū religija.

Anti-religiški propagandistai 'seniai kon
centravo savo pastangas ' pavylioti ispanų 
moteris, kurios paprastai yra maldingesnės 
nekaip vyrai. Tie propagandistai parodė, kad 
jie nežiūrį sunkenybių, ir imasi kraštuiinu-

mo, kad tik atsiekus savo užsimojimo. Praė
jusį pavasrį, jie platino “nuodais nusaldin
tą” išmislą tarp motinų iš darbininkų kla
sės Madrido apylinkėse, ir iš to ėjo paseka, 
kad sudeginta keletas bažnyčių ir vienuoli
jų, ir žiauriai pulta ant kunigų ir seserų- 
vienuolių. Visiškai klaidingas paskalas buvo 
platintas darbininkų kvartaluose su gandu, 
kad šeši ar septyni vaikai mirė, kuomet ku
nigai ir vienuolės jiems davė užnuodintų 
saldainių. Ta fantastiška istorija taip sku
biai įgyjo įtikėjimą, kad delegacija iš mote
rų tuojau kreipėsi pas Vidaus Reikalų mi- 
nisterį Kasaresą Kvirogą, ir jam netikėjo, 
kuomet jis užginčijo, reikšdamas, kad nėra 
miręs nė vienas vaikas, ir kad miesto ligo
ninėse nesirado nė vieno kito vaiko, kurs 
būtų buvęs užnuodintas.

Kuomet “kunigas” Luis Sarasola praėju
sį spalių mėnesį atvyko į Jungtines Valsty
bes su Marcelinu Domingo, buvusiu Eduka-

a ................. , . I

Svečių Belaukiant
Nashua’s Lietuviai, ypač Nashua’s L. D. S. kuo-

nariais nepripažinsiu”. Gi pa su džiaugsmu laukia atsilankymo delegatų į LDS. 
^rbininkai jau šiandieną XXI-jį Seimą. Džiaugiamės, kad mūsų nedidelis mies- 
aiskiai iš prityrimo žino, (įr neperskaitlinga mūsų kolonija susilaukia šios 
Kad neorganizuotai, be u- ’ garbingOs organizacijos metinio suvažiavimo. Džiau- 

įgiamės ypatingai, kad šis seimas mums žada progą 
.turėti savo tarpe tokią aukštą asmenybę kaip J. E. 
Vyskupą Reinį.

Taigi, Seimo išvakarėse, norime iš anksto šir- 
I dingai pratarti: Būkite sveiki, gerbiamieji L.D.S. Sei
mo dalyviai! Mes nuoširdžiai jūsų laukiame. Reiškia
me viltį, kad ypatingai skaitlingai į šį seimą atsilan
kysite, kuris jeigu, kaip ir kiti, turės daug reikšmės 
mūs brangios organizacijos gyvenime, dar labiau už 
kitus atsižymės dalyvavimu garbingu, ką tik iš Tė
vynės atvykusiu, Ganytoju, 
tikėti, kad gal nevienas dar

tas algas. Tačiau, rapor
tai “Council for Industrial 
Progress” ir “Brookings 
Institution” rodo, kad 
plieno darbininkas į me- bėje nebuvęs, bus paviliotas žingeidumu pamatyti šį 
tus uždirba $934. Gi ofi- mūsų kraštą ir susipažinti 
cialūs raportai taip pat švariu ir svetingu miesteliu.

1 se o zJ n ** w • • • v "v • —• ■

jos daro didelį pelną. Štai, 
“United Statės Steel Co.”[ 
1935 metuose per tris mė
nesius padarė $12,500,000 
pelno. Gi Mr. Eugene Gra
ce, Bethlehem Steel Corp. ■ 
prezidentas vienais metais 
gavo milijoną dolerių bo- 
nusą, o ką besakyti apie

O be to, norėtume irgi 
Nevv Hampshire valsty-

ir į LDS neįsirašo.

su mūsų nedideliu, bet 
_ _ w Būkite tikri, jog mes

rodo, kad plieno industri- pasistengsime, kad jūsų atsilankymas būtų malonus, do™ ™1„O Cfoi - L.D.S. GS-foJį Kuopa

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA , vėlę buvo atlaikytos šv. mišios, 

kurias užprašė j’os sūnus. Daug 
giminiu jas išklausė.

Šią savaitę diecezijos kunigai 
atlaikė metines rekolekcijas, ku
rias vedė garsusis kun. Fulton 
Sheen. katalikų universiteto pro
fesorius. Kun. Sheen giliai stu
dijuoja komunizmą: jo pradžią, 
augimą ir dabartį. Jisai yra vie
nas aukščiausiai atsižymėjusių 

išvažiuoti į įvairius kalbėtojų Amerikoje. Jis sako, 
kad komunistai nekenčia Bažny-

m i anksti
parengimus. Tas neturėtų būti.. Y -p.™ • | i • | • v • • • • Viiii ± <x."» iiriui uiti uuti. n. nuiii uiu.^iai ui m ui kimetų LDS seimas paskatl- statę susirasyti į uniją, Mūsų parapijoje laikomos anks- čios kaip ji tikrai vra, bet kaip

na darbininkus prie didės-' kuriai vadovauja John L. tybos mišios kaip tik duoda 1 " ’
nio paklusnumo Bažnyčios Lewis, ir taip laimėti. U- siems progą išklausyti šv. mišių
Vadams. T. nija yra reikalinga teisin- Tal.gI? kiekvienas, kuris nori

-----------------------------------------------------------no+ia™ TjorAGrGrU 8al1 ,r tUn įklausyti SV. BUSIU.

vi- ji jiems atrodo.
i

I

’j gurnui patiems darbinin-
; kams ir visiems žmonėms.
'Ir jei šiandieną streikų Diena paskirta parapijos pik-Į 
! i__ i._ __ : i_____j___ nikni buvo lietinera. tai niknikas Į

i
I
I

f

Stasys Atkočiūnas
STREI- kad gavęs laišką iš

praneša, 
Lietuvos, 
motinėlė 
Už jos

Pereitą savaitę parapijos vai
kučiu tikybinės pamokos užsi
baigė. Aukščiausio skyriaus kvo
timai buvo laikomi Detroit uni
versitete. Šiuose kvotimuose 
aukščiausią vietą gavo 16 metų 
amžiaus mergaitė G. Rataziūtė. 
Tėvelis Klebonas jai suteikė do
vaną už tokį gražų pasirodymą. 
Tai ką padaro rūpestingas pa
mokų ruošimas. Kad G. Rataziu- 
tci ir toliau taip sektųsi. Visi 
vaikučiai ^dalyvavo užbaigtuvės 
puotelėje. Šioje parapijoje yra 
devynios pasišventusius mokyto
jos, kurios mokina vaikučius. Jų 
pirmininkė yra Ponia O’Neil.—I

Šj sekmadieni įvyko įspūdin
gos ir pavyzdingos vestuvės. Mo
terystės Sakramentą priėmė Ju
lija Apolskiutė ir Jonas Ado
maitis. Panelė Apolskiutė tai y- 

, ra pirmoji Sodalicijos narė pri
imti moterystės Sakramentą šio
je parapijoje. Tas nenuostabu, 
nes Sodalicija yra dar jaunutė. 
Bažnyčios altoriai šiai iškilmei 
buvo papuošti baltai ir mėlynai. 
Iškilmingas šv. Mišias su asista 
atlaikė kunigas klebonas. Jam a- 
sistavo kun. Silvius ir vienas 
klierikas. Sudarius moterystės į- 
žadus, jaunoji palikus ' vidurinį 
altorių nuėjo prie šoninio, Mari- 

-. 1 
savo Sodalicijos ženklelį padėjo 

būtinas ant ^ve. Užtarėjos, Marijos al- 
I toriaus. Sodaliečių prefekte jai 
; suteikė gražią maldaknygę. Tuo
mi Julijona atsiskyrė su Sodali- 

. Tas visus žmones sujaudi-

vauti. Jei katalikai stotų 
į CIO vadus, tada ateitis 
nebūtų mums baisi. Ta
čiau, jei katalikai vadai 
nuošaliai laikysis ir tik 
sakys, kad CIO linksta į 
komunizmą, tada klasių 
kova, komunizmas ir re- * ........
VollUCija labai greitai ga- jos altoriaus ir tenai nusisegus 
Ii įvykti.

Darbininkams 
yra reikalas susidėti į uni
jas. Jie tai imasi daryti, L : : 
jie už tai kovoja, kovoja ciįu 
UŽ savo teises; padėkime no. Linkime pp. Adomaičiam* 
jiems laimėti. Parodykime geriausio pasisekimo naujame 
kai laimėti. Įneškime į luome- 
CIO uniją krikščioniškus 
principus. Dabar laiko va
landa nepeikti, neardyti, 
bet statyti, organizuoti, 
kad darbininkų kraujas 
daugiau nesilietų. T.

Tėvo Bružiko S. J. adre
sas iki birž. 30 d. — 
Mt. Providence, R.D. Nr. 9.

South Hills, Pittsburgh,
Pa.

•

cijos kairiųjų republikonų ministeriu ir su 
Isabeliu de Palencia, neseniai Madrido val
džios paskirtu ambasadorių Švedijai, suda
ryti prakalbų maršrutą ir kelti simpatiją 
Raudonųjų užsimojimams, jis buvo pagar
sintas, kad yra Pranciškonų vienuolis ir dar 
baskas. Visgi, nuo jo buvo skubiai nuimta 
skraistė ir nurodyta, kad jis tikrai yra pran
ciškonas apostatas, kuriam Roma visiškai 
uždraudė “atlikinėti bent kurias kunigiš
kas pareigas”, ir jei ne formaliai, jis visgi 
Madride pirm keletos savaičių prieš Atvyki
mą buvo išvilktas iš kunigystės ir jam buvo 
atimtos visos kunigystės teisės iš priežasties 
apleidimo Bažnyčios ir perėjimo pas komu
nistus. Jis originaliai priklausė Pranciškonų 
provincijai Kantabrijoje, Baskų apygardoje.

Kuomet atvyko į New Yorką, ir turėjo 
pasikalbėjimą su laikraštininkais, jis pasa
kojo: “Ispanai katalikai iš vien eina su (da
bartine) Valdžia. Taip tikrai yra, nes iš jų 
gilaus religinio pobūdžio jie susijo su Loja- 
listais. Fašistai išžudė daugeli baskų kuni
gų, nes jie priešinosi stoti į sukilėlių eiles”.

(Bus Daugiau)
■ s: .
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nekritiškai darbininkų 
žmonių priimtas, reikia 
atsiminti, kad kelią tai 
propogandai buvo paruo
šęs darbininkų religinio 
bei dorovinio gyvenimo 
apleidimas, į kurį buvo nu
vedus kapitalistinė siste
ma. Darbo paskirstymo 
sistema nepaliko jiems 
laiko šventadieniais atlik
ti savo svarbausių religi
nių pareigų. Nesirūpinta 
arti darbo vietų statyti 
bažnyčių arba palengvinti 
kunigo darbą. Priešingai

Komunizmą, kuris yra 
radikaliai priešingas svei
kam protui ir Dieviškam 
Apreiškimui, kurio moks
las griauna socialinę tvar
ką, nepripažindamas nei 
žmogiškos asmenybės tei-, 
šių, nei vertės, nei laisvės;) 
kuris paneigia Dievą ir 
sielos amžiną gyvenimą, 
mes griežtai smerkiame ir 
stojame prieš jį į kovą. 
Tačiau, nežiūrint kai mes 
pasmerktume komunizmą, 
negalime urmu pasmerkti 
komunistų, kurie yra Die
vo sutverti žmonės, turį skatinta supasaulėjimas ir 
nemirtingą sielą; Reikia tęsta jo darbas. Taigi 
visada atskirti žmogų ir šiandiena matome noks- 
jo idėjas. Jei žmogus kai- tant vaisius tų klaidų, ku
bą kai jis tikrai yra įsiti- rias tiek kartų nurodyda- 
kinęs ir tvirtai tiki, kad vo mūsų pirmtakūnai ir
tai tiesa, jis yra teisingas mes patyš, ir nėra ko ste- 
žmogus, nors jis ir butų bėtis, kad tiek plačiai nu- 
klaidoje, ir tokio žmogaus krikščionintame pasauly 
negalima pasmerkti. Dar- plinta komunizmo klai- 
bininkas, kuris yra įsitiki- dos”. 
nęs, kad komunizmas yra 
jo išganymas, gal niekada 
neturėjo progos susipažin
ti su kriKŠčionišku moks
lu, ir tokiam, kiekvienas 
katalikas turi būti malo
nus ir prielankus.
KOMUNIZMO PRIEŽAS

TYS
Kodėl .darbininkai prii

ma komunizmą? Štai ką a- 
pie tai sako Popiežius Pi
jus XI Enciklikoje apie 
bedievišką komunizmą: 
“Norint suprasti, kai ko
munizmas galėjo būti taip

Pennsylvanijos Žinios VARGONININKŲ SEIMOdidina klasių kovą. Jie 
kalba, lygina save su var
gšais darbininkais. Pavir
šutiniai žiūrint, jie daro 

i tokį darbą, kurį Katalikų 
Bažnyčios Vadai mums j- 
sako daryti. Komunistai 
visą tai daro, kad pasigau- 

: ti vargšus darbininkus, ir 
kad paskui jų pagelba ga
lėtų atsiekti savo praga
rišką tikslą, būtent, įvesti 
Anti-Krikščionišką siste
mą. Faktas, kad komunis
tai eina į darbininkus ne 
jų būklę gerinti, nes jei jie 
tą darytų, tai jie nutoltų 
nuo komunizmo pagrindi
nių principų. Komunistai 
dedasi darbininkų priete- 
liais ir užtarėjais, nes ki
taip jie neprieitų prie 
darbininkų. Taigi jei no
rime, kad krikščioniškas 
mokslas atremtų komu
nizmą, tai mes katalikai 
darbininkai aktyviai turi
me dalyvauti kovoje už 
geresnę darbininkų būk
lę nenutolstant nuo krikš- 
kioniškų principų. Apgai
lėtina, kad kaikurie kata
likai vadai buvo ir yra pil
nai patenkinti ‘status quo’,| 
gi savo pasitenkinimui ap
ginti visada randa argu
mentų.
KAPITALISTINĖ TV AR 

KA SMERKTINA
Mes turime aiškiai paro

dyti, kad dabartinei kapi
talistinei sistemai ne tik 
nepritariame, bet ją smer
kiame, kaip smerkiame 
patį komunizmą. Popie
žius Pijus XI enciklikoje 
apie bedievišką komuniz
mą sako: “Socialinis tei
singumas reikalauja, kad 
deramu atlyginimu darbi
ninkui būtų patikrintas 
gyvenimas, jam pačiam ir 
jo šeimai; kad jis pajėgtų 
įsigyti kuklią nuosavybę 
ir tuo būdu apsisaugotų 
nuo visuotinio pauperiz- 
mo, kuris yra tikra nelai
mė; kad viešojo ar priva
tinio draudimo keliu, jam 
būtų padedama senatvės, 
ligos ar nedarbo atvejais, 
žodžiu, pakartosime, ką e- 
same pareiškę Mūsų enci
klikoje “Quadragesimo 

, Anno”: ekonominis ir so- 
, cialinis organizmas tik ta
da bus sveikai sudarytas 
ir pasieks savo tikslą, kai 

j jis visus ir kiekvieną savo 
narių aprūpins visomis ge
rybėmis, kurių jiems gali 
suteikti gamtos turtai, 

i pramonė ir tikrai sociali 
ekonominio gyvenimo or
ganizacija. Šitų gerybių 
turi būti pakankamas kie
kis, kad jų galėtų užtekti 
padoraus pragyven i m o 
reikalams ir kad dar jos 
įgalintų žmogui pagyventi 
kilnesnį kultūrinį gyveni
mą, kuris, naudojamas su 
deramu saiku, ne tik ne
kliudo dorybingam gyve
nimui,

ii

i
i

KOMUNISTAI IR DAR
BININKAI

Reikia atsiminti, kad gy
venimo aplinkybės ir auk
lėjimas dažnai nustato 
žmogaus idėjas.

Komunistai, kurių svar
biausias tikslas sukelti pa-i 
saulinę revoliuciją, išrau
ti iš darbininkų širdžių ti
kėjimą į Aukščiausią Esy
bę, eina i darbininkus gra
žiais obalsiais neva gerin
ti darbininkų būklę; jie 
kovoja prieš neteisingus 
kapitalistus ir tuo pačiu

I

SCRANTON, PA.

! Sąjungos skyrius, šv. Vardo 
draugystė (jaunuolių), Sodalie- 

j tės. Ali Litliuanian A. A., Šv. 
Kazimiero parap. mokyklos vai- 

čiukaičiutč. Elzbieta Balinaitė.Į ko‘ ir kiti. 
Marcelė Baranauskaitė. Konstan
cija Malinskaitė, Emilija Malins-: 
kaitė, Elena Ramoškaitė, Adelė: 
Rimkūnaitė, Eleanora Skripkū- 
iiaitė, Vytautas Skripkūnas, An
tanas Bunevičius. Simonas Čepai
tis, Jurgis Gvazdauskas, PetrasI

Prie galo kalbėjo pats to va
karo garbės narys Kun. Dr. Vito 
Ajartusevičius. Giliai sujaudintas, 
labai širdingai dėkojo už taip

, gražiai pareikštas kalbas, sveiki- 
' nimus, linkėjimus ir dovanas. 
I Taipgi dėkojo rengėjams už taip 

Šatas. Juozas Baltrušaitis. Vitus' netikėtą puotą, ir šauniai puhli- 
Januša. Leonardas Rauba.

6-to skyriaus: Ona Bunevičiu
tė, Irena Bunevičiutė, <..... ......
kevičiutė, Konstancija Putirskai- 
ti, Juozapija Urbonaitė, Petras 

išpildė mokyklos cho- Kantakevičius. Antanas Skiečius, i
1-mo ir Juozas Stasevičius.

3. Amat-j 5-to skyriaus: Eleanora Bagdo-
ir 2-ro skyriaus naitė. Adelė Tvarijonaitė. Ona

4. Jis ėjo pirmyn — Andžinkaitė, Irena Kazlauskaitė.
5. Žaislu Elena Kvaragaitė. Aldona Ridos-į 
; moki-( kaitė. Irena Šataitė. Edvardas 

Bunevičius. Viktoras Barąnaus-. 
kas. Vincentas Kazokas, Petras.

Kazimieras Vaire-,
I

BAIGS ŠVENTO JUOZAPO 
PRADINE MOKYKLĄ

Šv. Juozapo Mokyklos mokinių 
mokslo meto užbaigimo progra
ma įvyko birželio 20-tą dieną 
mokyklos salėje, 7:30 vai. vak. 
Kalbėjo prelatas J. V. Miliaus
kas. Programa buvo sekanti:

1. a. Karvelėli — J. Žilevi
čiaus. b. O kas t i — Liaudies 
Daina, c. Ciribiribin — A. Pes- 
talozza,
ras. 2. Mažyčių šokiai 
2-ro skyriaus mergaitės 
įlinkai 1-mo 
bernaičiai:
7-to skyriaus bernaičiai; a 
paroda — 3-čio skyriaus 
niai; 6. Deivės — 4-to skyriaus 
mergaitės: “Vai-ku-ku” — 4-to 
skyriaus bernaičiai 
šokis — 
naičiai; 
rytelį” 
tės; “ 
riaus bernaičiai; 
ro šokis — 
čiai; 10. Škotiškas šokis — 6-to lauskas. 
skyriaus mergaitės; 11. “Nura ,

7. Jūrininkų Kirvėlevieius,
7-to ir 8-to skyriaus ber- kauskas.
8. “Aš atsikėliau anksti 4-to skyriaus: Marijona Rau-,
— 5-to skyriaus mergai- baite. Birutė Martinkiutė. Emili-

Eina gandas’’ —• 5-to sky- ja Petkūnaitė. Elena Petukaus- 
: 9. Indijonų ka- kaitė. Juozapas Balinis. Stanislo- 

6-to skyriaus bernai- vas Bunevičius, Damielius Kaz-1 
;__ 1__ . Jonas. Jakamavičius
Laurinas Poteliunas. Jonas Vai-: 

mintas vaidilas skausmas’’ (ope-' čekevieius. 
retė) 7 ir 8 sk. mergaitės; 12.' 3-io skyriaus: Ona č’epalauskai- 
“l’žgcso jau’’ —A. Vanagaičio-- tė. Marijona Bunevičiutė, Elena 
7-to ir 8-to skyriaus mergaitės; Semienytė. Jonas Bakšys. Myko- 
13. Kalba — Klebono Prelato J. las Grigas. Česlovas Petkevičius. I 
V. Miliausko: 14. Suteikimas do- Albertas Petkevičius. Albertas 
vanų ir diplomų. 15. Lietuvos Šatas, 
himnas — V. Kudirkos — Choras j 
ir Publika. Muzika— Jonas Vai
čaitis.

Šįmet baigė sekantieji: Edvar
das Bičkus, Petras Leliuga, Juo
zapas Martinkus. Albertas 
ka. Izidorius Poteliunas. 
Ra m a n a uskas. V i n ce n t as 
šaitis. Juozapas Sabaltis, 
das Sakevičius, Juozapas 
uis. Edvardas Tamošaitis. 
Arbačauskaitė, Ona Bernotaitėj 
Viktorija Bunevičiutė. Izabelė to-skyriaus: 
Gerbutavičiui?. Marijona Globai- 
tė. Leoną Ugavvžiutė, bilijoną 
Janušaitė, bilijoną Kirvelevičiu- 
tė, Eleanora Kirvelevičiutė, Ona riauS:

—A. \anagaicio--

2-ro skyriaus: Donaldas Telei- 
ša. Albertas Vaičekauskas. Ro- 

' bertas Vezalgo.
I 1-mo skyriaus Gertrūda Bune-
! vičiutė. Ona Putiaskaitė.

Norei-i Už aukščiausią laipsnį moksle 
•Tonas dovanas gaus. 8-to skyriaus: Ade- 

I
Rimo-

Donal-; k!l =
Selve- Šimkiutė ir Juozapas 
Elena' *’S: ^-to skyriaus:

• zukynaitė

le Makštutytė ir Albertas Norei- 
7-to skyriaus: Florentina 

Baltrušai- 
Eleanora Ka- 

ir AVilIiam Pardon-, 5- 
Marijona Balinsite 

Stanislovas Kibauskas: 4-to 
skyriaus: Birutė Martinkiutė ir 
Geraldas Vaikšnoras; 3-čio sky- 

: Elena Siemenvtė ir Leo- 
Kvietkiutė. Adelė Makštutytė.'nardas Malinauskas; 2-ro sky- 
Konstatneija Norkevičiutė, l’nšu-, ”aus: Teresė Buneįieiutė ir Sta
le Paulauskaitė. Bronislova Pet- ’dslovas Digrei ičius: 1-mo ski- 
kevičiutė. Marijona Pipsiutė. Ele- o^tis: Joana Kubiliutė ir E<l\ar- 
anora Ramanauskaitė. Elena das Vaičaitis. 
Rimkūnaitė, Paulina Rutkauskai-; Dovaną 
tė, Ger/ruda Sumbrytė................
Tamkiutė. L_________ __________ .
Emilija Vilnučkaitė. ' i L™na Ngevyžiutė gavo dovaną

Penktadienio ryta sekiantieįi aukščiausią laipsnį lietinių 
studentai gavo dovanas už neap-, 
leidimą dienų mokslo metu:

8-to skyriaus. .Ona Bernotaitė. ^uvo 
Viktorija Bunevičiutė. Leoną 
gavyžiutė, Lilijona Janušaitė. bi
lijoną Kirvelevičiutė, Adelė Mak
štutytė,. Uršulė Paulauskaitė, E- 
leanora Ramanauskaitė, 
da Sumbrytė. Petras 
Juozas Selvanis.

7-to skyriaus: Genovaitė

kai už skaitlingą atsilankymą. 
Vardltvių bankieto komitetas: 

Ona Jui-jkun. A. Bublvs, p. A. Užumec- 
.................kis. p. Mažeika ir p. Balčiūnas.

Tarpe žymesniųjų svečių buvo 
šie: kun. D- Mikšys, kun. E. 
Paukštys, kun. dr. K. Batutis. 
kun. B. Virbickis, klierikas Al. 
Pulokas, klter. S’. Mažeika, klier. 
Juozas Burokas. Mr. & Mrs. J. 
Kavaliauskas, adv. C. S. Chelden. 
dr. Monkus’sii žmonA. Taipgi da
lyvavo kunigo teta, ponia Aline 
Sitkus, krikšto tėvas Andrius 
Banalosis: taipgi p. J. Balanosis. 
p-lės; A. Sitkus, J. Balanosis. M. 
Balanosis ir 1. Martusevičius.

Kun. V. Vartusevičius yra la
bai populiarus tarpe Phila. lietu 
vių.

Kun. Dr. Martusevičius gimė 
1905 m.. Minersville. Pa. Ten 
Laigė šv. Praneiško pradinę mo
kyklą. Tame pat miestelyj, jis 
iankė aukštesnę mokyklą tris 
metus. 1923 m. įstojo į St. Char
les Seminariją. Overbrook. Pa. 
Labai gerai mokinosi ir už tat 
buvo pasiųstas į St. John Late- 
vau Seminariją. Romoje, kur jis 
baigė su pasižymėjimais savo pa
šaukimo pilną mokslą. Tąjtp į- 
šventintas kunigu per Kardino!) 
Silvageną. > ’■

Sugrįžęs į Ameriką, tapo pa-: 
' skirtas į šv. Jurgio parapiją. 

ShenandoaH. Pa., kur išbuvo sep- 
tynius mėnesius. Po to buvo pa
skirtas į šv. Edmondo (airių) 
parap- Phila.. Pa.: ten išbuvo 1G 
mėnesių. Ir po to jis tapo pa
skirtas į mūsų Šv. Kazimiero pa
rapiją. Jau trečias metas kai su 
mumis darbuojasi. Rašantis šiuos 
žodžius, širdingai sveikina kun. 

I dr. V. M., ir linki ilgo amžiaus ir 
daug panašių pagerbtuvių.

Kiek nugirdau, tiek užrašiau. 
: ką pražiopsojau, tai atsiprašau.

F. P.

už aukščiausi laipsnį
" • Adelė tikybos moksle gavo Donaldas

Elena Venzlauskaitė.; Sakevičius aštunto skyriaus, ir

TVARKA
R. K. Vargonininkų

bet, priešingai, ji 
skatina ir jam padeda”.

Iš tų švento Tėvo žodžių 
aišku, kad mūsų kova 
prieš komunizmą toli gra
žu nėra užgyrimas kapita
listinės ekonominės siste-> 
mos. Mes tat turime paro
dyti, kad priešinamės ko
munizmui, nes priešina
mės kraujo praliejimui, 
riaušėms, sukilimams ir 
revoliucijoms, nežiūrint 
kas tas priemones panau
dotų, kapitalistai, fašistai 
ar komunistai.

KOVOS PRIEMONĖS
Šv. Tėvo pagrindinė min

tis enciklikoje apie bedie
višką komunizmą yra 
krikščioniškoji meilė. Jei 
komunizmo mokslas yra 
neapykanta, tai aišku, kad 
prieš jį reikia eiti su mei
le. Meilė nugalės neapy
kantą. Taigi kaip mes turi 
me sugyventi su komunis
tais mūsų vyriausias Va
das mums pasako: “Kaip 
ir visais audringais Baž
nyčios laikais, taip ir šian 
dieną svarbiausia priemo-

iį.I ir iš toliau, 
i buvo daug, 
patenkinti. 

I 
Į

Gertru-, 
Leliug.-!. i

I 

A n-i
I

nė yra nuoširdus privati
nio f 
atnaujinimais [ 
vangelijos principus vi
siems, kurie didžuojasi 
priklausą Kristui, kad jie 
tikrai būtų žemės druska į 
ir žmonių draugiją apsau-l 
gotų nuo visiško sugedi-i 
mo... Bet dar svarbesnis 
vaistas piktui gydyti yra 
meilės įsakymas. Juo dau
giau darbinfnkai ir betur
čiai patirs šitos meilės 
dvasios darbų, dvasios 
gaivinamos Kristaus nuo
pelnų, — juo daugiau jie 
išsivaduos nuo prietaro, 
kad Krikščionybė esanti 
netekusi visos savo pajė
gos ir kad Bažnyčia sto
vinti pusėje tų, kurie iš
naudoja jų darbą... Piktas, 
kuris šiandieną vargina 
žmoniją gali būti nugalė
tas tik šventu ir visuoti
nu kryžiaus žygiu, kovo
jančia malda ir atgaila”.

Jei mes einame prieš ko
munizmą-ir komunistus ne 
pagal Popiežiaus nurody
mus, bet savotiškais ke
liais, nutolstame nuo Baž
nyčios minties, 4r mūsų 
darbas bus veltui. - T.

už aukščiausią
■ kallios moksle, aštunto skyriaus. 

Žmonių prisirinko, pilna salė, 
iš apylinkių miestų 
Kunigų svečių irgi 

Visi skirstėsi pilnai 
RAP.

PHILADELPHIA, PA.
PAGERBS KUN. DR. V. MAR- 

TUSEVIČIŲ
Sekmadienį, birželio 13 d., šv. 

ir viešojo gyvenimo Kazimiero parapijos svetainėje į- 
pagal E- vyko varduvių bankietas. klebo

no pareigas einantį kun. dr. V. 
Martusevičių pagerbti. Nors die
na buvo labai karšta, vienok vi
sai netikėtai suėjo apie penki 
šimtai asmenų pasveikinti, pa
gerbti ir palinkėti, kad Dievas 
užlaikytų jį geroje sveikatoje, 
laimėje, ir kad sulauktų daug, 
daug linksmų varduvių.

Turininga bankieto programa 
prasidėjo šiaip: p. A. l’žumeckisį 
kelius žodžius taręs, perstatė kun. 
A. Bublį. MIC. bankieto progra
mos vedėju. Kun. Bublvs įžangi
nėje kalboje, tarp kitko pasakė: 
“per m-apo 43 metus kunigavimo 
laiką, kun. V. Martusevičius yra 
mano iš visų geriausias klebo
nas...”. Sveikinimų ir linkėjimų 
kalbas pasakė šie kalbėtojai: p. 
Kazimieras Dryža, kun. Dr. K. 
Batutis. kun. E. Paukštis, p. Le-( 
onardas Bura. Visų kalbos buvo 
pilnos linksmaus pobūdžio, šv. 
Kazimiero mokyklos vaikučiai, 
gražiai suvaidino mažą teatrėlį, 
specialiai priS^urtą kutu V. M. 
varduvėms. . t

Apart linkėjimų dar Nuteikė ir 
dovanų šios draugijos: Maldos A-1 
paštalystčs. Tretininkų, Šv. Kazi
miero parapijos choras,. Moterų

I

I

' L-Sąjungos 26-tas Seimas, 
kaip jau garsinta, įvyksta 
So. Boston, Mass. liepos 6 
ir 7 dienomis. Šeiminės 
Šv. mišios prasidės 9-tą 
valandą ryte, liepos 6-tą 
dieną, Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje, W. Fifth St., 
tarp B ir C, So. Bostone. 
Per Šv. Mišias pamokslą 
sakys Jo Ekscelencija Vy
skupas Reinys. Visi Var
gonininkai yra prašomi 
prisirengti ir dalyvauti 
mišiose. Šv. mišios gieda
mos Gregorinės XIV-tos 
kurios vadinamos “Mišios 
Jesu Redemptor”. Randa 
si Kyriale Romanum. Pra 
šome visų muzikų, kurif 
norėtų giedoti mišias pri 
būti į pratybas vieną va 
landą ankščiaus. Nedaly 
vąvę pratybose negiedos.

Tuoj po šv. mišių atida 
rymas seimo. Sesijos į 
vyks ne parapijos salėj 
kaip pirmiau buvo skelb 
ta, bet Municipal salėj 
kuri randasi E. Broad 
way, tarp G ir H Streets 
So. Bostone.

Liepos 6-tą dieną, pir 
mą valandą po pietų įvyk 
Bankietas pagerbimui Vy 
skupo Reinio ir dalyvau- 

i jančių Vargon i n i n k t 
Bankietas įvyksta parapi 
jos salėj, 492 E. Seventl 
St., So. Boston, Mass.

Liepos 6-tą dieną, aš 
tuntą valandą vakaęc 
Šeiminis Koncertas, Mi 
nicipal Salėj. Šiame Kor 
certe taipgi dalyvaus . 
E. Vyskupas Reinys i 
tars sveikinimo žodžiu 
South Bostoniečiams, ki 
rie negalės dalyvauti bai 
kiete. Dar kartą kviečii 
me visus Muzikus, kur: 
norėtų prisidėti prie Se 
minio Koncerto. Norii 
tieji dalyvauti malonėkil 
pranešti Seimo Rengėji 
kaip greit galima.

Liepos 7-tą dieną Sės 
jos Municipal Salėj. V; 
kare privatus Seimo d 
lyviams parengimas.

Pranešame atvykusien 
vargonininkams, kurie n 
rėtų apsistoti pas priv 
čias šeimas, kad kreipt 
si tuo reikalu pas Sein 
Rengimo Komisiją ir vi 
tos bus skiriamos visiem 

Taipgi raginame visi 
Vargonininkus dalyvau 

! savo 26-tame Seime. P 
sirodykime tikri jaunin 
vadai, energingi darbini 
kai Dievui ir Tėvynei.

Jeigu norite gauti da 
giau informacijų, t 
kreipkitės:

Rapolas Juškž
98 Tonhwanda Stre< 

Dorchester, Mai

!
I

I
I

I

»

PAREMKIME ELMHURSTO 
NAŠLAITYNĄ

Štai ir vėl ateina proga Elin- 
hiirsto Vienuoles sušelpti, atvyk
stant i metinį pikniką, liepos 27- 
tą dieną. “Maryville Park”. Šv. 
Marijos Viloj. Elmhurst. Pa. Pel
nas skiriamas Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų globojamam našiaity
nui. Ten mūsų atsilankymas at
neš dvigumą naudą, būtent, pa
tys praleisime linksmai dieną žai
dimais. šokiais, užkandžiais ir pa- 

’ sišnekėjimais ir kartu suteiksime 
j paramą Seselėms. Tat, visi į Šv. 
Marijos Vilą. Elmhurst. Pa. pik- 
ninką! Rengėjų Komitetas.

“BINGO PARTY”
Kiekvieną Sekmadienį įvyksta, 

i “Bingo”. Maryville parke. Šv. 
Marijos Viloj. Pelnas skiriamas 
sušelpimtii našlaičių ir senelių, 
kurie yra Nukryžiuoto Jėzaus Se
serų globoj.

I Visi kviečiami atsilankyti, o 
atsilankusieji džiaugsis, nes yra 
labai gražių dovanų. Taipgi galės 
gauti užkandžių.

Nukryžiuoto Jėsaus Seserys.

I

I
MINERSVILLE, PA

siems: taipgi pasakė trumpą 1 
l*ą vaikučiams. Kun. Karalius. 
Pranciškaus parap. mokyk 
fundatorius atsilankė j iškilr 
ir taipgi pasakė gražią kai 
Vakarėlis taip gražiai prai 
kad jam užsibaigus vien buvo 
įima pasidžiaugti vaikelių pas 
dvmu ir pagirti Seselių Kazin 
riečių rūpestingą vaikelių prit 
girną* KAUNIER1

VAŽIUOKIT
LIETUVON 

Per 
DARBININKC 

LAIVAKORČIŲ

Šv. Pranciškaus parapijos pra
dinės mokyklos meto užbaigimas, 
įvyko birželio 13 dieną. Seselės 
Kazimierietėa prirengė gražią 
programėlę, j Atailapkįsieįi^sve- 
čiai džiaugėsi vaikučių ' išlavinf 
mu ir gražiąja lietuviška kalba. 
Po programos klebonas kun. K. 
Klevinskas išdalino diplomus ir 
dovanėles tos garbės užsitarnavu-

i

T



DARBININKAS
ASMENIŠKAI LYDIMOS

J

/

- 6 .

I

WILLIAM J. CHISHOLMI

THERE’S EXTRA VALUE IN RCA ALL THE WAY’

I

vietinį laivo-
Švedų Ameti-

l

Baltimorės Kronistas ir tikisi, 
kad jie visuomet. pasiliks ištikimi 
sūnūs ir dukteris Kataliku Baž
nyčios ir savo Tautos.

PARAPIJINĖS MOKYKLOS 
METINĖ IŠKILMĖ

Neur Yorko 
Liepos 
Liepos

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

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

Meilės Seserų vedamoj Seton 
High: iš berniukų 4 ar 5 užsira
šė vienoj ar kitoj ktinigų-brolių 
moki narnoj mokykloj.

ties. Vestuvių puota Įvyko jauno
sios tėvelių namuose ant Herki- 
mer St. Sveikiname ir linkime 
šviesios ateities.

!-
v ' i 

sv.
mokyklos.

ir vienuolika

"TA PATĮ VAKARĄ--------
Tą patį ketvirtadienio vakarą

10,
24,

IŠTIKIMI MOKINIAI
Už neapleidimą nei vienos die

nos mokslo metu sekantieji gavo 
liūdijimus: Skelpšų Vincas, Stoš-

Iš kų Teodoras, Maziliauskų Pranė, 
mergaičių jau 9 užsiregistravo Adomaičių Antanas, Kripų Alber-

GRIPSHOLM

STATION!

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GREENFIELD) MASS.
LDS. 113 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks sekmadienį, bir
želio 27 dieną pas pirmininką 
Joną Vaičiulį namuose. Prašome 
visų susirinkti.

Vietinės Susivienijimo kuopos 
šv. mišios už mirusius narius bus 
atnašaujamos ši šeštadieni, rytą 
7:30 vai., airių švč. Trejybės 
bažnyčioje. Kviečiame visus da
lyvauti. A. Dėdinas.

me bus minimos ir draugijos 3ž> 
metų gyvavimo sukaktuvės. Daly
vaus visos Providence lietuviu 
draugijos. Bus šokių, dainų ir 
žaidimų. Visiems (išskiriant vai
kus) atvykusioms nevėliau 4 va
landos po pietų Įeinant i parką 
bus duodamos dovanos. Tikimės 
svečių ir iš kitų kolonijų. Kas 
tik norės važiuoti trokas visus 
veš dvkai. RAP.

i RCA VICTOR LIEPOS-JULY
) DIENA

IŠVAŽIAVIMAS

Birželio 27 d. Klaipėdos parke 
įvyks išvažiavimas Šv. Jono Krik
štytojo draugijos. Tame išvažiavi-

Šv. Vardo Jėzaus Draugijos 
AVorcester, Mass. metinis pikni
kas Įvyks birželio 27 d., Mairo
nio parke. Piknikas prasidės 
pirmą valandą po pietų.

Kviečia Komisija.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St.

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

I
Tel. 6-1944

Tel. 2-3381
Delivery

Domestic and
Imported Branda

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S 
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

T

PUSH A
button

THERFS YOUR

TARIAME ACTU
Mylimiems savo vaikeliams, ku

rie surengė mums tokią gražią 
“surprise party” norime ištarti 
širdingiausi ačiū. Labai esame 
dėkingi sūneliams Juozukui ir 
Mykolui, dukrelėms Mortai ir 
.bilijonai. Dėkojame atsilanku- 
sioms giminėms ir pažįstamiems. 
Džiaugiamės mums 
dovanėlėmis. Dar 1 
me.

FIRST SHOWING
This week. .. 9:30 a. m. — 5:30 p. m. daily 

Don’t miss it.. .No obligation!
For you...radio’s latest and greatest development 
— ELECTRIC TUNING! First truly automatic 
tuning... amazingly simple and accurate! No dials 
to tum. Just push a button...there’s your station! 
Easy as iighting a room!

New Overseas Dial brings you the vvorld’s 
greatest broadeast entertainment...Paris! London! 
South America!...50 times easier! New Sonic- 
Arc Magic Voice eliminates distortion and “boom” 
...gives you amazingly lifelike tone!

Other exclusive extra-value features including 
Magic Brain, Magic Eye, give you more stations 

•—greater povver—inereased selectivity! See these 
stunning sėt s — at amazingly low prices—NOW!

Ketvirtadieni, birželio 17 d. 
vyko iškilmingas užbaigimas 
Alfonso parapijinės 
Astuoni berniukai 
mergaičių tą Vakarą apvainikavo 
savo 8 metų darbą gaudami pra
dinės mokyklos diplomus. Tą pa
tį vakarą įvairiems atsižymėju
siems moksle mokiniams buvo su
teiktos dovanos: o visos mokyk
los vaikučiai palinksmino susirin
kusius įdomia gražia programa.

; suteiktomis 
kartą dėkoja-

M. Glavickai.
PUOTELĖ

Juozas ir
IŠLEISTUVIŲ

Aušros Vartų parapijos salėje 
ponam Glavickam išleisti j Lietu
vą buvo surengta “surprise par
ty”. Parapijos klebonas leido dy
kai salę. pp. (Slavickų vaikeliai 
rūpinosi parengimu. Padėjo ir 
sumanūs šeimininkai ir šeiminin
kės. Į išleistuves atsilankė mies
to biznieriai, pp. (Slavickų gimi
nės. draugai ir pažįstami. Matyt, 
kati šios išleistuvės sujaudino 
į»p. (Slavickus, ypač tokios gra
žios kaliais kurias dalyviai pasa
kė. Ypatingų padėkos žodžiu už
sitarnavo šie: P. ir A- Kosuliai. 
E. Džiogiai. B. Tamulevičiai. -L 
Romanas, čižiaią Matačinskai. 
Aikšnoras. Dėkojama ir visiems 
dalyviams.

1937 M. GRADUANTAI
Giknių Leonardas. Jončių Al

bertas, Monkų Viktoras, Petkų 
Edvardas. Polijanskių Pranas. 
Skelpšų Vincas. Stočkų Teodoras 
ir Vilkų Leonas iš berniukų, o 
Ankstaičių Viktorija. Bukauskų 
Emma, Česnį) Evelina, Dunką 
Mildreda. Grajauskų Aldona, 
Maskevičių Ona, Maziliauskų 
Pranciška. Norkų Elena. Pečiulių 
Eleonora, šimkevičių Albina ir 
Yannėy Elena iš mergaičių gavo, 
kaip kun. dr-as Mendelis beveik
kasmetą primena, mokslo sakra- te Theodoras Stoškus buvo kun. 
mentą. t. y. regimą ženklą nema-, .Hendelio apdovanotas 3.00. 
tomo nuveikto darbo per 8 mc-1 
tus. Vienas gal iš maloniausių 
pranešimų tą vakarą buvo, kad 
bemaž visi baigusieji šv. Alfon
so mokyklą sieks aukštesnio mok
slo katalikiškose įstaigose.

YPATINGU DOVANU 
LAIMĖTOJAI

8-tam skyriuje Viktoras Mon- 
kus laimėjo aukso premijas kaip 
matematikoj taip už. aukščiausius 
savo klasėj pažymius. Tame sky
riuje lietuvių kalbos premiją te
ko Leonui Vilkui, o už geriau
sius kvotimus Tikyboje Pečiulių 
Eleonora liko apdovanota. 7-tam 
skyriuje Jacųueline Judge: 6- 
tam. Petkų Ona. 5-tam. Oeplins- 
kų Ona, 4-tam. Pugevičių Kaži 
mieras. 3-čiam. Zinzaletų Raimun
das, 2-ram, Pečiulių Dolores, ir 
1-am, Lucille Geisey gavo aukš
čiausių pažymių dovanas savo 
skyriuose. Juozas Zakarka pasi
rodė gabiausias lietuvių kalboje 
7-tam skyriuje. Sylibavimo kon- 
teste tarp 7-to ir 8-to skyriaus, 
kun. Dubinsko $5.00 dovaną lai
mėjo Vladas Stalionis: tarp 5-to 
ir 6-to skyriaus, Ona Petkus. Už 
gražų pasirodymą šiame kontes-

TRADE IN YOUR OLD RADIO!
BIG ALLOVVANCE • EASY TERMS • FREE HOME TRIAL ARRANGED

Model 813 K 
f J.00

OOVVN

NEWYORK-kLAIPEDA
per GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

RENGIA

ŠVEDU AMERIKOS
LINIJA
Kooperuojant

Lietuvių Lsuvokorčių Agentų Sąjun
gai Amerikoje, Ine.

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

Laivokoriių kainos: _
Trečią klase ........ $97.50
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 vedėja* 

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor- 
čių kreipkitės į savo 
korčių agentą, arba į 
ko* Linija-

Kiti iiplaukimai ii 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM ____
KUNGSHOLM___ Rugpiūčio 19,
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 26 
' Swedi*h American Line 
454 Boylston, St., Boston, Mass.

ARMCHAIR CONTROL
Tune from your chair 
— easily. accurately — 
by pushing a button!

SONIC-ARC MAGIC VOICE 
Makes the famous 
Magic Voice more tone- 
full than ever!

IMPORTANT NEW FEATURES

Union Electrical Supply Co. Ine
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

tas, Šimkevičių Mykolas. Budelių 
Adelė. Šautų Antanas, Keidošių 
Dolores, Paulionių Margaryta, 
Budelių Edvardas. Matulioniu 
Gordonas, Vyšniauskų Vytautas, 
Adomaičių Alicija, Baranauskų 
Marijona, č'eplinskų Ona, Šimke
vičių Eleonora. Pečiulių Amal- 
das ir Šilanskų Albertas.

Lvrie Teatre įvyko * užbaigimas 
Tėvų Jėzuitų Loyola mokyklos. 
Andrius Rėkus ir Albertas Matu
lionis, du iš- mūsų parapijiečių, 
gavo savo diplomus. Andrius Rė
kus užbaigė savo kursą su pa
žymiais. kurie teikė jam vietą at
sižymėjusių mokinių sąraše. Buvo 
gaila, kad šios dvejos iškilmės 
susidūrė vieną vakarą, kadangi 
buvo daug, kurie norėjo būti vie
noj ir kitoj vietoj. Visus gradii-

Mažyčiaiį r.ntus mūsų parapijos sveikino 
dainelė- I 

Kas Bus
Įvairių skyrių berniu--

UŽBAIGIMO PROGRAMA
Visi mokyklos skyriai prisidėjo 

prie vakaro iškilmių, 
visus prajuokino savo 
mis Jono Orkestras ir 
Močiute.
kai atliko Močiutės. Žirgeliai ir 
Basebolė. Mergaitės išpildė Sesu
tės Darželis ir Bijūnėlis. Visa 
mokykla sudainavo Saulutė Tekė
jo,, Oi Džinm Džium ir Paukšte
liai Mieli. Graduantų sudainuota 
Linksma Mums Diena. Eleonoros 
Pečiulytės Atsisveikinimas ir vei
kalėlis Laiko Vagis su gerb. Kle
bono Lietjuvniko kalba užpildė 
vakarą. Nors lijo nuo 7 vai. vak. 
visgi gražus būrys žmonių susi- 

. rinko ir visi grįžo namo paten
kinti vakaro iškilmėmis.

PO TRUMPOS LIGOS
Cistai netikėtai po trumpos li

gos mirė Jurgis -Mirkąs. Velionis 
buvo tik 49 metę amž.iaus. našlys. 
Palaidotas antradienį, birželio 22 
d. su bažnytinėmis apeigomis. 
Amžiną atilsį duok jam Viešpa
tie ! .

. SARPALIS . STAUGIUTĖ
Šeštadienį, birželio 19 d. priė

mė moterystės sakramentą Vik
toras Sarpalis ir Matilda Stan
kutė. VIST kunigai buvo liudy-*į 
tojais jų (Tviejų gyvenimo sutar-<

Siela — didžiųjų bran- 
enybių kasykla; mokėk 

ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

KIBART MOTOR 
SALES, INC.,

AUTHORIZED FORD SALES
& SERVICE

120 Market St., 
Campello, Mass.

Tel. Brockton 835
•tMHiHHHHMHMHmHHmummHoiuimmmiHUiumimui

MŪSŲ DRAUGŲ IR KOS 
TUMERiy DĖMESIUI
Jūs nuoširdžiai esate 

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

ATHERTON’S
41 Center St., Brockton.

BIRŽELIO MĖN. PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Antras šios vasaros parapijos 
išvažiavimas po globa ŠŠ. Vardo 
vyrų dr-jos įvyko pereitą sekma
dienį. Išvažiavime dalyvavo arti 
500 žmonių. Kaip visa pikniko 
tvarka, taip valgiai ir patarnavi
mas buvo kuopuikiausiai. Pelno 
parapijai liks, manoma, apie 
200.00 dol.

J. E. VYSKUPAS REINYS 
BALTIMORĖJE

Garbingas svečias J. E. Vysku
pas Reinys atvyko Baltimorėn 
pirmadienį po pietų 5 vai. Stoty
je jo laukė Klebonas kun. Lietuv- 
nikas. Federacijos kuopos rašti
ninkas p. Valentas Matelis, p. 
Jonas Grebliauckas ir kiti. Kiti 
mūsų kunigai negalėj pribūti, ka
dangi tuo laiku buvo laikomos 
Stebuklingo Medalikėlio novenoa 
pamaldos. Apie garbingo svečio 
priėmimą ir vakaro programą bus 

‘parašyta sekantf penktadienį. * 
B. K.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

OLSON & LEPPER, Ine
CHEVROLET SALES & 

SERVICE
519 Washington St., 

Norvood, Mass.
* . Tel. 0440

EOW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJAB 

1000 WMhiftgtOB 8t 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1508 
Montello Office:

10 Ištemto
TEL. Brockton 2006

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

Washiugton St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

GRABORIUS
'ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PL 6286

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R
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NA PASAULYJE ,, 7

Visame pasauly daug 
kalbama apie raudonosios 
Sovietų armijos galingu
mą, tačiau tikrų skaičių 
vis dėlto ligi šiol nežinota. 
Dabar Amerikos karinė 
spauda pateikė savo skai
tytojams apie raudonąją 
armiją skaičius, kurie pa
rodo kiek ir kokių ginklų 
ji turi. Pagal tą statistiką 
SSSR armija 1932 metais 
turėjo 10.000 kulkosvai
džių, 13.000 automatiškų 
šautuvų, 1937 m. pradžioje 
kulkosvaidžių skaičius pa
siekė 14.000. Lengvųjų pa
trankų skaičius iš 2.400 iš
augo ilgi 7.500. Sunkiųjų 
patrankų 1932 metais So
vietai turėjo 600, o šių me
tų pradžioje jų jau turėjo 
1.200, jau neskaitant tvir
tovių, artilerijos ir patran
kų įtvirtinti “Sovietų Ma- 
ginot” linijoje, kuri eina 
vakarų pasieniu.

1932 m. raudonoji armi
ja teturėjo 350 tankų, o 
dabar jų turi 6.000. Pasta
ruoju laiku traktorių fab
rikai pagamino dar 200 di
džiųjų tankų. Į minėtą 
skaičių neįeina lengvosios 
tanketės, kurių Sovietai 
turi taip pat nemažą skai
čių. Be to, imdamas domėn 
netikusius senus tiltus, 
raudonosios armijos vy
riausias štabas užsakė pa
gaminti nemažą skaičių 
tankų — amfibijų. Nese
niai “Raudonoje žvaigždė
je” buvo atspausdinta iliu
stracija, vaizduojanti visą 
tankų — amfibijų koloną, 
besikeliančią per ežerą.

Paskutiniu laiku Sovietų 
fabrikai pradėjo gaminti 
greituosius amerikoniško
jo tipo tankus “Christi”, 
kurie gali važiuoti 160 ki
lometrų per valandą grei
čiu. Šie tankai turi ir “re
težius”, ir ratus; todėl pa
gal reikalą gali keisti grei
ti ir šliaužimo priemones. 
Be to, raudonoji armija 
dar turi 4.000 motorizuotų 
kulkosvaidžių, 150.000 tra
ktorių, kuriais gali būti 
vežiojamos sunkiosios pa
trankos ir kitokį sunkūs 
karo pabūklai, ir 100.000 
kariškų automobilių ka
riuomenei ir karo reikme- 
noms pervežti. XX.

BURQUE JEVVELER
75 W. Pearl St, - - - Nashua, N. H.

LAMPRON’S SHOE STORE
93 Main St., ( Nashua, N. H.

P. E. FLETCHER
70 E. Pearl St.,

125 Main Si,

NASHUA COAL & COKE CO.
Nashua, N. H.

MILLER’S

co., me,, 
Nashua, N. H.

AVARD’S
Nashua, N. H.

THE RIVERSIDE FASHION SHOPPE
57 Main St., Nashua, N. H.

ROSEBUD CANDY SHOPPE
233 Main St., Nashua, N. H.

X    

MAYO INC

Nashua, N. H.

185 Main St.,

NASHUA MFG. CO. 
Nashua, N. H.

Nashua, N. H.

NICHOLS RADIO SALES AND SERVICE
16 Kinsley St., Nashua, N. H.

EVERETT JOHNSON’S ELECTRIC SHOP
209 Main St., Nashua, N. H.

W. M. MITCHELL
36 E. Pearl St., Nashua, N. H.

JAKE SULLIVAN 
Nashua, N. H.

LIETUVIU DIENOS 
DALYVIAI FILM9SE

Lietuviu Diena, kuri į- 
vyks liepos 5 d., Mariana
polio Parke, Thompson, 
Conn., yra Naujosios An
glijos lietuvių metinė 
šventė j kurią suplaukia 
tūkstančiai lietuvių, ne- 
vien iš Naujosios Angli
jos, bet ir kitur. Broliai 
Matuzai, filmininkai, va
žiuodami į Lietuvą nori 
parodyti Lietuvių Dienos 
iškilmes ir Lietuvoje. Tai
gi, Broliai Matuzai liepos 
5 d. filmuos Marijanapo- 
lyje Įvykstančias iškilmes, 
minią ir įvairią sporto 
programą. Šie paveikslai 
ateinančią žiemą bus ro
domi visose kolonijose, ku
riose ir patys save pama
tysite. Laukiąs L. D.

‘DARBININKO* 
EKSKURSIJOS

LIEPOS 2,
Laivu “GRIPSHOLM” 

LIEPOS 21, 
Laivu STATENDAM, 

kuris išplaukia iš Bosto- 
.. no. n

HILL HARDU ARfc & PAIMT CO.
35 R. R. Sųuare - Nashua, N. H.

W. L. WOL_ 
Nashua, N. B__________ r - -__

C. J. MARTINAGE ČO.
66 Main St., Nashua, N. H.

THE SMART SHOP,
Cor. Main and High St. Nashua, N. H.

CO.
THE MAINE MANUFACTURING COMPANY 

Nashua, N. H.

i
♦

r J. Ė. McELWAlN co. 
Nashua, N. H.

CITY COAL CO.
33 E. Hollis,____________________

SMITITS RADIO SHOP
72 E. Pearl St., Nashua, N. H.

Nashua, N. H.

1£1 Main St.,
ARDEN’S

Nashua, N. H.

NASHUA GUMMED & COATED PAPER CO. 
Nashua, N. H.

VVm. L. NUTTING INC.
75 Main St., _ Nashua, N. H.

J. M. LEVESQUE & SON, INC., 
40-48 Factory St., Nashua, N. H.

SPEARE DRY GOODS CO.
138-140 Main St., Nashua, N. H.

FIRESTONE
JAMES P. MAYO

232 Main St., Nashua, N. H.
NASHUA PHARMACY CO.

Nashua, N. H.

JUDGE BOLIC A. DEGASIS
142 Main St., Nashua, N. H.

H. C. LINTOTT 
Nashua, N. H.

NASHUA AUTO CO., INC.,
283 Main St., Nashua, N. H.

220 Main St.,

M.

Pirksiant, Ateikite Pas

Main St.,

M odei iltastrated gives 5.1 cu. 
ft. storage space. 10.7 aq. ft 
shelfspace. 48 big ice cubes at a 
freezing. Has the New ALL- 
METALQtnCKUBE T1L4Y5 with 
Instaat Cube-Release—famous 
Meter-Miser—Food-Safety In- 
dicator—Automatic Tray Re- 
lease — Automatic Reset De- 
froster — Super-Dnty Freezer 
—Automatic Interior Light — 
Double-Range Cold Contzol 
— Super-Dttty Hydrator — 
5-Year Protection Plan.
SENSATIONAU.Y tOV PRICE5.

. ALSO, ON 6 AND 7 CU. FT.
WP1R.DUTY- FRIGIDAIRE "SPEdALS“

DON T GAMBLE BUY MPROOF!
WHY TAKE A CHANCE WHEN YOU CAN 

BUY THIS FULL-FAMILY SiZE

SUPEROUTY

w • « ■ w « u n 91 vf r»m ■* epu a p 9 *9 ■■ aa

ONLY FRIGIDAIRE GIVES YOU PROOF OF
ALL 5 BASIC SERVICES

YOU MIST MVE FOR COMPLETE HOME REFRtGERATlOB

PROOF 1. GREATER ICE-ABILITY
Makes more ice, faster .. . instantly releases all ice 
trays and cubes... yields 20% more ice by ending 
meltage waste.

PROOF 2. GREATER STORAGE-ABILITY
Ends crovrding. Maiimum shelf space up i» front. 
Storage space for every need!

PR3OF 3. GREATER PROTECT-ABILITY
Keeps food safer, fresher, longer, even in the hottest 
weather! Safety-Zone Temperatures proved 
by Food-Safety Indicator.

PROOF 4- GREATER DEPEND-ABILITY
5-Year Protection Plan on the sealed- 
in mechanism. Built and backed by 
General Motors!

PROOF 5. GREATER SAVE-ABILITY ..

Cuts current cost to the bose... and 
pratvt it with an electric meter tęst! 
Simplest refrigerating mechanism ever
built—only 3moving parts, iadadiag 
the motori

ONLY

15975
L easy terms

PfflLLIP MORRIS & CO.
Main cor. Factory St., Nashua, N. H.

JOSEPH P. MICHAELONIS 
Nashua, N. H.

PUBLIC SERVICE COMPANY OF 
NEW IIAMPSHIRE 

Nashua, N. H.
PERRAULT & SMITH FURN. CO.

89 West Pearl St., Nashua, N. H.

PHANEUF PRESS
64-66 East Pearl St., Nashua, N. H.

•9

PRISCILA CANDY SHOP
153 Main St., Nashua, N. H.

S. J. POIRER
Nashua, N. II.

LITHUANIAN CIVIC SOCIETY 
Nashua, N. H.

J. H. TOLLES CO 
Nashua, N. H.

19 High St.,
PROSPECT CAB

Nashua, N. H.
PETER PAN SPA

Nashua, N. H23 High SL,
A. J. GELINAS & SON

142 Main St., Nashua, N. H
A. DEMONTIGNY, INC.

95 Main St., Nashua, N. H.

BELLAVANCE BEVERAGE CO. 
Nashua, N. H.

E. A. CHAGNON
39 E. Hollis St., Nashua, N. H,

CHARLES F. KAZLAUSKAS
81-2 E. Pearl St., Nashua, N. H.

BROCKELMAN BROS.
Nashua, N. H.

NASHUA STERLING STORE INC.
98 Main St.. Nashua, N. H.

THE TAVERN” 
Nashua, N. H.

W. T GRANT COMPANY 
Nashua, N. H.

v

731

*

> Boston, Mass.oylston St.
(Just Above Copley Sųuare)

TEL. KENMORE 7936 — 7931

330 Bowdoin St. Dorchester. Mass. 27

ggnin cm-tuun

• Ylekd* M* “*• ”
’

ttBVKElXAS«-Co“«

•cūoa.

C. C. P©tep

I

JOHNS - MANVILLE 
Nashua, N. H.

J. J. NEWBERRY CO. 
itashua, K. H.

BESSE & BRYANT CO. 
Nashua, N. H.

STATĖ AND TREMONT THEATRES 
Nashua, N. H.

JAMES B. CROWLEY IMS. CO.
103 Main SL, Nashua, N. H.

BEE HIVE RESTAURANT
56 High St., Nashua, N. H.

JAY’S BEAUTY SHOPPE
12 E. Pearl St., Nashua, N. H.

NASrtUA TELEGfcAPH NEWS
Nashua, N. H.

FORTIN, THE FLORIST
86 W. Pearl St. Nashua, N. H.

THE C. H. AVERY COMPANY
Factory St., Nashua, N. H.

A. H. BERGERON & SON
113 W. Pearl St., Nashua, N. H

SCOTT JEWERLY CO.
88 Main St., Nashua, N. H.

I

J
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Rytinių Valstybių Žinios
UTICOJ

SIDABRINIS JUBILIEJUS
1 lio 20 d, 8:30 A. M. vėl 
į visi susirenka šeimynomis,
pasipuošę gėlėmis šv. Jur

giais metais Uticoj tarp gio bažnytėlėm Visi eina 
lietuvių nepaprasti įvy- šeimynomis prie Dievo 
kiai, — 25 metų šv. Jurgio Stalo. Džiaugsmo ir meilės 
parapijos Jubilėjus! Nors ašaros vilgo daugelio blak

stienas.
Toks šventimas 25 metu 

sukaktuvių tai neišdils iš 
žmonių širdžių ir per ke
lias dešimtis metų... Tėvai 
ir vaikai daro gražius ir 
vieningo gyvenimo pasiža
dėjimus, gi Viešpats, atė
jęs į širdis, tuos pasižadė
jimus laimina ir savo ŠŠ. 
Krauju lyg pasirašo. Misi- 
jonierius dar no šv. Mišių 
prabyla, palinkėdamas vi
siems gražioj vienvbėj iš
tverti iki mirties ir kvie
čia į jubiliejinių rekolek
cijų iškilmingą užbaigimą
2 vai. po nietų.

Ak, kokios pražios už
baigimo aoeigos, kurios 
susidėjo iš įspūdingo misi- 
jonieriaus pamokslo aoie 
ištvermę, iš krikšto įžadų 
atnaujinimo, Popiežiško 
palaiminimo ir galutinai 
palaiminimo švenčiausiuo
ju Sakramentu, po kurio 

I misi jon ieriaus skardus 
balsas užintonavo padėkos 
Šv. Ambroziejaus ir Au
gustino himną. “Te Devm 
Laudamus”. Visų veidai 
nušvito lyg mažų vaikelių 
tik ką po krikšto, visi žy
dėjo nauja jaunyste, o ro
žės ant krūtinių darė baž
nyčia lvg pavasario kve
piančių gėlių darželiu.

Pabaidoj buvo pašauktas 
fotografas, kuris 
bažnyčioj sėdinčius daly
vius nufotografavo, kad 

I dar ilgiau padarytos nuo
traukos primintų visiems 
apie įvykusį 25 metu Uti- 

naudoiosi Dievo kos lietuviu parapijos ju- 
Gi šių metu bilieju ir skatinte skatin- 

mėnesį pakvietė tu atsiminti padarytus 
Tėvą Jėzuitą Joną Bruži- prisižadėiimus. Ilgiausių 
ką, kuris Dievui padedant, metų Klebonui Dr. A. Šim- 
sutraukė visus prie Dievo kui. kun. Misiionieriui T. 
Stalo šeimvnomis ir dar, Bružikui ir Geniesiems š’T 
jis prisižadėjo atvykti bir- Jurgio narapijos parani- 
želio mėnesį duoti jubilėji- 
nes rekolekcijas.

Štai birželio 14 dienos 
vakaras. Bažnytėlėje pasi
rodo tas pats misijonierius 
T. Bružikas S. J., tik jau 
labiau suvargęs, ir savo 
ugningais žodžiais vėl pa
vergia visu širdis. Dievas

ši Uticos parapija yra vie
na iš mažiausių lietuvių 
parapijų Amerikoj, bet U- 
ticos lietuviai gali tuo pa
sigirti ir net pasididžiuoti, 
pasižiūrėdami i kitas kai 
kurias, kad ir didelias, bet 
pilnas peštynių parapijas, 
kad Utikoj žmonės visi 
kaip vienas gražiai ir su
tartinai darbuojasi. Čia vi
si gražiai klauso savo dva
sios Vado, bažnyčios ko
mitetas sutartinai darbuo
jasi su klebonu, tai bepigu 
švęsti ir 25 metų jubilėjų!

Neminėsiu Utikos Šv. 
Jurgio parapijos istorijos, 
nes jos gerai nežinau, bet 
kiek iš dabartinio žmonių 
elgesio galima spręsti, čia 
esą lietuviai yra geri ka
talikai, nėra tarp ju jokio 
nepageidautino plauko at
skalūnų ar Bažnyčios prie
šų. Jei koks ir neina baž
nyčion. tai jis nė neuž- 
gaulioja kitų.

Dabartinis klebonas kun. 
Dr. Augustinas Šimkus 
savo gražia dvasia žavėte 
žavi žmones ir traukte 
traukia prie Švenčiausios 
Jėzaus Širdies. Jis supran 
ta, jei dvasinis parapijos 
gyvenimas bus geras, tai 
visi gyvens vienybėje ir 
sutikime, o tam tikslui jis 
daro dažnai dvasines pa
rapijos puotas, — misijas 
ir rekolekcijas ir ragina 
prie dažnos Komunijos. 
Pernai, atvykęs i parapi
ja, tuojau patsai davė gra
žias iy įspūdingas misijas; 
žmonės 
malonėmis... 
sausio

visus
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Supranavičiutė, B. Aleksandrai-1 
tė, ponia Patnaudė ir kiti. Laike 
hankietėlio kalbas pasakė M. 
Kerbelis, adv. A. Stotina, dr. 
Kinderis ir viet. varg. J. Olšaus
kas. Muzikas kūrinėlių pagrojo 
penkių asmenų orkestras. Čigo
nėlių šokius pašoko dvi sesutės, 
A. ir B. černeičiutės. Joms pianu 
akompanavo O. Žilinskaitė. Dar 
buvo ir kitų margumynų, dialo
gų, juodukų juokdarių, ir tt. Po 
bankietėlio p-lė Gudžiūtė širdin
gai padėkojo už* tokį gražų pa
rengimą, už dovanėles ir linkėji
mus. Vakaro vedėja, p-lė A. Luk- 
siute, visiems padėkojo ir tuomi 
užbaigė bankietėlj. Po užkandžių 
svečiai linksminosi, šoko.
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• Everything about the new Norge is 
"AS YOU LIKĘ IT.” Irs flexible in- 
terior arrangement is the most con- 
venient and accessible ever offered in 
a Rollator Refrigerator. Come in. Let 
us show you the firiest refrigerator 
you ever saw—and tell you how easily 
you can afford to own it.

LAIVU EKSKURSIJA Į ROTON 
POINT, CONN.

Švč. Trejybės lietuvių parapija 
Neivark, N. J. rengia ekskursija 
laivu liepos 4 d. į labai gražią 
vietą Conn. Valstybėm Iš Netvar
ko laivas išeina 9 valandą ryte, 
(nauju laiku) nuo Center St. Pa- 
ssaic upės, kur prieina visi gatve- 
karai ir autobusai iš visos Nevv 
Jersej. Laivas “Mayfair” yra 
gražus, drūtas, greitas, puiki vie
ta šokiams. Orchestras rinktinis, 
kurs gros įvairius muzikos kūri
nius per visą važiavimo laiką. 
Bus valgių ir skanių gėrimų.

Kviečiu visus lietuvius, kaip 
Newarkieeius, taip ir iš kitų 
miestų atvažiavusius svečius į mi
nėtą ekskursiją. Mišios tą dieną 
bus laikomos 6 ir 7 valandą, o 
paskui visi trauksim į laivą.

Klebonas Kun. I. Kelmelis.

ROCHESTER, N. Y.

Brooklyno, Karalienės Angelų 
parapija, šiuo metu turi du ne
paprastai atsidavusiu Dvasios va
du, tai JUOZAS ALEKSIŪNAS, 
nepaprasto malonumo, nuoširdu
mo, ir gailestingumo asmuo, ir 
gailestingumo asmuo, tos parapi
jos klebonas; jo pagelhininkas gi 
yra JONAS LAURINAITIS, ku
ris yra nepaprastas jaunimo my
lėtojas, ir jų mylimas. Žmogus 
nepaprasto švelnumo ir atsida* 
vęs su- viskuom parapijos jauni
mui. Vas tik antrus metus para
pijoj, bet kiek čia jų abiejų — 
kun. Juozo ir kun. Jono nuveikta, 
tai sunku ir išskaitliuoti. Kurie 
nori tos tvarkos pamatyti, te at
silanko Į mūsų gražią bažnytėlę 
sekmadieniais ar trečiadieniais, 
tai pamatys ir stebėsis iš tokios 
gražios tvarkos.

Sekmadienį birž. 20, buvo pas 
mus nepaprastas iš Lietuvos sve
čias J. E. Vyskupas M. Reinys. 
Pirmos Komunijos vaikeliai per 
9 vai. mišias, kurias laikė J. E. 
Vyskupas, priėmė Šv. Komuniją. 
Nepaprastai gražų pamokslą pa
sakė J. E. ir buvo visų gražiai 
pagerbtas. Parapijos vaikų henas 
gražiai pagrojo jlydint J. E. Į 
bažnyčią.

Girdėjau, kad parap. Vaikų he
nas žada važiuoti Liepos 5 d., j 
Marianapolį Lietuvių Dienon.

Liepos 24 d. paranija rengia 
ekskursiją laivu į Rye Beach. 
Daug žada važiuoti, nes labai 
graži vieta.

Prie pabaigos šių žinučių no
riu pasveikinti kun. Joną Lauri
naitį jo varduvių dieną ir palin
kėti jam knogeriausios sveikatė
lės ir pasisekimo. Pažįstamas.

VYSKUPO APSILANKYMAS
Liepos 11 d., j mūsų koloniją 

atvyksta J. E. Vyskupas M. Rei- 
. nvs. Klebonas kun. J. Valantie-

duoda gražų vėsoką orą. jus pranešė, kad Jo Ekscelencija 
per visą savaitę gražiai tą dieną 11:00 vai. celebruos 
žmoneliai lankosi, penkta- Pontifikales šv. Mišias ir vakare 
dienio vakare įvvksta į-, parap. auditorium įvyks Ganyto- 
Spūdingas parapijos kon- jo pagerbimui šaunus bankietas.

DYKAI, DYKAI
Daržovėms Sudėti - Naujas Išradimas
ATSILANKYKITE Į MUSŲ KRAUTUVŲ IR GAUKITE PUIKIAU
SIAS DOVANAS. LAIKAS APRIBOTAS.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

Visi šios iškilmės tikrai laukia
me.

>BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PARAPIJOS PIKNIKAS
Įvyksta birželio 27 d., Linder. 

Parke, Union City, Conn. Prog- 
rame dalyvauja choras, solistai, 
skudučių benas, sporto mėgėjai. 
Prie Melodians orkestras bus šo
kiai, gardūs valgiai ir gėrimai. 
Visus kviečiame skaitlingai atsi
lankyti.

Lietuvon atostogų dėliai. čia įvy
kusioje ex-kareivių seimo parodo- gaičių Katalikišką 
je lietuviai geriausiai atsižymėjo, 
o parap. skudučių benas pirmą 
dovaną laimėjo. Birželio 25 d. į- 
vyksta Feder. Skyriau svarbus 
susirinkimas. Liepos 18 d., Lake1 jos piknikas įvyks birželio 27 d. 
Coumpanee, parap. choras turės 
metinį išvažiavimą. Akstinas.

I ‘ ------- -----

Birželio 20 dieną užbaigė Mer- 
aukštesnią 

mokyklą 160 mergaičių, o iš šio 
skaičiaus buvo 25 lietuvaitės.

Pirmasis Šv. Juozapo parapi-

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston

I

M. 
J. 
J. 

A-

STUDENTŲ PAGERBIMAS
Birželio 19 d., parap. svetainėj, 

Vaizbos Buto . Moterų skyrius, 
vad. Mrs. M. Zailskienei, Mrs. M. 
Colney ir Mrs. A. Jenušaitienei, 
pagerbė įvairių mokyklų gabes
nius studentus-tes. Pasveikinimo 
kalbas pasakė kun. J. Valantie
jus, Vice gub. F. Hayes, dr. 
Colney, adv. C. Balanda, dr. 
Stanislovaitis, J. Jenušaitis, 
Dubauskas, T. Matas, Marė
domaitė, P. Zailskas, dr F. Hill, 
kun. E. Gradeekis ir komp. A. J. 
Aleksis. Studentijos vardu pade-, 
kos žodį rengėjams gražiai parei
škė Notre Dame Universiteto stu
dentas Norbertas Aleksis. Muzi
ka lę dalį programo šauniai išpil
dė Natalija Plangaitė, sesutė Lu- 
šaitės, Dalorosa Markevičiūtė, 
Edna Lazdauskaitė, A. Ulinskas 
ir P. Lazauskas. Visa vakaro 
nuotaika buvo labai jauki ir rū
pestingai sutvarkyta. Užtai lai 
būna garbė V. B. Moterų Sky
riaus Veikėjams!

ŠIS — TAS
Kun. B. Gauronskas išvyko

PARADAS
Pirmą dieną lietuvių kareivių 

seimo įvyko graži paroda, kurio
je dalyvavo kareiviai, eks-karei- 
viai ir kai kurios nekareiviškos 
draugijos. Lietuviai puikiai pasi
rodė svetimtaučių tarpe. Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos Švilpu
kų benas laimėjo pirmą ir antrą’

Linden parke, Union City, Conn. 
Jame dalyvaus parapijos choras. 
Švilpukų henas, geras orchestras. 
Bus visokių žaidimų ir margu
mynų. Visi dalyvaukite: patys 
pasilinksminsite, kitą pamatysite, 
parapiją paremsite.

NESULAUKĖ
Birželio 12 d. iš Holy Redee- 

mer bažnyčios buvo palaidota pa
nelė Darata Česnaitė, visai jau
nuose metuose, kuri tiktai už de
šimties dienų būtų baigusi Aukš
tesnę Benjamin Franklin mokyk
lą. Nors buvo lietuvaitė, iš lietu
vių tėvų, bet su lietuviais neda
lyvavo, bet už tai jos nelabai ga
lima ir peikti. Kadangi tais lai
kais mes savo lietuviškos mokyk
los neturėjome, ir lietuvių vaikai 
eidavo j Vokiečių Holy Redeemer 
mokyklą. Nors toje mokykloje 
lietuvių vaikai turėjo šiokias to
kias privilegijas, k. t. galėdavo 
lankyti sekmadieniais savo baž
nyčią, tiktai klebonas turėjo pa
liudyti, kad buvo bažnyčioje, bet 
vistiek ištautinimo darbas buvo 
varomas ir daugelis pabaigę tą 
mokyklą nedalyvavo su lietuviais.
A. a. Darata net ir savo tėvelius 
kalbindavo lankyti svetimą baž
nyčią, o ne savo, ir todėl iš tos 
bažnyčios buvo ir palaidota. Ko
kia tai žala buvo padaryta savai 
tautai ir bažnyčiai pasivėlinus su 
atidarymu savo mokyklos. Labai 
gaila^ bet gal ateityje tokių atsi
tikimų nebus. Čia tebūna perser
gėjimas ir toms lietuvių parapi
joms, kurios savo mokyklos dar 
ir dabar neturi. Iš to pasekmės 
yra liūdnos.

NEW BRITAIN, CONN.
TRILYPIS IŠVAŽIAVIMAS 

GRAŽIAI PAVYKO
Trilypis išvažiavimas, įvykęs 

birželio 13 dieną, Sehuetzen par
ke, buvo visapusiškai sėkmingas. 
Oras buvo malonus, giedras. Sve
čių privažiavo busais iš apylinkės 
kolonijų: Manehester, Npw Ha- 
ven, Hartford, Waterhury ir Wa- 
shington Depot, Conn. Taipgi ma
tėsi svečių iš Brist oi ir Bridge- 
port ir kitų vietų. Malonu buvo 
matyti Dvasios Vadus kunigus — 
A. Vaškelį ir M. Pankų iš New 
Haven. Kiek vėliau atsilankė 
kun. J. Kripas ir kun. P. Kariū
nas. Šv. Kazimiero parap. choras . 
iš New Haven ir šv Cecilijos cho
ras iš New Britain, vadovauja
mas varg. K. Žalnieraičio, daine
lėmis pagražino dienos programą. 
Tad prie progos Komisija taria 
nuoširdų ačiū chorams ir jų ve
dėjams. Taipgi Komisija dėkoja 
kun. Pankui už pasakytą kalbą. 
Ačiū taria taipgi p. J. Mončiū- 
nui ir p-lei M. Jokubaitei ir vi
siems darbininkams-ėms, už uolų 
darbą. KOMISIJA.

LDS 5 kuopos susirinkimas į- 
vyks birželio 27 dieną. Svarbu, 
kad visi dalyvautų, nes yra svar- 

.... . bių reikalų aptarti. Bus raportų
dovaną. Pirmą,už gražų pasirody- .skaitymas, 
mą ir antrą už skaitlingiausią 
būrį. Laike parodos buvo ir pa
rengtų sunkvežimių. Lietuviai 
parengė du: Vienas vežė lėktuvą,1 
antras vežė Gedimino bokštą. 
Politiški Klubai juos sutaisė. 
Jiems garbė.

f

Eks-Kareiviai ir būrelis “au- 
siliary“ (moterų) sekmadienį 
“in corpore“ priėjo prie šv. Ko
munijos.

Birželio 20 dieną įvyko šv. 
Juozapo parap. mokyklos “Už
baigimas“. I« ryto graduantai 
dalyvavo šv. mišiose ir priėjo vi
si kartu prie šv. Komunijos. 
Jiems pritaikintą pamokslėlį pa
sakė kun. Dr. Starkus. Vakare 
mokiniai gavo diplomus laike 
Akto iškilmių.
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Darbai šioj apylinkėj dirbtuvė
se eina gana gerai. Didžiosios 
dirbtuvės duoda atostogų po sa
vaitę laiko ir dar apmoka. Visur 
kalbina darbininkus rašytis j li
nijas, bet jie nelabai rašosi.

KORESP.

NAUJA ŠEIMA
Birželio 12 d. kleboną pava

duojąs kun. Vitkus, MIC. suteikė 
moterystės Sakramentą Aleksan
drui Remeikiui su p-le Ona Poš- 
kaite. Liudininkų buvo net 3 po
ros. Jaunoji buvo susipratusi lie
tuvaitė, priklausė moterų Švč. 
Marijos pašelpinei draugystei, 
taipgi prie sodaliečių. Laike o- 
pertorium per mišias jaunojo 
brolis Albinas Remeikis giedojo 
solo “Avė Maria“.

AMSTERDAM. N. Y.
PAGERBĖ VAISTININKĄ
Birželio 6 dieną įvyko puikus 

vakarėlis pagerbti p-lę Aldoną 
Gudžiūtę, kuri šiais metais už
baigė Albany College of Phar- 
macy (vaistininkystės mokslus). 
Programa susidėjo iš muzikos, 
dainelių ir šokių. Dainelių prog
ramą išpildė šv. Cecilijos choro 
nariai. Dainavo S.' Kučait?, Dti

..............■ ’ - ; — - i . t

IŠ EUROPOS
- Rašytojui teko gauti kelios ži
nutės nuo kleb. kun. Jono Bak
šio, iš Southamton Anglijos ir iš 
Liurdo, Prancūzijos. Kun. Bak
šys džiaugiasi kelione ir gerėjasi 
gavęs progą aplankyti tą didelę 
šventovę Liurdą. Nors sako jau 
girdėjęs viturėlj ir lakštingalą 
čiulbant, bet esąs pasiilgęs Ro- 
chesterio. VYTURYS.

Pirmas parapijos piknikas į- 
vyksta birž. 27 d. Sea Breeze 
Grove, gražiame šilelyje, ir tiki
mės daug svečių toje pirmutinėje 
pramogėlėje. Proga suteikti pa
ramą parapijai. , * V.'

RUOŠIASI VYKTI Į LIETUVIŲ 
DIENĄ

New Britaino lietuviai skait
lingai rengiasi dalyvauti Lietu
vių Dienoje, Marianapolio kolegi
jos parke, liepos 5 dieną. Vado
vybę ima Marijonų Kolegijos Rė
mėjų 36 skyrius. Jie gražiai kvie
čia visus šios apylinkės gyvento
jus važiuoti sykiu su jais specia
liais bus’ais. Kadangi taip iškil
mingai šių metų Lietuvių Diena 
bus minima — dalyvaus J. E. 
Vysk. M. Reinys, tai visiems bus 
naudinga ir malonu dalyvauti. 
Bušai išvažiuos 7 vai. ryte, lie
pos 5 dieną nno Šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčios, kampas 
Stanley ir Chureh Streets. Kaina 
į abį pušį <1.10. Norintieji va
žiuoti bus’ais užsirašykite pas O. 
Radzevičienę arba pas B. Mičiū- 
nienę. Ruoškimės visi kas bus’aM, 
kas automobiliais į Lietuvių Die
ną.

LANKĖSI SVEČIAS
Pereitą savaitę pas vargoninin

ką K. žalnieraitį lankėsi svečias, 
New Britainiečiams gerai pažįs
tamas J. Olšauskas. Jisai gražiai 
giedojo keletą giesmelių laike 
Saldi. Jėzaus Širdies pamaldų.

' B. M.
V
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