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Birželio 24 d. Bažnyčia 

švenčia šv. Jono Krikšty
tojo gimimo dieną. Jis bu
vo Viešpaties “kelių taisy
tojas“, tvirtos valios vy
ras, kuris nesvyravo “kaip 
vėjo supama nendrė” į vi
sas puses. Jis mokėjo ir 
drįso pasakyti tiesos žodį 
kiekvienu metu ir kiekvie
nam į akis. “Angių veislė”, 
jis sakė veidmainiams pa- 
riziejams, “kas jus pamo
kė bėgti nuo ateinančios 
rūstybės. Duokite tad ver
tingų atgailos vaisių... Nes 
kirvis jau pridėtas prie 
medžio šaknies. Taigi 
kiekvienas medis, kuris ne
duoda gero vaisiaus, bus 
iškirstas ir įmestas į ug
nį”. Šventasis už tiesos 
skelbimą ir savo įsitikini
mus buvo nužudytas. Ta
čiau jis jautėsi laimingas, 
nes visą gyvenimą ruošė 
Viešpačiui kelius. Toks 
privalo būti kiekvieno ka
taliko gyvenimas.

300 Darbininkų Liko 
Be Darbų

Brockton, Mass. birž. 22, 
— Apie 300 darbininkų, la
bai daug lietuvių, liko be 
darbų, kada W. L. Douglas 
Shoe kompanijos viršinin
kas pranešė, kad No 5 
dirbtuvė, kur buvo išdirba
mi moteriški čeverykai. 
bus uždaryta.
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Lenkija Ištremia Vokiečius

Varšuva, birž. 22. — Len
kijos vyriausybė įsakė iš
varyti tris vokiečius, ku
rie netoli Dancigo turi nu
sipirkę didelius žemės plo
tus. Lenkų kaimiečių suva
žiavime Varšuvoje taip pat 
pasireiškė mintis išvaryti 
visus vokiečius iš Lenkijos 
ir. kad užkariauti rvtinę 
Prūsiją ir Vokiečių Silezi
ja. Jie pareiškė, kad Dan
cigas buvo ir bus Lenkijos. 
Kelios dienos atgal Vokie
tijos viršininkas Goebbels 
sakė, kad Dancigas pri
klausąs Vokietijai.

Amerika Nori Sutaikinti 
Japonus ir Anglus

Tokio, Japonija, birž. 22. 
—Jungtinių Amerikos val
stybių vyriausybė pasisiū
lė tarpininkauti Japonų- 
Anglų ginčams.

WATERBURY, CONH.
SUSIRINKIMAS

LDS 5 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ateinantį sekma
dienį, 1 vai. po pietų, šv. Juoza
po parapijos senos mokyklos 
kambariuose.

Nariai-ės malonėkite visi atsi
lankyti į susirinkimą. Bus gali
ma apsimokėti už laikraštį 
“Darbininką” arba užsisakyti 
susirinkime.

J. Totilas, kp. rast.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
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Hitleris Ruošiasi Užimti Dancigą
Londonas, birž. 22, — Y- 

ra manoma, kad apie lie
pos 1 dieną Hitleris užim
siąs Dancigą. Tą nuomonę 
patvirtina sutraukimas 
kariuomenės prie Lenkijos 
rubežiaus. Sakoma, kad 
per dvį savaites vokiečiai, 
mažais būriais, sutraukė 
daugybe kariuomenės prie 
Posen Lenku koridoriaus, 
ir būk vokiečiai daro ap
kasus ir tvirtina savo po
zicijas. Kad nukreipti nuo 
to visuomenės dėmesį, Hit
leris įsnkė paleisti iš kalė
jimų Čekoslovakijoje vi
sus kalinius, kurie buvo 
nuteisti dėl politiniu vei
kimų. Toliau, Vokietijoje 
piliečiai tegali nusipirkti 
tik po vieną galioną gazoli
no, ir tai nevisada. Gazoli
nas vra valdžios taupomasj 
karui.

Japonija Įsakė Jung. Valsty
bių Laivams Apleisti Uostą

Tokio, Japonija, birželio 
22 — Japonijos kariuome
nė užėmė uostą Swaton; 
Kinijoj. Karo vadovybė i- 
sakė Anglijos ir Jung. Val
stybių laivams apleisti uo
stą. Swatowo mieste yra a- 
pie 40 amerikiečių.

Tekstilių Darbininkams 
Nustatomas Atlyginimas
VVashington, D. C. birž. 

22. — Darbininku unijos 
vadai ir industrijų atsto
vai prašo, kad tekstilių 
darbininkams būtų nusta
tytas atlyginimas nema
žiau kaio 32 ir pusė centų 
į valandą.

RUSIJA NENORI SANTYKIŲ 
SU ANGLIJA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maskva, birž. 22, — An
glijos ir Prancūzijos atsto
vai Maskvoje negali suda
ryti jokių santykių su bol
ševikais. Sovietų Rusijos 
diplomatai vieną sykį pa
reikalauja iš tų atstovų 
vienokių sąlygų, kitą die
ną kitokių. Išrodo, kad 
Maskva nori ištirti kaip 
toli Anglija ir Prancūzija 
jai nusileis. Be abejonės 
Stalinas tai daro su Hitle
rio žinia. Hitleriui svarbu 
žinoti, kokių priemonių 
Anglija ir Prancūzija 
griebsis jį apsupti ginklų 
galybe. Toks Anglijos ir 
Prancūzijos ieškojimas 
santykiu su Stalinistais, 
kurie išžudė daugiau kaip 
20 milijonų krikščionių y- 
ra papiktinimas.

Bedarbių Suregistravimas
Washington, D. C., birž. 

22 — Jungtinių Valstybių 
vyriausybė planuoja pra
vesti bedarbių registraci
ją, kuri esą reikalinga nu
statyti darbo eigą Ameri
koje.

Lietuvos Šauliai Nusipirko 
Du Lėktuvu

i Kaunas, birželio 22 d. — 
Pastaruoju laiku Lietuvos 
Šauliu Sąjungos Aviacijos 
Skyrius nusipirko du lėk
tuvu.

Vokietija Suvaržė Žydus 
Čekų Šalyje______

Prague, birž. 22 — Ba- 
ron Konstantin von Neu-i 
rath, Vokietijos protekto
rius Bohemijai ir Moravi
jai, išleido 12 punktu de- i 
kretą, kuriuo dar labiau 
suvaržo žydus.

Visiems žydams įsakyta j 
užregistruoti savo nuosa- 

, vybę, asmeninę ir pramo
ninę, pas vietinį Vokietijos 
komisijonierių, kuris yra 
protektoriaus atstovas.

Žydams uždrausta par
duoti savo nuosavybes. Į 
Auksą, sidabrą, brangius I 
akmenis ir kitokias bran-1 
genybes žydai turi užre
gistruoti čekų tautiniame 
banke prieš liepos 31 d.

KALTINA VYRIAUSYBĘ NESI
RŪPINIMU DARBININKAIS

VVashington, D. C., birž.Sekminių Šventės Rusijoje

Maskva, birž. 22, — Iš 
Maskvos žinios ateina, kad 
Rusijos bolševikai įvai
riais būdais stengėsi sulai
kyti žmones nuo Sekminių 
šventimo. Jie liepė žmo
nėms Sekminėse dirbti, 
kaip ir kitose dienose ir 
bažnyčių nelankyti. To
kios krikščionių šventės 
jie sakė, yra pavojingos 
valstybei ir komunistų 
partijai. “Kiekviena kapei
ka duota bažnyčioms yra 
valstybės išdavimas”. Ma
tomai valstybei labai trūk
sta kapeikų.

J. M. Prelatas Jonas J. Ambotas,

Popiežius Tikisi Rusijoje
Perversmo

Pradedama Statyti Darbė
nų * Šventosios Uosto 

Geležinkelio Linija
—

Kaunas, birželio 22 d., — 
Geležinkelių Valdyba ir 
Savanorių Darbo Talka 
šiomis dienomis pradeda 
Darbėnų - Šventosios Uos
to geležinkelio linijos sta
tybą.

Belgijoje Panaikintos Nacių 
Organizacijos

Brussels. Belgija, birž. 
22, — Vyriausybės įsaky
mu nacių organizacijos ir 

: joms palankios panaikina
mos Eupene. Malmedy ir 

Į St. Vith apskričiuose.

I Vatikanas, birž. 22, — 
Popiežius Pijus XII, kalbė- 

’ damas į atsilankusius ru- 
i sų tikinčiuosius, pasakė, 
kad tvirtai esąs įsitikinęs 
į Rusijos dvasinį prisikėli
mą. Jis pareiškė, kad jis 
visuomet meldžiasi už Ru
sijos žmones ir ragino vi
sus tikinčiuosius melstis.

Vienuolių Ligoninei Paskirta 
Dovana

New Orleans, Lo. birž. 
22, — Louisiana valstybės 
tyrinėtojai pripažino, kad 
Mercy ligoninė, Seserų vie
nuolių vedama, yra viena 
iš geriausių visoje valsty
bėje. Valstybės viršininkai 
už tai Seserims įteikė do
vaną.

Mirė Kun. Jonas Juška
prelato rūbais apsirengęs, kurio investitūra į prelatū- 
rą įvyko birželio 18 d. Švč. Trejybės lietuvių par. baž
nyčioje, Hartford, Conn. Šios par. klebonu yra garbin
gasis prelatas nuo 1912 m.

Prel. Amboto investitūros ir vardinių proga svei
kiname ir linkime ilgiausių metelių!

Prel. Jonas J. Ambotas liepos 4 d., Lietuvių Dieno
je, Marianapolio Kolegijoj atnašaus iškilmingas šv. mi
šias.

Katalikų Kongrese Daug 
Nekatalikų

I

Chicago, III., birželio 22, 
— Mirė kun. Jonas J. Juš
ka. 27 m. amžiaus, birželio 
18 d. š. m., Šv. Kryžiaus li
goninėje. Susirgo širdies 
liga sugrįžęs iš metinių ku
nigu rekolekcijų. Po kelių 
širdies atakų mirė ligoni
nėje.

A. a. kun. Jonas J. Juška 
buvo Šv. Kryžiaus lietuvių 
par. vikaras.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo tėvelius Mykolą ir 
Prancišką (Kavaliūnaitę) 
Juškas, dvi seseris — Feli
cija
žmona) 
minės, 
kun. A. 
zimiero
Mass.) klebonas.

A. a. kun. Jono Juškos 
kūnas buvo pašarvotas jo 
tėveliu namuose, 7030 So. 
Manlevvood Avė.

Trečiadieni, birželio 21 
d. buvo nulydėtas i Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią.

22, — CIO vadas. John L. 
Lewis kaltina Jungtinių 
Amerikos valstybių vy
riausybę nesirūpinimu 1 
darbininkų reikalais. Jis 
sako: “Kada krizės metu 
nesiranda vadu, kurie pa
gerintų darbininku žmoniųi 
gyvenimą, darbininkai į- 

i puola į nusiminimą ir pa- 
jsiduoda pavojingiems va-j 
jdams”. Per aštuonius me
tus Roosevelto valdžia ne
pajėgė sumažinti bedarbių ■ 
skaičiaus. Kada žmonės! 
nesusilaukia iš valdžios j 
vadovybės, jie neteke kan-I 
trvbės atsisuks prieš val
džią.

Cleveland, Ohio, birž. 22. dužimų ir šiandien stovi 
— Krikščioniškos demo- toki pat jauna, kaip ir pir- 
kratijos kongresas, į kurį mą dieną. Šiandieną mes 
buvo suvažiavę žymieji ka- matome tai, ka garsus an- 
talikų vadai užsibaigė. Pa- glų istorikas Macaulay yra 
daryta svarbių nutarimų pasakęs: “Nėra ir nebuvo 
katalikų veikimo srityje, žemėje tokio valstybinės 
To. žinoma, buvo tikėtasi, žmogaus išminties paga- 
Bet nesitikėta tokio dide- minto veikalo, kuris mūsų 
lio nekatalikų susidomėji- bandymams būtų tiek ver- 
mo Kataliku .Bažnyčios tingas, kaip Katalikų Baž- 
mokslu. Į visas kongreso nyčia”. Tai štai, tas Baž- 
sesijas lankėsi klausytis nvčios nežlugimas, ta pil- 
naskaitu ir ėmė dalvvumą nutė jėga, tos senos Baž- 
diskusijose daugybė, pro- nvčios jaunatvė, patrau- 
testantų, žvdu, bedieviu ir kia žmonių akis į ją... Ant- 
nagonių. .
ta laisvai kalbėti ir statvti __  _______
įvairius paklausimus. Kai- Žmogus šiandiena, jaučia- 
kurie iš jų buvo aukšto si kaip išrautas, 
mokslo vyrai, kiti susido
mėję klausytojai. Bet visi 
sutiko, kad viena tik Kata
likų Bažnyčia turi tikrus; 
nurodymus socialiniams ir 
ekonominiams reikalams.

I

(Dr. J. G. Gallagher 
ir Prancišką ir gi- 
kurių tarpe yra ir 
Petraitis. Šv. Ka- 
par. (Worcester,

kurias su asista atnašavo 
Šv. Kryžiaus par. klebonas 
kun. Aleksandras Skripka. 
Pamokslą pasakė kun. M. 
Švarlys.

Po pamaldų a. a. kun. 
Juškos kūnas nuvežtas ir 
palaidotas Šv. Kazimiero 
kapuose, kur pamokslą pa
sakė kun. A. Valančius, Šv. 
Kryžiaus par. vikaras.

A. a. kun. Jonas Juška į- 
švęstas kunigu bal. 18 d. 
1936 m. Primicijos įvyko 
balandžio 19 d., 1936 m. 
Švč. P. Gimimo par. bažny 
čioje.

Gimęs sausio 13 d. 1913 
m.. Aušros Vartų par., Chi
cago, III.

A. a. kun. Jono Juškos 
tėveliams ir giminėms rei
škiame gilią užuojautą.

Prašo Popiežiaus Būti 
Taikos Tarpininku

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 24 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildyti atvyksta Lo- 
wellio Šv. Juozapo lietuvių par. Radio Grupė, vadovau
jant p. V. Dzedulionytei.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos 
ir kalbų iš VVCOP stoties, Boston.

Budapeštas, Vengrija, — 
re

gentas, admirolas Horthy, 
atidarydamas seimo sesi
ją. pasakė, kad reikia pra
šyti Popiežiaus sutikimo 

i būti Europos taikos tarpi
ninku. Jis sakė, kad kitaip 

Ketvirtadieni, birželio 22 Europoje taika nebus išlai- 
d. įvyko laidotuvės, daly- kyta. ir vieni tautų vadai 
vaujant J. E. Kardinolui nesutars. Bet Popiežius 
Mundelein, Chicagos arki- Pijus XII esąs didžiausia 
vyskupui, daugybė kunigų pajėga pasauly, ir jam tar- 
ir miniai pasaulionių. . pininkaujant tautų gin- 

10 vai. ryte įvyko iškil-jčuose taika būtų išlaikyta 
mingos gedulo šv. mišios,! ir užtikrinta.

kur jaunas kunigas darba- Birž. 22. — Vengrijos 
j vosi.
|

I

Jiems buvo leis- roji susidomėjimo prie
žastis yra jau išvidinė, į

Jis jau
čiasi išrautas iš svarbiau
sių gyvenimo ryšiu, jis ne
beturi šaknų Dievu je. Juk 
šiandiena šaukiama: “To
lyn nuo Dievo”. Atsitrau
kęs nuo Dievo, žmogus pa
sidarė savaimi besiremias. 
autonomiškas žmogus. Ir 
taip tas žmogus, rodos ir 

Ižmogui nebesijaučia, tik 
“lyg ir žmogus”. Jis pasi
darė žmogus tikro neigi
mo, bekraujis. Bet žmogus 
neigimu nepasitenkina, jis 
nori teikti, jis nori gyven
ti. jis šaukiasi gyvenimo, 
pilnutinio, tobulo ir asme
ninio gyvenimo. Kataliky
bė ir yra savo esme pilnu
tinio žmogaus teigimas, 
įteigimas žmogaus visuose 
! io gyvenimo santykiuose. 
•Katalikybė yra pozityvi 
religija. Žmogus jaučia ši
tą Katalikybės pozityvu
mą ir todėl svarsto, ar tas 
negalėtu ir jam kuriuo 
nors būdu padėti. Tos tai 
.vra priežastys nekatalikų 

išliko iš visokių su-!susidomėjimu katalikybe. 1

Nejučiomis spiriasi klau
simas kodėl šiandieną tas 
didelis susidomėjimas Ka
talikybe? Kad šiandieną 
Kataliku Bažnyčia trau
kia į save nekatalikišką j 
pasauli yra neužginčija
mas faktas. Gal tam yra 
dvejopa priežastis. Išvirši
nė priežastis yra, be abeio, 
tie tiosioginiai sukreČian- 
tieji didžiojo karo pergy
venimai kada viena po ki
tos sudužo puikios valsty
bės ir kultūros. Iš politinės 
ir ekonominės griuvėsių 
savaime nukrypo žmoniios 
žvilgsnis į Kataliku Baž
nyčią. kuri lyg koki nesu
griaunama uola, kyla iš 
griuvėsių lauko, nepalies
ta audros smūgiu, kuri tik 
viena

i

i

J. E. Kardinolas Mundelein 
Dalyvavo Laidotuvėse

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

mas skelbiamas rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m.. Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj, Cambrid
ge, Mass.

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

Pageidaujama, kad LDS apskričiai ir kuopos 
iš anksto prisiųstų savo sumanymus, kad galėtu
me prieš Seimą paskelbti organe “Darbininke” 
visų narių dėmesiui.

Kun. J. Švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

4V;
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IVAIRIOS ŽINIOS
Popiežius Rūpinasi Sudaryti 

Santykius
X*

Vatikanas, birž. 22. — I- 
talų laikraštis Avvenire 
dTtalia, rašo, kad Popie- 
žius Pijus XII ypatingai 
rūpinasi, per savo atsto
vus sudaryti santykius 
tarp Vokietijos ir Lenki
jos. ir tarp Italijos ir Pran
cūzijos. Toliau, kad tautų 
vadai suvažiavę, be karo 
ginklų, išspręstų kolonijų 
klausimus. las laikraštis 
rašo: “Pijus XII nevieno 
nepasmerkia. neužsiima 
politiniais dalykais, bet 
pildo savo apaštališką pa
reigą ir kviečia visus pri
pažinti teisingumo princi
pus ir taip palaikyti taiką 
pasauly. Vietoje smerkti, 
jis ragina žmones atsi
žvelgti į teisingumą, vieto
je imti kardą, jis jiems lie
pia vadovautis šaltu pro
tu. Pijus XII deda visas pa
stangas. kad taika būtų iš
laikyta. Taip darė ir visi 
Popiežiai nuo pat Apaštalų 
laikų”.

Kunigų Pakeitimas
Brooklyn. N. F. — Brooklyr.o 

diecezijos vyskupas padarė ku
nigų permainas, kurių tarpe bu
vo ir du lietuviai kunigai su
mainyti vietomis; tai kun. A. 
Petrauskas iš Šv. Jurgio par. i 
Apreiškimo par., o kun. V. Ma
siulis iš Apreiškimo i Šv. Jur
gio par.

Linkėtina abiem dvasiškiam 
gerų pasekmių naujose vietose 
ir darbuotis savo tautiečių tar
pe Dievui ir tėvynės labui.

Religinis Ispanijos
Atgimimas

Vokietijoje Jaunųjų Husikal- 
timai Didėja

Beri ynas. birž. 22. —Prie 
nacių valdžios jaunųjų nu
sikaltimai. ypač prieš do
rovę tiek smarkiai padidė
jo, kad patys naciai nema
žai susirūpino. Kada 1933 
metais jaunųjų nusikaltė
lių buvo tik 612 prieš do
rovės. 1937 metais buvo 
2,374. Tas labai aišku: ka
da naciai panaikino katali
kiškas mokyklas, jauni
mas buvo auklėjamas be- nuostolių 
dieviškoje dvasioje. Be re
ligijos nėra dorovės.

Liepos 25 d. Ispanijoje 
būdavo iškilmingai šven
čiama šalies globėjo šv. Jo
kūbo šventė. Ypatingai iš
kilminga ji bus šiemet. Di
džiausios iškilmės vyksta 
Santiago de Composelle 
katedroje, garsioje ispanų 
pelerinažo vietovėje. Šiose 
iškilmėse dalyvaus, kaip 
praneša, pats gen. Franco, 
vyriausybės nariai ir di
plomatinis korpusas.
Gegužės pirmosiomis die

nomis visose Barcelonos 
mokyklose vėl buvo gar
bingiausiose vietose paka
binti kryžiai.

Viesulas Padarė $500,000 
Nuostolių

|

Lietuva — Europos krepšinio meisteris. Lietuvos krepšinio rinktinė, apdo
vanota gėlėmis, nugalėjusi Latviją, Estiją. Lenkiją, Suomiją, Vengriją, Italiją ir 
Prancūziją. Stovi iš dešinės į kairę: Lubinas, Ruzgys, Andriulis, Budriūnas, Leš
činskas, Puzinauskas ir kt.

2

Į Maskvą
Berlynas, birž. 22, — Vo

kietijos nacių vyriausybė 
jau turi išrinkus atstovus 
į Maskvą tartis Rusijos- 
Vokietijos prekybiniais 
reikalais. Sakoma, kad už 
kelių dienų tie atstovai 
vyksta tartis su Stalinu. 
Rusija pasižada pristatyti 
Vokietijai neišdirbtos me
džiagos, gi Vokietija duo-

■ da Stalino valdžiai 300 mi- 
’ Ii jonus auksinių markių 
paskolą. Tai iš viso Vokie
tija jau bus paskolinus Ru
sijai 500 milijonus auksi
nių markių. Jeigu Rusijai 
taip reikalinga yra didi 
paskola, tai aišku, kad te
nai yra didžiausias skur
das ir vargas.

600 DARBININKŲ IŠĖJO į 
STREIKĄ

Haverhill, Mass. birž. 22, 
— The Unity Shoemakers 
kompanijos darbininkai iš
ėjo į streiką, kada kompa
nija atsisakė jiems grąžin
ti 10 nuošimtį sumažintų 
algų. Darbininkai sako, 
kad 1937 metais, jie laisva 
valia sutiko paskolinti 10 
nuošimtį savo algų iki 
kompanijos dalykai page
rės. Tai buvo darbininkų 
paskola darbdaviams. Da
bar dalykams pagerėjus, 
jie reikalauja, kad toks 
pat nuošimtis būtų pris
kirtas prie jų algų. Kom
panija atsisako tai pada
ryti.

Dėl Uždarytų Lietuviškų
Draugijų

Kiek Yra Pasaulyje Žydų
i

Naciai imasi Šeimas 
Kontroliuoti

Teko patirti, kad gegu
žės 19 d. atsilankiusiems 
Vilniaus Vaivadijos Įstai
goje pirmininkui p. K. Sta- 
šiui, dir. M. šikšniui ir 
kun. K. Čibirui Visuome
niškai - Politinio skyriaus 
viršininkas p. Jasinskis 
prie kitų aukštesniųjų vai
vadijos valdininkų pareiš
kė, kad grąžinama uždary
tosios Liet. Šviet. “Ryto” 
ir Liet. Ūkio draugijos su 
jų skaityklomis, visais 
skyriais ir turtu: taip pat 
grąžinamas ir uždarytasis 
Lietuvių Sporto Klubas.

________

į Tikrų skaičių nebūtų 
taip lengva pasakyti. Kaip 
praneša Varšuvos žydų in-j 
stitutas, visam pasauly jų 
yra apie 16,000,000. Iš jų 
4 JĄ mil. yra Jungt. Ameri
kos Valstybėse. Vien New 
Yorke jų daugiau kaip du 
milijonai. Rusijoj žydų y- 
ra trys milijonai. Vokieti
joj ju tebus pasilikę 750, 
000, o Italijoj dar mažiau 
— tik 45,000. Šiose šalyse 
žydų gyvenimas nėra leng
vas. Šiokių tokių sunku
mų yra ir trims milijo
nams žydų gyvenančių 
Lenkijoj, taip pat — Ru
munijoj (beveik vienas mi
lijonas) bei Vengrijoj (pu-

; sė milijono), Lietuvoj apie 
150,000.

Tikrų skaičių nebūtų

GILINAMAS ŠVENTOSIOS 
UOSTAS

į Kaunas, birželio 22 d. — 
■ šventosios Uostas gilina- 
į mas ir ruošiamas, kad į jį 
galėtų įplaukti ir šiek tiek 
didesni laivai.

Anglijos Ir Japonijos 
Nesutikimai

Tientsin, Kinija, birž. 22, 
— Kinijos krašte Anglija 
turi nemažai nuosavybių, 
savo nuosavybėms apginti; 
turi tenai nemažai ir savo- į 
sios sargybos. Japonai už- '

Lietuvos Radio Programa 
Iš Paryžiaus

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS

Minneapoiis. Minn. birž. 
22, — Smarkus viesulas 
sugriovė apie 50 namų ir 

pridarė apie 
$500.000 dolerių. Dešimts 
žmonių neteko gyvybės, ir 
apie 60 sunkiai sužeista. 
Mūsų komunistai rašo, 
kad Rusijoje nei viesulas 
nei audros nei sausra nuo
stolių nepridaro. Jie sako, 
kad nors ten derlius šįmet 
prastas, bet žmonės visko 
turi. Jei būtų pasakę, kad 
Stalinas ir komisarai vis- 

ardinolas Hlondas ko turi, tai atatiktų tikre
nybei.

Eucharistinis Kongresas 
Gdynėje

Berlynas, birž. 22, — Vo- NEPASAKO SAVO NUOMONES 
kietijos nacių ’-----x’~
Korrespondenz 
kad vyriausybė 
moms turėti 
kaip keturius vaikus. Toks 
vaikų skaičius esą reika
lingas Vokietijos gyvento
jų palaikymui. Ne žmonių 
valiai yra pavesta nusta
tyti šeimų didumą ar ma
žumą. bet laikytis Dievo 
įsakymų visiems įsakyta.

laikraštis 
praneša, 

įsako šei- 
nemažiau,

Jūros savaitės proga bir
želio 30 d. Gdynėje rengia
mas Lenkijos Eucharisti
nis kongresas, kuriame da
lyvaus 
ir visi lenkų vyskupai.

Mashington, D. C. birž.
22, — Prezidentas Roose
veltas užklaustas laikraš
tininkų apie jo nusistaty
mą kandidatuoti trečiu 
sykiu į Jungtinių Ameri
kos valstybių prezidentą, 
nieko aiškaus nepasakė. 
Visgi reikia pasakyti, kad 
per aštuonius metus Roo- Į 
seveltas darbo žmonių gy
venimo nepagerino. Virš. 
dvylika milijonų darbinin
kų yra be darbų. Kaip jis tų”?Tos mažosios Pabalti- 

Į pats sake, kiek laiko atgal, jos valstybės gerai žinoda- 
Nau jai paskirtas Lietu-j vienas trečdalis Amerikos mos komunistų nusistaty- 

vos nepaprastas pasiunti-1 gyventojų gyvena didžiau- mus Rusijos “globos” ne- 
nvs ir įgaliotas ministras šiame skurde ir varge. Ka----- -
Sovietų Rusijai Dr. Natke- da milijonai vargsta vy- 
vičius gegužės 16 d. atsi- riausybė įsako deginti ja- 
lankė Maskvoje pas vy
riausiosios i 
bos pirmininką Kalininą ir

j

Naujas Lietuvos Pasiuntinys 
Sovietų Rusijai

»
i

I r

PROTECTION PLAN
Dėl Skubaus Patarnavimo

Šaukite

STETSON
496 First Street,

FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.
Tel. SOUt’n Boston 1540

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLCEA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksiene,
625 E. Sth St.. So. Boston. Ma3S. 

T-l. So. Boston 1288
V F. ZaJetskienė,

564 E. Broadvray. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė.

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Maikoniutš, 

4115 Washii
Tel. Park

Iždininkė - -
105 VVest i

Tvs rkcia rė
1512 Coliu

Kasos 1
111 H St..

Draugija sa
antrą utarr.ihką mėnesio. ; 30 vai. 
vakare, p • žny W«taaliėi.

Visais draugi; >s reikalais kreipkitės 
pa» protokulą raštininkę.

įjona Markoni' 
n St.. Rcslindale,

.vay 0558-VV
- Ona Staniuliūtė.
6th S:., So. Boston. Mass.

Ona Mizgirdienė, 
mbia Rd . So. Boston.

. •■nč,
S : *• M
o s >J:o kas

_ _ ' “'F '- “f į Paryžius, Prancūzija, —eme Tientsiną, kur Anglį- Birž ’22 _ Liep<is d u 
i ,.?■ \UV . koncesiją. paryaiaus valstybinės ra-
Kiek laiko atgal, keturi ki- J -

:niečiai nužudė Japonų pa- 
I skirtą viršininką. Nusikal
tėliai pabėgo į Anglijos 
koncesiją. Japonai parei- 
kalavo, kad Anglijos sar-i‘“p^žiaus „^„^0 ats_ 
gybiniai nusikaltėlius is-!tova/ Leenhart, kuris 
duotų, bet tie Japonų ne-'nesenia[ iankėsi Kaune. 
paklausė. Tada Japonai aniA 45
užvede blokadą apie Angli
jos ir lygiai Prancūzijos i 
koncesijas. Jie neįleidžia 
Anglijos laivų, sulaiko ir 
iškamantinėja jos pilie
čius, ir pareiškė tai dary- 

, šią iki Anglija neatsisakys 
pataikavus ir rėmus Kini
ją. Tie nesutikimai prasi
dėjo birželio 14 d., bet jau

I — r:_____ i—j a 1:4- x;„i.

Paryžius, Prancūzija, —

dio studijos, kuri yra pašto 
ir telegrafo - telephono mi
nisterijos žinioje, bus tran
sliuojama lietuviška prog
rama.

pažadėjo apie 45 minutes 
skirti Lietuvai. Toji prog
rama bus pavadinta “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis te
ka”. .

Programa susidės iš baž
nytinių giesmių, liaudies 
dainų, kalbų ir muzikos.

Kaunas —Miškų Depar
tamentas užpirko Vilniaus

! K AmiliiMli Pinnlnn jaučiama, kad Anglija šiek ‘ krašte 500,000 sterkų ikrų,
Komunijai Paneigia Mažas itiek jau nusileidžia JaPo-'kurias paieis į nusėto eže-

Valstybes nams j
tartis. Amerika neturi Ki-; 

inijoje interesų, dėl kurių 
Paryžius, birž. 22, — Ka- būtų verta prisidėti prie 

da sovietų Rusija taip I Anglijos - Japonijos ginčų, 
daug kalba apie gynimą Bet Anglijos diplomatai 
mažųjų tautų nepriklau-| gaĮį gudriai įvelti Ameri- 
somybes, ir veržiasi jas;’kos vyriausybę į svetimus 
“globoti’’, prancūzų komu- ginčus.
nistų laikraštis štai ką pa
sakė: “Būtų tai smerktinai 
eiti i karą dėl mažųjų tau-

U -įa*s I rą, Zarasų ąpskr. Neseniai
ten įleista 200,000 išperin
tų sigų žuvelių ir 30,000 
vėžių.

—Du vilniečiai lietuviai 
paaukavo Ginklų Fondui 
100 Lt. Pavardes prašo ne
skelbti.

NACIAI DUODA PATARIMUS 
ANGLIJAI

nori.

Viesulas Užmušė 6 Žmones’r pas vy- vus, versti kavą į juras.
Sovietų tarv- kad palaikyti aukštas kai-

Toliau prezidentas 
kad visa valdžia 

būtų jo rankose. Tai kelias 
į diktatoriaus rolę. Trečias tybėje, šiaurytinėje daly- 
terminas būtų diktatūra.

Maskva Pertraukė Derybas
Su Anglija

> nas. 
įteikė jam savo skiriamuo- varosi, 
sius raštus. Įteikiant raš
tus, dalyvavo Sovietų Ru
sijos užsienio komisaro 
pavaduotojas Potiomki
nas. Pasiuntinys Natkevi
čius ta proga pristatė Ka
lininui ir Potiomkinui sa
vo bendradarbius Bagdoną 
ir Žvironą.

i

Minneapoiis, Minn., bir
želio 19 — Smarkus viesu
las siautė Minuesota vals-

Berlynas, birž. 22, — VoŲsako, vra tiek daug apė
musį žemių, kad jau atėjo 
laikas, kai kurias jų ati
duoti mažesnėms tautoms.

i ------------------

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

kieti jos naciai pataria An-Į 
glijai nesirengti į karą už 
Dancigą, ar Tientsieną. Jie 
sako, kad Dancigas pri
klauso Vokietijai, o Tient- 
sien Japonams. Anglija, jie

KIEK LIETUVIU

je. Anoka miestelyj užmu
šė du žmones ir kelioliką 
sužeidė. Corcoran mieste
lyj užmušė 4 žmones. Taip
gi padarė daug materialių 
nuostolių.

Texas valstybėje taip 
pat buvo stiprus ir smar
kus vėjas.

Mėgėją (Amateur) Valandė 
lė Lietuvių Dienoje

SV. JONO EV. BL. PAiALPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Alckcandras Ivaška,
440 E. Sixtii St.. So. Boston. Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 VVinfield St.. So. Boston. Mass. 

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

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

I

Maskva, Rusija, birž. 19, 
— Anglijos, Prancūzijos ir 
Rusijos diplomatai per
traukė savitarpinės pagal- 

‘ bos derybas dėl įvykių
Rudnia, Varėnos valse. — Pa- Tientsine ir Dancige.

gai 1939 m. Vilniaus Archidie- 
cezijos rubricėlę Rudnios para
pijoj yra 2222 parapijiečiai, jų 
skaičiuje 2000 lietuvių. Pamal
dos suskirstytos šitaip: vieną 
sekmadienį lenkiškai, kitą — 
lietuviškai. Tai yra skriauda 
lietuviams.

Kai kurie diplomatai sa
ko. kad Japonijos grasini
mas Anglijai gali būti nau
dingas Maskvai. Maskva 
gali pareikalauti iš Angli
jos brangiai užmokėti už 
pasižadėjimą kooperuoti 
Rytuose ir Vakaruose.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Tėvų Žemė Išparduota Daug Bonų
Pakelėse seni kryžiai rymo, 

Medžio Kristus laimina laukus 

Kur eini, klysti—pilki drimai, 

Dar pilkesni laukų artojai.

Kam pilka, bet mums brangi

i

Kun. P. V. Strakauskas, Lowellio lietuvių par. 
klebonas, Lietuvių Dienos (Marianapolyj) pirminin
kas, praneša, kad Lietuvių Dienoje, liepos 4, Mariana
polyj, tuoj po pamaldų įvyks Mėgėjų (amateur) pro
grama, kuri bus transliuojama garsiakalbiais.

Labai svarbu, kad toji programa būtų įdomi, tu
rininga ir įvairi. Pirmininkas kun. P. Strakauskas ir 
tos programos vadovybė atsišaukia į visus Naujos 
Anglijos dainininkus-kes, šoke jus-jas, muzikus (įvai
riais instrumentais), vaidintojus ir tt. tuojau užsire
gistruoti ir dalyvauti mėgėjų (amateur) programoje.

Pasižymėjusieji programoje gaus dovanas.
Kiekvienas (a), kuris(i) gali ką nors daryti, kad 

užinteresuoti Lietuvių Dienos dalyvius liepos 4 d., 
Marianapolyj, prašomi tuojau išpildyti šią aplikaciją:

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puiki; Me- 
to<lą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiusime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
siąs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo ’im-

jums T’II.NĄ 
DYKAI IšBAN- 
norėsite naudoti 

tą galėsit daryti už mažus

7 dienas, DYKAI, mūsų kaš- 
Pasiųsk savo vardą ir adresą

Vardas-PavardėJungtinių valstybių iždo 
sekretorius Morganthau 
praneša, kad per kovo mė
nesį iki 31 d., 22,000 J. V. 
Pašto skyriuose parduota . 
U. S. Savings bonds visojo: 
šalyje, kurie prinokę suda
ro $2,437.108,850. Juos yraI 
išpirkę 1,564,608 asmenys,

duose. Chicaga pirkime U. S. bo- 
Auib. Jonynas (Uų uįjma pirmą vietą.

ir gc-

Ijus Adresas

beržų 

tėvynė. 

Mes jos nei už auksą neparduosim. 

Kai reikėjo, nuosavu krauju apgynem 

O ir Vilniun eisim su džiaugsmu vei-

piZŲ Metodą, 
tams.

Mes noriai pasiųsim 
Pakeli, 7 dienoms 
DYYMCI, ir jeigu 
daugiau, . 
ki štus. M«-s kviečiam" jus naudoti tą 
vaistą 
tais, 
tuojau i

ROSSE PRODVCTS CO. Dept. X-9 
2718 W. Farwell Avė. Chicago, 1!L

i Kuo gali pasirodyti programoje

Šią aplikaciją išpildę, iškirpkite ir siųskite adresu:
A. F. Kneižys,

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Stoka Moralinio Pojūčio

!žmonės gali lygiai naudo-! 
tis”.

Ir tais žodžiais Popiežius 
pasako, kad šių dienų visų 
blogybių priežastys yra 
neteisingas gerybių, arba 
turtų paskirstymas. Tą Pi
jaus XI nurodymą faktais 
patvirtina įvairūs pasaulio 
mokslininkai.

Nedarbo Galima Išvengti DAUGIAU KRIKŠČIONIŠKOJO OPTIMIZMO!I

Jo Šventenybė, Pijus XI per mažas darbininkams; Labai daug įtakos į žmo- 
ne f" 
priežastys, bet 
priemones, kuriomis jas 
galima pašalinti. Jis sako: 
“Reikia, tat, kad darbinin
kai bei tarnautojai, pa
dengę savo būtinas išlai- valstybių gerovę bei visa- 
das, galėtų dalį savo už- me pasauly viešąją tvarką 
darbio atidėti ir tuo palen- ir ramybę. Priešinga tad 
gva sudaryti kuklią nuosa- socialiniam 
vybę; bet nemažesnės svar- netinkamai mažinti darbi- 
bos yra ir kitas dalykas, iš ninku atlyginimą, siekiant 
akių nepaleistinas ir mūsų vien asmeninės naudos ir 
laikais ypač svarbus, tai nepaisant bendros gero- 
būtent tas, kad visi tie, ku- vės. Socialinis teisingumas 
rie gali ir nori dirbti, gau- reikalauja, kad, derinant 
tų darbo. O tai nemažai pa- pastangas ir nuomones, 
reina nuo atlyginimo nor- atlyginimas, kiek tai yra 

septyniosde- mų, kurios protingose ri- galima, būtų taip nustato
mas, kad kuo didžiausias 

daugina skaičius žmonių galėtų 
darbo progas ir, priešingai, rasti darbo ir gauti už tai 
jas mažina, kai tų ribų ne- pragyvenimui reikalingus 
jsilaiko. Kas gi nežino, kad daiktus”.
i

I

kad žmogui pragy-

tik nurodė nedarbo atlyginimas yra nedarbo! 
pateikė priežastis? Šita blogybė, 

kurį ypatingai mūsų lai
kais siaučia ir didelį darbi
ninkų skaičių vargina ir 
kankina, taip pat griauna

teisingumui

Medžiaginiu atžvilgiu gyvename labai pažangų 
amžių. Ligšiol negirdėti išradimai — telefonai, bevieli- 
niai telegrafai, radio, orlaiviai — tai vis naujausieji 
žmogaus minties pastangų vaisiai. Ir tas viskas palaip
sniui tobulėja, taip kad ateity galime susilaukti tokių 
dalykų, apie kuriuos dar nė nesapnuojama. Žmogus, 
susilaukęs tokių nuostabių savo proto išdavų, natūra
liai jaučiasi išdidus ir iškyla į tokį puikybės laipsnį, 
kad nepripažįsta nieko už save aukštesnio. Tačiau, ne
žiūrint visų medžiaginių tobulybių, žmogus dviejuose 
labai svarbiuose dalykuose jaučiasi visiškai bejėgis: 
1, negali pailginti savo amžiaus, kad savo išradimais 
koilgiausiai galėtų džiaugtis, ir 2, moraliniu bei doro
viniu atžvilgiu ne tik kad netampa tobulesniu, bet vis 
smunka žemyn, ir tas jo dorovinis susmukimas didėja 
proporcingai su medžiaginiu tobulėjimu. Tad tie ste
bėtini gyvenimo patogumai atneša labai mažai laimės
ir tai ne visiems. Turtuoliai jais naudojasi, o neturtin
gieji tik žiūri, laižosi ir pavydi. Be to, moderninės ma
šinos atima duoną milijonams darbininkų. Tuo būdu, 
naujieji išradimai ir geri ir negeri. Geri patys savyje, 
bet nevisuomet geri visuomenės gyvenime: vieniems 
duoda perdaug lengvatų ir tuomi juos veda į tinginys
tę, pralobimą ir neatsižvelgimą į kitų vargus, gi kitų 
būklę kaip tik apsunkina ir padaro juos nelaimingus.

Tad matome, kad žmogui netenka perdaug di
džiuotis dėl savo proto galybės. Jis galingas tik dalinai 
ir vienpusiškai. Gi kai susiduria su pačiais svarbiau
siais gyvenimo klausimais, kad ir medžaginiais, taip 
ir nepajėgia jų išrišti. Čia savaime siūlosi išvada, kad 
vien medžiaginiais išradimais gero gyvenimo nesukur
si: išeis tik nelygybė, nepasitenkinimas, pavydas, ko
vos, revoliucijos — žodžiu, viskas tas, kas sunaikina 
ramų gyvenimą. Tad reikia pripažinti, kad dar yra ki
ta sritis — dvasios bei sielos sritis, į kurią šiandie ma
žai tekreipiama dėmesio, o kuri bet gi vaidina pirma- 
eilinį vaidmenį žmogaus gyvenime. Be dorovės bei są
žinės principų medžiaginė pažanga nesudaro laimės, 
neišriša pačių svarbiausių klausimų. Kristus pasakė, 
kad ne viena duona žmogus tegyvena, reikia jam ir 
Dievo žodžio. Bedieviai iš to juokiasi, bet pasiėmę val
džią į savo rankas, jie verčiami yra pripažinti tų žo
džių tiesą. Ieškodamas vien duonos veda žmoniją į lau
kinę gyvulišką kovą už vietą prie — lovio. K.

Ir išėjo tarp mūsų gin- per dvidešimtį metų tinka- 
čas. Mano idėjos priešas mesnių darbininkams nu- 
tvirtino, kad Popiežius ir rodymų niekas negalėjo 
vyskupai, ar kunigai apie sugalvoti. Tas faktas paro- 
darbininkų reikalus neturi do, kad vyskupai gerai su- 
tikro supratimo ir jie visai pranta gyvenimo reikalus, 
neprivalėtų į tai kištis. Jų Čia gal kas pasakys, na, 
darbas esąs bažnyčiose, vyskupai, tai vyskupai, jie 
Tačiau gyvenimo faktai į- turi artimesnius santykius 
rodo, kad mano pažįsta- su žmonėmis, tai gal ir su- 
masis nedovanotinai klys- pranta gyvenimo reikalus, 

E ta, arba tyčia nenori faktų bet ką Popiežius, būdamas 
| pripažinti. i Vatikane, žino apie pasau-

Dvidešimts metų atgal, lio darbininkų reikalus. Ir 
< Jungtinių Amerikos vals- čia gyvenimo faktai ir di- 
Itybių katalikai vyskupai džiųjų pramonių vadai į- 
pateikė vienuoliką nurody- rodo, kad Popiežius gyve- 
mų, kaip darbininkų, ir a- nimo reikalus labai gerai 
belnai visuomenės, gyveni- žino; jis ne tik tiksliai nu- 
mas gali būti pagerintas, rodo šių dienų blogybių 
Daugelis į tuos Bažnyčios priežastis, bet ir pateikia 
vadų nurodymus kreiva a- išmintingas priemones jas 
kimi žiūrėjo ir sakė, būk pašalinti ir taip pagerinti 
tai esą svajonės. Bet šian- žmonių gyvenimą. Paimki- 
dieną, dešimts tų vyskupų me, kad ir Popiežiaus Pi- 
nurodymų jau yra valsty- jaus XI encikliką Quadra- 
bės įstatymuose. Reiškia gesimo Anno.

Visų Blogybių Priežastys
Popiežius Pijus XI, savo 

enciklikoje Quadragesimo
' Anno, išleistoje gegužės 

mėnesy, 1931 metais, sa
ko: “Kad toki didelė že
mesnioji žmonijos klasė 
v rgsta be kaltės didžiau-
s tme skurde, o nedidelis kad jomis

gi rodo, kad mūsų auklėja
masis stengimos yra labai 
prasmingas dalykas ir net 
didžiausią pesimistą gali
ma šiek tiek pakeisti.

Kas yra linkęs į pesimiz
mą, teatkreipia dėmesį į 
šiuos tris dalykus:

1. Būk kuklus ir nuosai
kus savo reikalavimuose ir 
viltyse, tada gyvenimas 
visai netikėtai atneš džiau
gsmingų valandų, kurių 
šiaip aistringa širdis nepa
stebi. Kas yra puikybės 
apsėstas, arba kas tik pra
mogoms gyvena, aišku, tas 
niekada nebus patenkin
tas. Jis bus nuolat nusivy
lęs ir keiks gyvenimą, nes 
jis iš jo daugiau reikalavo, 
negu šis galėjo duoti.

2. Neieškok laimės išori
niuose dalykuose, bet vidi
niuose. Gilus ir neišsemia
mas džiaugsmo šaltinis y- 
ra laisvas, su noru atlieka
mas darbas ir sąžiningas 
pareigų atlikimas.

3. Žiūrėk į pasaulį ir gy
venimą tikėjimo akimis. 
Tikroji, tikėjimo persunk
ta pasaulėžvalga yra tikri 
nuodai pesimizmui. Gyvas 
tikėjimas ir pesimizmas 
vienoje širdyje nesutelpa! 
Kaip gali nusiminti ir drą
są prarasti tas, kurs žino, 
kad Viešpats, o ne aklas li
kimas, valdo pasaulį? Vie
špats nugalėjo pasaulį, o 
per Jį pergalė užtikrinta 
gėriui, gyvybei ir džiaugs
mui. Ir tebūna pasaulis pil
nas skurdo, neteisybių, 
niekšybių ir kaltės, tebūna 
pilnas purvo ir piktybės — 
viskas bus vieną kartą nu
galėta ir tai ne naikinančia 
jėga, bet išganančia meile.

Taigi, būkime optimistai, 
tikėkime į gyvenimą, ku
ris yra nenugalimas, nes iš 
Dievo jis paeina.

St. Neverdauskas, S. J. 
“Ž.”

gaus nusiteikimą turi jo 
kūno savybės. Aišku, kad 
sveikam žmogui daug len
gviau būti linksmam negu 
kokiam vargšui devynių 
bėdų prispaustam. Kai ku
rie žmonės jau iš prigim
ties yra linkę į viską žiūrė
ti vien per juodus akinius: 
jie nieko šviesesnio gyve
nime ir nemato. Visa, kas 
bloga, jiems smenga giliai 
į širdį. Jie neša savo pri
gimtį lyg kokį medžio kry
žių, ant kurio jie tikisi nu
mirti nieko gero šioje že
mėje neišvydę. Jie yra 
žmonės, tik ne tokie, kokie 
jie turėtų būti.

Mus Dievas nesutvėrė 
tam, kad mes kankintumė- 
mės ir liūdną vestumėm 
gyvenimą, ne Jis mus 
džiaugsmui sutvėrė — 
džiaugsmui, kurį reikia ge
rai suprasti.

Kai kurie tvirtina, žmo
gus, girdi, nieko negalįs 
prieš savo prigimtį pada
ryti, jis turi būti liūdnas, 
jei jį Dievas liūdnu sutvė
rė. Pagal tokią “išmintį” 
išeitų, jei kas yra pesimis
tas, tegu toks ir lieka. O 
jeigu tai būtų tiesa, tada 
turėtų būti visas auklėji
mas, visas žmogaus sten- 
gimos į geresnį gyvenimą 
be prasmės. Praktika bet-

Moksliniai Faktai
Amerikoje Brookings in

stitutas yra žinomas, kaip 
vienas iš geriausių bešališ
ko tyrinėjimo įstaigų. Tos 
įstaigos mokslininkai nu
rodo,
venti su šeima reikalinga 
bent $2,500 dolerių me
tams. Gi ir geriausiais me
tais, 1929, 
šimts vienas nuošimtis A- jas.
menkos gyventojų neturė- bose būdamos, 
jo $2,500 dolerių įeigų me
tams. Toliau, National Re- 
sources Board taip pat pa
tvirtina Popiežiaus žo
džius, kad turtai yra nely
giai paskirstyti. Tos įstai
gos tyrinėtojai nurodo, 
kad 1935 — 1936 metais, 
147,000 šeimų turėjo įeigų 
į $32,400 dolerių; gi 9,261, 
000 šeimų teturėjo tik po 
$515 dolerių metams.

Bet štai, 1936 metais, 61 
asmuo pareiškė valstybės 
iždo skyriui, kad jie tais 
metais turėjo virš milijo
no dolerių įeigų. Valstybės 
darbo skyrius neseniai 
pranešė, kad penkiosde- 
šimts ketvirtas nuošimtis 
Amerikos šeimų yra pri
verstas pragyventi už ma
žiau, kaip $1,200 dolerių 
per metus.

Nedarbo Priežastys
Ir dėl tokio neteisingo 

gerybių paskirstymo dide
lė darbininkų dalis vargs
ta didžiausiame skurde. 
Toliau Popiežius sako: — 
“Visiems yra žinoma, kad 
mažas atlyginimas darbi
ninkams yra nedarbo prie
žastis”. Čia vėl faktais pa
tvirtinama Popiežiaus pa
sakymą. Brookings Insti
tuto mokslininkai įrodinė
ja, kad dabarties nedarbo 
priežastis yra nelygus tur
tų paskirstymas; darbinin
kai gauna mažą atlygini
mą, gi turtuoliai didina sa
vo turtus. Turtuoliai, ir 
norėdami, nebeišmano 
kaip visus pinigus išleisti. 
Negalėdami išleisti, jie pi
nigus kemša į bankas, pa
skiau investina į kitas pra
mones; investitų pinigų 
pelnu stato didesnius fa
brikus, fabrikuose išdirba
ma daugiau įvairių daiktų. 
Visa tai nebūtų bloga, jei 
žmonės turėtų pinigų tuos 
daiktus pirkti. Bet čia vi
sa bėda, kad darbininkai 
tiek mažai teuždirbdami 
neišgali nei reikalingų sau 
daiktų nusipirkti. Ir taip 
visi tie daiktai stovi su
krauti fabrikuose, parduo
tuvėse; fabrikų savininkai 
nebeturi kur daiktų dėti, 
jie atleidžia darbininkus 
nuo darbų ir fabrikus už
daro. Visai būtų kitaip, jei 
darbininkai turėtų dides- 
nias įeigas.
Hoffman, Studebaker kor
poracijos pirmininkas pa
reiškė, kad dėl savo gero
vės darbdaviai turėtų mo
kėti darbininkams didesnį 
atlyginimą. Jis sako, kad 
automobilių kompanijų 
pelnas priklauso nuo dar
bininkų algų. Jei darbinin
kai uždirbs^didesnes algas, 
jie tada ir automibilius 
pirks. Tą patį galima pasa- 

I kyti ir apie kitas industri-
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Pragyvertimo Atlyginimas
kad tose šalyse, kur gery
bės yra teisingai paskirs
tytos, kur darbininkai dau
giau turi įsigiję nuosavy
bių, ten nedarbo laikų yra 
mažiau. Jis sako: “Juo 
daugiau mes duosime pro-

Toliau Popiežius sako, 
kad socialinė ekonominė 
santvarka tik tada bus 
sveikai sudaryta, kai kiek
vienam ir visiems bus už
tektinai duodama gerybių 
savo reikalų aprūpinimui. 
Jis reikalauja, kad darbi-į gos darbininkams įsigyti 
ninkams būtų mokomas ne Į nuosavybes, tuo geriau 
bile koks atlyginimas, bet mes apsaugosime kraštą 
toks, kuriuo jis galėtų tin-, nuo revoliucijos”. Bet kur 
karnai pragyventi ir dar į- visi turtai yra valdomi ke- 
sigyti kokią nuosavybę. Ir lėtos žmonių, ten darbi- 
šiame klausime didieji pra-; ninkai didžiausiai vargsta, 
moninkai patvirtina Po- Pavyzdžiui, pažiūrėkime į 
piežiaus pareiškimą. Pa- dabartinę Rusiją. Rusija 
vyzdžiui, Isador Lubin ir yra vienas didelis beširdis 
Paul Hoffman sako, kad kapitalistas. Nuo žmonių 
nedarbo pašalinimui būti- viskas atimta; jie nieko 
nai reikia darbininkams savo nebeturi; valstybė, 
mokėti pragyvenimui tin- Stalino vedama, yra žiauri 
karną atlyginimą. Taip pat kapitaliste, kuri laiko 
Percy Wilson, Real Estate žmones didžiausioje vergo- 
žurnale faktais įrodinėja, vėje.

I
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Pelno Pasidalinimas

riaušių santykių su darbi
ninkais. Dabar darbinin
kai gauna mūsų kompani
joje daugiau, negu jie už
dirba”. Kitas darbdavys, 
H. L. Moss, pirmininkas A- 
merican Sash and Door 
kompanijos sako, kad yra 
pelninga ir naudinga pri
imti darbininkus į kompa
nijos bendrininkus ir su 
jais pelnu dalintis.

Popiežius labai aiškiai bendrininkais, arba daly- 
j pasako, kad atskirų žmo-! vauja įmonių vedime ar 
nių ir visuomenės gerovei pelno padalinime”, 
būtinai reikalingas yra 

į bendradarbiavimas tarp Žymūs industrijų vadai 
darbininkų ir darbdavių, šitą Popiežiaus nurodymą 
Jis sako: “Turtai turi būti didžiai vertina. Štai M. L. 

i taip paskirstyti atskiriems Joslyn, pirmininkas Jos- 
žmonėms bei luomams, lyn Manufacturing and 
kad būtų išlaikytas jų nau- Supply kompanijos sako: 

■ dingumas bendruomenei, “Tarp darbo ir kapitalo tu- 
arba kitaip kalbant, kad ri būti bendradarbiavimas, 
būtų apsaugota bendroji bet tas tik tada įvyks, ka- 
visuomenės gerovė. Šitas 
socialinis teisingumo dės
nis draudžia, kad vienas 
luomas neleistų kitam 
naudotis šituo gėrybių pa
skirstymu. Mes manome, 
kad šių dienų socialinio 
gyvenimo sąlygose bus ge
riau, jei, kiek tai yra gali
ma, darbo kontraktas bus 
kiek suvaržomas socialiniu 
kontraktu, kas jau pradė
ta įvairiais būdais daryti 
ne be žymios naudos dar
bininkams ir kapitalis
tams. Taip darbininkai ir 
tarnautojai tampa tam ti
kra prasme nuosavybės

I

da darbininkui bus leista 
būti kapitalistu, reiškia tu
rėti nuosavybės ir daly
vauti industrijose vedi
me”. Kitas industrijos va
das, H. L. Nunn, čeverykų 
kompanijos pirmininkas 
pasakė: “Popiežiaus nuro
dymai yra labai sveiki. 
Mes jau į darbininkus ne
bežiūrime, tik kaip į pelno 
uždirbėjus, bet leidžiame 
jiems išrinkti iš savo tar
po du vyrus, kurie daly
vauja kompanijos reikalų 
vedime. Tie du darbininkai 
yra taip pat kompanijos 
direktoriais”.

trijų Vadų Nuomonė

Popiežius Supranta 
Reikalus

Taigi, kada mes matome 
žymiausius industrijos va
dus, ekonomikus, moksli
ninkus ir valstybės vadus 
priimant Popiežiaus nuro
dymus, mes galime drąsiai 
šaukti, kad Jo Šventenybė 
labai gerai supranta darbi
ninkų ir visuomenės rei
kalus. Tik bėda tame, kad 
daugelis vadų nesiskubina 
Popiežiaus nurodymų 
praktiškai ištirti. Jei ko
munistai turėtų tokius 
naudingus ir praktiškus _ ___
nurodymus iš savo vadų, g'ijimųTš’iuos’stebuklingus

Kuo Remiasi Bedieviai?

Kaip mes, katalikai, tu
rime džiaugtis, kad savo 
gyvenimo pamatu turime 
tiesą. Bedieviai gi savo ne
tikėjimą remia melu ir fa
natizmu ir jų lūpose nera
si teisybės.

Štai Prancūzijos žydas 
Emilis Zola — didis ateis- 
tiškų romanų rašytojas,— 
dažnai mėgdavo lankytis 

■ Liurde. Ten savo akimis 
matė daug stebuklingų iš-

kaip katalikai, jie dieną ir 
naktį pasilipę ant stogų 
apie tai kalbėtų. Mes, ka
talikai, turėdami tokius 
praktiškus Popiežių nuro
dymus darbininkų klausi
muose mažai apie juos te
kalbama. O turime pripa
žinti, kad tose industrijo
se, kur darbdaviai seka Po
piežių nurodymus, darbi-! 
ninku gyvenimas žymiai į 
pagerėjo. Jau ten darbi-; 
ninkai nebelaikomi ver
gais, ar mašinomis, bet 
gerbtinais žmonėmis ir su j 

j jais darbdaviai draugiškai _ ___
pasitaria apie pramonės venfj ar mirti, kaip man 
pagerinimą ar išvystimą. patinka?” — “Be to, — tę- 
Darbininkai yra patenkin- sė jis toliau, — aš netikiu 

į ti, dirba sąžininkai, nes ži- jokįems stebuklams. Net 
j no, kad jie gaus ne tik nu-. jeįgU visi Liurdo ligoniai 
i statytą pragyvenimo algą, i mano akyse pagytų, aš vis 

_  _ ____ i»»
V. Gutauskas, S. J.

“Ž.”
Siela — didžiųjų bran- 

enciklikas, kad tada galėtų genvbių kasykla; mokėk 
ir kitiems apie jas pasaky- .14 iškasti — suprasti sie
ti. T. los didenybę.
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įvykius naudodavo kaipo 
medžiagą savo romanams, 
dažnai juos iškraipyda
mas, prasilenkdamas su 
tiesa. Vieną kartą Pary
žiuje jį aplankė garsus gy
dytojas Dr. Boissarie ir 
paklausė: “Kodėl Tamsta, 
įvykstančius Liurde ste
buklingus išgijimus, kurie 
yra tikri faktai, iškraipai 
ir aprašei neatitinkančius 
tikrenybę dalykus?”

Zola piktai atkirtęs: “Ar
gi aš nesu savo knygose 
aprašytų asmenų ponas ir 
ar negaliu jiems leisti gy-Kurie darbdaviai leidžia j Ii jonus dolerių kasmet 

Už tai, Paul darbininkams būti kompa- nuostolių, dabar padaro 
nijos bendrininkais ir pel- milijoną dolerių pelno, 
nu su jais pasidalina, tie Sears, Roebuck kompani- 
susilaukia stebėtinų pa- jos viršininkas sako, kad 
sėkmių. Štai įrodymai: A- leisti darbininkams būti 
merican Rolling Mills, kur kompanijos bendrininkais 
pirmiau dirbo 350 darbi- ir su jais pasidalinti pelnu 
ninku, dabar dirba 15,000. ne tik yra gera tvarkos at- 
Taip sako tos kompanijos žvilgiu, bet ir pelninga, 
viršininkas, George M. Ve- Pirmininkas W. A. Sheaf- 
rity. Joseph M. Friendlan- fer, Sheaffer Pen kompa- 
der, iždininkas Jewel Tea nijos sako: “Mes negalėtu- 
kompanijos sako, kad pir- mėm be nuostolių išsivers- 
miau turėdavę apie du mi-! ti, jei neturėtumėm ge-

I

skaičius turtingųjų nau
dojasi visais patogumais 
yra tvirtas įrodymas, kad 
žemės gerybės, šiame in
dustrijos amžiuje, nėra 
teisingai paskirstytos ir, 

ne visų klasių

bet ir dalį uždirbto pelno: vjen tam netikėčiau! 
iie iaučia. rodos dirbtu >jie jaučia, rodos, dirbtų 
sau, o ne kokiam kapita
listui. Už tai ir svarbu dar
bininkams žinoti Popiežių

I 
I
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® ir * T • w Į jau dabar turės

Žinios is Lietuvos rLt-__
Perkūnija Užmušė Piemenį 

Ir 7 Gyvulius

apie 100,'
I Man Gaila 1I

Kaunas — Lietuvos svie-l 
sto eksportas šiemet pa-j 
didėjo 15 proc., o neskai
tant Klaipėdos krašto — 
padidėjimas sieks apie 17 
proc. Kiaušinių eksportas 
per pirmus šių metų ketu
ris mėnesius sumažėjo a- 
pie 8 proc. Kad mūsų pieno 
ūkis ir jo pramonė — pie
ninės pastatyta tinkamai, 
liudija tas faktas, jog visos 
pieninės turėjo apie 11 
mil. Lt skolų, o dabar be
turi apie 4—5 mil. Lt. Sko
los buvo padarytos na
mams statyti ir kitiems 
pieninių įrengimams. Tik 
šiemet numatoma Žemės 
Bankui grąžinti apie 1.800. 
000 Lt skolų. Pieninių kil
nojamas ir nekilnojamas 
turtas dabar vertinamas 
23 mil. Lt.

—
Kaunas — Gegužės 25 d. 

Neries upe iš Vilniaus bai- j 
darėmis atplaukė į Kauną 
12 vilniečių lietuvių spor
tininkų.

Labanoras

Didelis Gaisras Prie 
Alytaus

Sudegė Žmogus ir 7Tro
besiai, Keli Kiti Žmonės 

Apdegė

Šalia Alytaus ulonų pul
ko kareivinių yra Sudvajų 
kaimas, kuriame gegužės 
27 d. 8 vai. ryto kilo iš Juo
zo Sudvajaus gaisras. Ka
dangi diena buvo vėjuota, 
tai ugnis greit persimetė į 
Stasio ir Romualdo Jaku
bauskų namus, o toliau 
dar ir kitus namus apėmė 
ir šlavė vieną paskui kitą. 
Greit atskubėjo ulonų pul
ko ugniagesių komanda su 
keliais karininkais ir dalis 
Alytaus miesto ugniagesių 
su mašinomis ir nuovados 
viršininku Vabolių. Visi 
ugniagesiai labai energin-

Pennsylvaniįos Žinios
SCRANTON, PA.

iTau daug pavasarių žydėjo, 
Beieškant Čia jaunatvės ritmo. 
Šiandien ta kryžkelių alėja, 
Gyvenimas į širdį jau įstrigo^

Sūpynėm praeitį perdaug, 
O ateitis, kiek maža jos beliko.
Aš vėl ieškosiu mylinčio žmogaus, 
Nuo lūpų ašara nutiško.

Gal nieks tavęs taip neatmins, 
Nejaus to ilgesio gyvento. 
Ir nemigo sapnų naktims, 
Aš rasiu džiaugsmą jau išsemtą.

Ir slinks palši saulėtekiai, 
Vėl baigsis dienos giesmėj. 
Kodėl, kodėl aš netikėjau, 
Kad taip trumpai gyvensim dviese. 

Tau šypsos žadantis rytojus, 
Kartu nuodinga vyno taurė. 
Juk Jam po kojų palmes klojo, 
Paskui be gailesčio Jį spiaudė.

Tau daug pavasarių žydėjo 
Beieškant čia jaunatvės ritmo: 
Kažkas širdy man išsiliejo... 
Tyliai rasoton žemėn krito.

Keli žiedai tokie sukniubo, 
Čiurlena drumstinas vanduo.
Nublokštas idealo rūbas, 
Sieloje amžinas ruduo.
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Neseniai 
vadovaujamų Utenos apskrityje siautė

Prano žižmaro, pagarsėju- smarki audra su perkūnu 
metais ryž- ir ledais. Audrai siaučiant 

Labanoro laukuose ganė 
piemuo S. Deveikis. Į pie
menį kirto perkūnas. Už
mušė piemenį, 5 karves ir 
dvi avis. Trenkimas buvo 
toks smarkus, kad atgai-' 
vinti nepavyko.

Kaunas — 1939, vasario 
28 d. Lietuvos kredito į-i 
staigose buvo 188,80 mili
jonų Lt privatinių indėlių. 
Jų suma kovo mėn. 31 d. 
sumažėjo iki 165,79 milijo
nų Lt, tačiau dabar ši su
ma žymiai padidėjusi ir 
palaipsniui kyla iki buvu
sios vasario mėn. sumos,7 i 
Septyni Kauno komerci-' 
niai bankai kovo 1 d. ture- Į 
jo indėlių 98 mil. Lt, gegu-; 
žės 1 a. — 74 mil. Lt, Že-' paaiškėjo, kad ši bendrovė “Ringuva 
mes Bankas kovo 1 d. tu- turį bemaž 900 narių ir da- perka didelius linų sėmenų 
rėjo 72 mil., o gegužės 1 d.
63 mil. Lt indėlių. Tačiau 
nuo gegužės 1 d. indėliai 
sparčiai grįžta į bankus, y- 
pač nuo gegužės 15 d., kai 
buvo pakeltos bankų mo
kamos palūkanos. Tokiu 
būdu pasireiškę mūsų ban
kuose indėlių ištrūkiai 
Klaipėdos netekimo dieno
mis pradeda išsilyginti.

šio pereitais
tingai apginant lietuvių 
tautos garbę nuo vieno 
lenkų karininko įžeidimo. 
Vilniečiai atplaukė pama
tyti Kaune vykstančias 
Europos krepšinio pirme
nybes. Mc-s turime su sa
vimi atsivežę vainiką, — 
pasakojo Pranas žižmaras, 
— kurį nupynėme iš įvai
rių medžių žalumynų, pri
skintų Vilniaus krašte ir 
paskiau beplaukiant nuo 
pakrančių krūmu. Ši vai- 
niką mes uždėsime ant Ne
žinomojo Kareivio kapo. 
Šioje ekskursijoje yra stu
dentų sporto sąjungos ats
tovai, Vytauto Didžiojo 
gimnazijos Dariaus ir Gi
rėno sporto kuopos atsto
vai ir amatininkų sporte 
sekcijos atstovai. Jų raupe 
daugiausia studentų. Vil
niečiams svečius prie Vi
lijampolės tilto pasitiko 
skautai ir didelė minia 
žmonių.

Ūkininko Delegacijos Pas 
Vyriausybės Narius

Kražiai — Ūkininkai, su
darę komitetą, nusiuntė 
savo delegaciją pas Min. 
Pirm. gen. Černių, Min. 
Pavad. min. Bizauską ir 
Švietimo Ministerį Dr. Bis
trą, kuriam ir įteikė ūki
ninkų vardu memorandu-

gai ir sumaniai kovojo ir mą dėl gražinimo gimnazi- 
neleido ugniai apimti kitų jos Kražiams. Iš pasikalbė- 
trobesių.

Juozas Sudvajus, gelbė
damas savo turtą, ugnyje 
žuvo. Be to. dar apdegė ke
letas asmenų. Vienas iš jų 
paguldytas Apskrities sa
vivaldybės ligoninėje. Gai
sras kilo iš krosnies. Atro
do, kad būta kiauro kami
no.

Sudegė 3 gyvenamieji 
namai ir 4 ūkio trobesiai. 
Nė vienas trobesys nebuvo 
apdraustas. Nuostoliai di
deli. Kelios šeimynos liko 
be maisto ir pastogės.
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A. T-lis.

” iš ūkininkų su-

smulkiomis, kasdieni- kiekius. Leidimas muilo 
vartojimo prekėmis fabrikui steigti gautas.

ro 
nio 
per 2,500,000 litų metinės Netrukus Kaune, prie aiie- 
apyvartos. Iš gauto pelno jaus fabriko, kuris veikia 
savo nariams bendrovė už Šančiuose, 
įpirkimą šiemet gražino 
Lt 17,000, — arba 3 proc. 

į narių įpirktų sumų. Ben- 
■ drovė turi beveik 300,000 
litų savų kapitalų, 8 sky- 

^rius, išlaiko 75 tarnauto
jus. Krautuvės ir sandė
liai įrengti nuosavose pa
talpose.

fabriką.
■

įrengs muilo

i Kaunas — Lietuviškoji 
“Medvilnės Audinių” akci
nė bendrovė jau gavo rei
kalingus leidimus medvil
nės audinių fabrikui, kuris 
bus netrukus pradėtas sta
lyti Puskelniuose prie Ma- 

Kaunas — Ligi šiol Lie- rijampolės. Netekus Klai- 
tuvoje veikia 26 muilo fa- pėdos krašto, tokio fabri-

Birželio 18-tą dieną įvyko Šv. j 
Juozapo Mokyklos mokslo už-' 
baigimo iškilmės. Devintą va-! 
landą ryte įvyko šv. mišios vai-, 
kūčių intencijai.

7:30 vai. vakare įvyko graži 
programa, kurią išpildė mokyk
los vaikučiai. Programa buvo 
sekanti: Pirmas skyrius — Mu-' 
zikantai! antras skyrius — Se
novės mažyčiai; trečias skyrius , 
— Čia yr, čia nėr ir Draugučių 
šokis: ketvirtas skyrius — Gė
lių šokis; penktas ir šeštas sky
riai — Dainavo: “Sveiki Bro
liai. Dainininkai”, “Girioj” ir 
“Kareivis”; septinto skyriaus 
mergaitės — pašoko; septinto 
skyriaus berniukai — Rusiškas 
šokis; aštunto skyriaus berniu
kai — komedija — “Neužsimo
ka Sukt”; aštunto skyriaus 
mergaitės — Kunigai. Paskui 
sekė klebono prelato J. V. Mi
liausko kalba ir įteikimas dip
lomų.

Šie abiturientai gavo diplo
mus: —

Bagdonų Regina, Baranauskų 
Marijona. Bunevičių Ona. Bane
vičių Irena, Burdulių Genovaitė, 
Degučių Magdalena. Diddick E- 
leonora, Gallagher Evelina, Gi- 
lasevičių Elena, Gustaičių Albi- 

1 na. Juškevičių Ona, Kasinskų 
Elena. Kazukynų Eleonora, Kir- 
velevičių Dolores, Margelių 
Konstancija, Petkevičių Irena, 

. Petrauskų Agnietė, Putirskų

Lietuvos himną sudainavo 
i choras ir publika. Grojo p. Al- 
! phonsas Bulevičius.
i Skaitlinga minia atsilankė. 
Tiek žmonių buvo, kad nebuvo 
kur sėstis. Klebonas pagyrė tė- 

'vus, kurių vaikai baigė mokyk- 
: lą. Taipgi pasveikino klasę 1939 
metais. Jis pasveikino Seseles, 
tėvus ir atsilankiusius. M. D.

PHlLApaPHiA, PA.
SESERŲ MOKYTOJŲ 

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, liepos - July 9 d., 

gražiame JUOZAPO MARIJOS 
VILOS obelių sodne, Newtown, 
Pa., įvyks Seserų Kazimieriečių 
naudai didelis ir šaunus lietuvių 
suvažiavimas, piknikas. Šo
kiams gros geras orkestras. Bus 
skanių užkandžių, įvairių gėri
mų. Nuvažiavę pamatysime (ir 
jie mus pamatys) savo senus 
draugus-ges ir pažįstamus, kaip 
iš apylinkės, taip ir tolimesnių 
kolonijų. Čia visuomet labai 
daug lietuvių suvažiuoja. Tam 
yra dvi geros priežastys; viena, 
tai su daugeliu pasimatyti ir 
pakvėpuoti tyriausiu oru, o ant
ra tai savo širdingu atsilanky
mu, suteikti šiokią - tokią para
mą Seserims mokytojoms, ku
rios pašvenčia visą savo amželį 
mokinimui lietuvių vaikų. Tai 
didžiausia Seserų mokytojų or
ganizacija šiame krašte, kuri 

■ milijono lietuvių išeivių tarpe, 
nenuilstamai mokina mūsų jau- 

! nimą lietuvių kalbos, šventų įsi- 
Konstancija, Perėdnų Genovai- tikinimų, doros, ir kitų gerų lie
tė, Urbonų Juozapina, Dzenkų tuviškų papročių. Ir ištikrųjų: 
Adelė, Alaijų Edvardas. Alaijų lietuviai šiame krašte 
Vincentas, Bagdonų Juozapas. 
Bartkų Juozapas, Beliauskų A- 
aelbertas, Bandarukų Antanas, 
Bulauskų Leonas. Bunevičių 
Antanas, Bunevičių Povilas, 
Jančiauskų Alfonsas. Kolesins- 
kų Juozapas. Kavelynų Rober
tas. Kantakevičių Petras, Labu
kų Jonas, Leliūgų Stanislovas 
Malinauskų Robertas. 
Izidorius. Meškauskų 
Poteliūnų Martynas, 
čių Antanas, Sakevičių Alber
tas. Sinkevičių Tomas, Tamuie- 

Į vičių Kazys. Tvari jonų Antanas 
" Vašų Jurgis.

Kaunas — Gegužės 18 d. 
Ginkluotoms Karo Pajė
goms Remti Šančių sky
rius iškilmingai įteikė ka
riuomenei ir šauliams 210 
šautuvų, 1 sunkų ir 2 !en-| brikai ir dirbtuvės. Stam- ko dabar kaip tik stigo.

1 biausia muilo pramonė ---------------
buvo Klaipėdoje. Netekus ,z

i Klaipėdos, dabar stam- L Kaun“ T - B,r2?i0 2 d' 
biausias muilo fabrikas ^aunS >ankes> V>lmaus 
Priklauso akcinei bendro-!knksclonn* Prekybimnkų, 
vei “Lietuvos Muilas”. JosiĮ^.monimnk,J draugijos 
fabrikas veikia Panevėžy-127 zmonlll ekskursija, kun 
je. Akcinė ‘Ringuvos’ ben
drovė yra stambiausias 
muilo fabrikams žaliavos 
tiekėjas. Apie 50 proc. jos.

i gaminių suvartodavo mui
lo fabrikai Klaipėdoje. Ka
dangi “Ringuva” nustojo 
svarbiausio pirkėjo, tai 
“Ringuvos” vadovybė pra-

‘ jimo su ministeriais paaiš- 
i kėjo.

gvus kulkosvaidžius ir 16. 
000 Lt pinigais Ginklų 
Fondui. Įteikimo iškilmė- 

kad yra įvertinama se gausiai dalyvavo Šan- 
toji skaudi žala. kurią ne- čių visuomenė. Po įteiki-
ša Žemaičių trečdaliui atė- mo įvyko Šančių šaulių 
mimas gimnazijos ir visi paradas. Ginklus suauka- 
ministeriai sutiko, kad 
gimnazija turi būti Kra
žiuose. Rūmų statyba ši 
rudenį nebus pradėta, ta
čiau nuo šio rudens 6 kl. 
progimnazija bus. Nors 
rūmus statys pati Švieti
mo Ministerija, tačiau Že
maičių visuomenė steigia 
gimnazijos statybos Fon- 

idą, kuri, iš turimų davinių.

vo įvairios Šančių įmonės, 
pradžios mokyklos ir gim
nazijos. GKPR Šančių sky
rius kasmet Ginklų Fon
dui perdavė nemažiau kaip 
po 50,000 Lt.

Kaunas — Gegužės 14 d.
Įvyko Kretingos Vartoto
jų Bendrovės metinis su- šė finansų ministro leisti 
važiavimas. Iš apyskaitos jai steigti muilo fabriką.

I

turtin- 
sugyve-

pradėjo

čia išbuvo keletą dienų. Jų 
tarpe buvo ir lietuvių.

Marinų
Jurgis.

Rimošai-

Piknikas! PIKNIKAS Piknikas!
LIEPOS 9 d. (July 9) visi Philadelphijos ir apy

linkės Lietuviai esate nuoširdžiai kviečiami į VILĄ 
JUOZAPO MARIJOS, Newtown, Pa. šaunų pikniką. 
Bus šokių, skanių valgių ir gardžių gėrimų, kas tik 
kokių panorės. Atvažiuokite anksti. Įžanga 25c.

Jus kviečia, RENGE-JAL

ne dau
giau už kitų tautų žmones už
dirba. bet kiek žinome 
giau gyvena ir gražiau 
na. Tai faktas.

.Seseris Kazimierietės
lietuvių vaikučius mokyti nuo 
1907 metų. Mokyklų skaičius 
nors pamažu, bet didėja. Dabar 
jau viso yra 29 parapijinės mo
kyklos, kuriose Kazimierietės 
mokina lietuvių vaikučius. Šį
met Seserų Kazimieriečių moki
namose mokyklose baigė moks
lą virš 600 mergaičių ir vaikinu
kų.

Todėl Seseris mokytojos ver
tos stambesnės paramos. Netik 
patys atvykime, bet ir mūsų 
gražų jaunimą būtinai atvežki- 
me i gražiai prirengtą Seselių 
Kazimieriečių mokytojų pikni
ką. Jos labai laukia mūsų visų 
atvykstant, ir tikrai bus dėkin
gos už skaitlingą atsilankymą 
liepos 9 dieną. —

1 Fr. Pūkas.

DARBAS i i

KUPRAiTIS.

SOCIALINĖ LYGYBĖ
(Tęsinys)

4. Darbo parūpinimo budai
Darbo klausimo sprendimo būdai ir jų į- 

gyvendinimas praktikoje yra pats sunkiau
sias socialinės problemos klausimas. Jie gali 
būti labai įvairūs, paėmus visus bendrai ir 
labai tipiški, taikant juos kiekvienai valsty
bei skyrium. Valstybės ir tautos, tautų pa
pročiai, charakteris, įstatymai, aplinkybės, 
kultūra, pažiūros, galvojimas ir visas gyve
nimas yra labai įvairūs, todėl darbo parūpi
nimo būdai turi būti skirtingi ir tipiški — pri
taikinti valstybių charakteriui ir jų gyveni
mui, valstybių santvarkai.

Darbo parūpinimo būdai, paėmus juos vi
sus bendrai, gaii būti:

a. Gamybos ir suvartojimo padidinimas.
b. Didesnis darbo pasidalinimas.
c. Darbo tinkamas sutvarkymas.

Viešųjų darbų sutvarkymas. 
Darbo stovyklų organizavimas. 
Žemės teisingas padalinimas.
Naujų darbo pianų ruošimas ir jų vyk-

d.
e.
f.
g-

dymas.
h. Darbininkų siuntimas ; kolonijas ar 

svetimas valstybes.
i. Karas — negatyvus darbo parūpinimo 

būdas? ir
k. Kitos įvairios socialinės reformos.

Tai yra bendri darbo parūpinimo būdai, 
kurie gali būti pritaikinti skyrium kiekvienai 
valstybei ar kontinentui. Šie būdai kiekvie
nos valstybės turi būti gvildenami, analizuo
jami, plečiami ir pritaikomi savam kraštui ir 
pritaikomi krašto charakteriui ir papročiams. 
Nors trumpai, tačiau apie kiekvieną jų rei
kia pakalbėti ir paanalizuoti, kad jie būtų čia 
tinkamai suprasti.

a. Gamyba ir suvartojimas tarp savęs la
bai glaudžiai santykiauja ir net dažnai vienas 
nuo kito priklauso. Gamybos ir suvartojimo 
padidinimas darbo parūpinimo klausime už
ima reikšmingą vietą, tačiau jo įgyvendini
mas praktikoje yra labai sunkus, nes dažnai 
prieinama prie krizės. Padidinti tik vieną ga
mybą yra ne sunku, bet tuo pačiu reikia pa
didinti ir suvartojimą, nes be suvartojimo 
padidinimo gamybos padidinimas beveik ne
įmanomas. Gamybos padidinimas padidina 
darbo jėgą ir sumažina bedarbių skaičių, bet 
didinant gamybą, reikia didinti ir suvartoji
mą, todėl pirmiausia turi būti išanalizuota 
suvartojimo padidinimo galimybės. Tik paži
nus ir išstudijavus suvartojimo galimybės, 
galima didinti gamyba. Gamybos padidini-' 
mas turės didesnį pasisekimą tose valstybė
se, kuriose yra didelis gyventojų prieauglis ir 
geros eksporto perspektyvos.

b. Didesnis darbo pasidalinimas reikalau-

ja didesnio darbininkų skaičiaus, todėl, no
rint sumažinti bedarbių skaičių, reikia labiau 
specializuoti valstybėje darbą. Bet darbo spe
cializacija yra didesnė labiau kultūringose 
valstybėse ir daugiau pramonės kraštuose. 
Be to darbo specializacija priklauso: nuo val
stybėje esamų mineralų gausumo, nuo geo
grafinės valstybės padėties, nuo valstybės 
gyventojų užsiėmimo ir kitų faktorių. Darbo 
specializacijos būdu galima aprūpinti dau
giau bedarbių tose šalyse, kuriose darbas 
mažai specializuotas ir jį specializuoti yra ga
lima, vykdant socialinio gyvenimo reformas.

c. Darbo tinkamas sutvarkymas supranta
mas taip, kad visi piliečiai turėtų tik po vie
ną darbą (žinoma jei iš jo gali pilnai išgy
venti) ir kad darbu pirmoje eilėje būtų ap
rūpinti tie asmens, kurie darbo yra labiausia 
reikalingi. Visa tai turi būti sutvarkyta pa
gal įstatymus. Pav. jei vienas šeimos narys, 
gyvenąs tam tikrame rajone, pakankamai 
uždirba dėl visos šeimos pragyvenimo, tai ki
ti šeimos nariai (žmona, vyras, sūnūs) darbo 
turėtų negauti, jei jie yra išlaikomi tėvų, pas 
tėvus gyvena ir jei į darbą yra labai daug 
kandidatų. Sakysime New York’e vyras už
dirba 300 dolerių į mėnesį ir gyvena su savo 
šeima tame pat mieste. Aišku, kad už 300 do
lerių šeima gali pilnai pragyventi, ir tokios 
šeimos žmona neturėtų darbo gauti. Tačiau 
visa tai reikalauja tam tikro analizmo ir di
delio plano, kuriuo derintų* ir apskaičiuotų 
pragyvenimo standartą pagal vietą ir šeimos 
narių skaičių. Darbo tinkamas sutvarkymas 
reiškia uždarbio sutvarkymą ir jo išlyginimą

socialine prasme, t. y. proporcingas atlygini
mo išvedimas pagal gyvenimo vietą ir išlai
komą narių skaičių.

d. Viešieji darbai yra naujas darbo parū- 
pinimo būdas, kuris šiandien labai prakti
kuojamas daugelyje valstybių. Viešieji dar
bai turi būti suderinti su visais valstybės 
darbų planais ir paskirstyti atskiromis mi
nisterijomis. Viešieji darbai gali būti nuola
tiniai, numatyti ilgam laikui, ir trumpalai
kiai. Pinigai viešiesiems darbams skiriami 
biudžeto keliu, bet valstybės biudžeto jie ne
turi apsunkinti, nes finansų surinkimo bū
das turėtų būti žinomas iš anksto. Pasibai
gus viešiesiems darbams, darbininkus reikia 
tuojau aprūpinti ki£u darbu, numatytu avan
su. Viešieji darbai reikia apmokėti už atliktą 
darbo kiekį, bet ne už laiką, nes mokant už 
laiką auklėjama tautos nerūpestingumas ir 
tinginiavimas.

ė. Darbo stovyklų yra įvairių rūšių ir į- 
steigtos ar steigiamos įvairiais tikslais. Jos 
galima skirstyti keliais atžvilgiais, būtent: 
apmokamos ir neapmokamos, priverstinos ir 
laisvos, karinės ir civilinės ir tt. Kaip jos ne
būtų skirstomos, jos gali turėti vieną, bendrą 
tikslą — aprūpinti darbu bedarbius, sutei
kiant jiems pilną pragyvenimą. Darbo sto
vyklų gyventojai paprastai yra auklėjami 
vienam ar kitam tikslui, kuris ne dabar, bet 
ateity yra vykdomas. Daugiausia šios rūšies 
uždaviniui ruošiamos darbo stovyklos. Svar
biausias darbo stovyklų uždavinys aprūpinti 
bedarbius darbu. Šiandien darbo stovyklos 
taip pat labai plačiai praktikuojamos dauge
lyje valstybių. (Bus daugiau)



kuris įvyks rugpiūčio 6 dieną kelbimu. būk tai artistė daly-

Aušros Vartų Parapija

i

i

kuri nese- 
savo vyru Prof. Pakštu 
iš Lietuvos. Brangūs 

žada Amerikoj pabūti i- 
rudens. Teko nugirsti.

Klebonas kun. A. Petraitis, 
šaukia labai svarbų šios parapi
jos susirinkimą šeštadienį, bir-

Pas Mot. S-gos 69 kp. narę p. 
Kotriną Juškienę vieši jos duk
relė Ona Pakštienė, 
niai su 
atvyko 
svečiai 
ki kito
kad Mot. S-gos jubiliejiniame; 
seime, kuris įvyks mūsų mieste i 
rugpiūčio menesį, ponia Pakš- • 
tienė duos paskaitą.

i

Penktadienis, Birželio 23, 1939 DARBININKAS

LDS Studijų Rateliams

16. Bendrosios Gerovės Skatinimas

pa-

MASINA, N. H.
Išmintingas Valdymas

Bernardas Čubetas sugrįžo

Rap.šią savaitę.

Danielius yra Lietuvių Katali-

Šios kolonijos lietuviai sku-
siutinybę ir tuo galingai padedant gelbėti tautas iš biai rengiasi į Naujosios Anglį-

i

Taigi ir mes visi važiuokime.

G. Grigaitė. F. Jonytė.

Tėviškas Žodis Paklydusiems

Klausimai Apsvarstymui
i

•••

gra-

ii
I

Birželio 11 d., per 8 vai. mi
šias įvyko vaikučių Pirmoji Ko
munija. Gražiai vaikučiai pasi-

N0RW0M, MASS.

Kun. Juozas Bucevičius buvo 
išvažiavęs kunigų rekolekci-

MOHTELLO, MASS.

VAIDINIMAS IR KONCER
TAS

Per keturis metus neturėjome

Danielius Milės. įžymus spor- 
jtininkas, šokimo į aukštį čam- 

, užbaigė inžinierijos 
mokslus Northeastem universi-

puošę ir gražiai prirengti. Kle- joms pereitą savaitę, o klebonas 
bonas bažnyčioje dėkojo pane- išvažiuoja taipgi rekolekcijoms 
lems Bronei Andrikiūtei ir Ste-

Laisvė Bažnyčiai

Kreipkite* i vietini

Svvedish American Line
O t M>IO11 OČ...

i

I

ENCIKLIKA APIE BEDIEVIŠKĄ 
KOMUNIZMĄ

Toliau, valstybė turi kiek galėdama stengtis parū
pinti tų materialinių gyvenimo sąlygų, be kurių negali 
būti organizuota visuomenė. Ji turi suteikti darbo, y- 
pač šeimų tėvams ir jaunimui. Šitam tikslui būtino 
bendrosios gerovės reikalo akivaizdoje, pasiturintieji 
sluogsniai turi čia pasiryžti prisiimti ant savęs su tuo 
susijusius sunkumus, nes be to negali būti išgelbėta 
žmonių giminė, o tuo pačiu — nė jie patys. Bet priemo
nės, kurių čia valstybė imasi, turi būti tokios, kad jos 
paliestų tik tuos, kurie tikrai savo rankose turi di
džiausius kapitalus ir juos dar nuolat didina didelei 
kitų nenaudai.

I

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Birželio 20 d. mirė pp. Dusevi- 
čių, gyv. 113 Diamond St., Wal- 
pole. Mass., sūnus, kuris sirgo 
plaučių uždegimu ir gulėjo Nor- 
v/oodo ligoninėje.

Palaidotas ketvirtadienio ry
tą iš Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios.

p. Marijona Červokienė, gyv. 
St. Joseph Avė., tebeserga ir 
randasi Norfolk County Sanato
rijoj, So. Braintree. Ji yra ‘Dar
bininko’ skaitytoja. ‘Darbinin
ką’ skaito ir ligoninėje.

Linkime p. Červokienei 
sveikti.

Šv. Katrinos parapija liepos 
mėnesyj pradės statyti naują 
vienuolyną Seserims mokyto
joms. Tos parapijos klebonu y- 
ra J. M. prelatas J. Walsh, bu
vęs Šv. Jono seminarijos profe
sorius.

Pati valstybė, atsimindama savo atsakingumą 
prieš Dievą ir visuomenę, turi visiems rodyti pavyzdį, 
kaip reikia išminti n g a i bei saikingai val
dyti turtus. Sunki pasaulinė krizė šiandien daugiau, 
nei kada nors, reikalauja, kad tie, kurie valdo milžiniš
kus turtus — o šie yra milijonų piliečių darbo bei pra
kaito vaisius, — visada turėtų prieš akis tik bendrąją pas tėvus, gyv. St. John Avė., 
gerovę ir kiek galėdami stengtųsi ją priartinti. Taip praleisti atostogas, užbaigęs 
pat visi valstybės tarnautojai bei valdininkai turi, pirmus metus Princeton univer- 
klausydami savo sąžinės, ištikimai ir nesavanaudiškai sitete. Trenton, N. J. 
eiti savo pareigas, sekdami šviesiais žymiųjų žmonių 
pavyzdžiais iš senųjų ir naujųjų laikų, kurie, nepails
tamai dirbdami, visą savo gyvenimą pašventė tėvynės UI 
labui. Pagaliau tautų savitarpio santykiuose reikia 
nuolat stengtis šalinti dirbtinius ūkiškojo gyvenimo tete Bostone
varžtus, kurie eina iš nepasitikėjimo bei neapykantos Danielius yra Lietuvių Katali- 
dvasios; reikia prisiminti, kad visos žemėje gyvenan- kų Studentų Profesionalų orga- 
Čios tautos sudaro vieną Dievo Šeimą. nizacijos skyriaus pirmininkas.

Sveikiname naują, jauną pro- 
; fesionalą.

Bet tuo pat laiku valstybe turi palikti Bažnyčiai 
visišką laisvę vykdant jai savo dievišką ir dvasišką pa-

baisaus šių dienų sutrikimo. Šiandien visur girdime iš- lietuvių metinę šventę__
gąstingai šaukiantis į moralines bei dvasines pajėgas, Lietuvių Dieną, liepos 4, Maria- 
ir tai daroma visai teisingai, nes piktas, kurį reikia nu- napolio Kolegijon, Thompson, 
galėti, jeigu ieškosime pirmykščių jo versmių, yra, Conn.
pirmiausia, dvasinės prigimties, ir kaip tik iš šitos už- Autobusai jau paimti. Kelio- 
nuodytos versmės su pragarišku nuoseklumu eina vi- nės bilietas į ten ir atgal tik 
sos komunizmo baisenybės. O juk tarp moralinių bei Prašome vis9- kUrie va_ 
religinių galybių Katalikų Bažnyčia užima, be abejo, ZIU0Slte Iiepos 4 i Marianapoų,
rinktinę vietą, todėl pats žmonių labas reikalauja, kad 
jos veikimui nebūtų daroma kliūčių.

Daryti kitaip ir sakyti, kad tikslą galima pasiekti 
grynai ekonominėmis bei politinėmis priemonėmis, 
reiškia pavojingai klysti. Juk šalinant religiją iš mok
slų, iš auklėjimo, iš viešojo gyvenimo, statant ant pa- j 
juokos Bažnyčios atstovus ir jos šventas apeigas, tuo 
pačiu yra skatinamas tas materializmas, kurio vai- * ~~ — ..
sius yra komunizmas. Jokia pajėga, kad ir geriausiai ; rianapolį

paduoti savo vardus šiems as
menims: Kazimierui Grigui ir 
M. Jeskelevičienei. Paduokite 
prieš birželio 30 d., kad žinotu
me kiek žmonių važiuos.

Kleb. kun. J. Švagždys pas
kelbė. kad autobusai išeis ir ra- 

". Visas Šv. Roko 
' parapijos choras ir jo vadas 
muz. J. Vaičaitis važiuoja į Ma-

organizuota, joki žemiški idealai, koki dideli bei kilnūs 
jie bebūtų, negali nugalėti judėjimo, kuris eina iš per- • 
dėto šio pasaulio gerybių vertinimo.

Mes tikimės, kad tie, kurie savo rankose turi tau
tų likimą, jeigu jie bent kiek jaučia didžiulį pavojų, savo svetainės. Išrodė, kad”mes 
kuris šiandien gręsia pasauliui, pradės vis daugiau su
prasti, kad didžiausia jų pareiga yra netrukdyti Baž
nyčiai veikti ir vykdyti savo pasiuntinybę, juo labiau, 
kad ji, turėdama galvoje amžiną žmogaus laimę, kar
tu dirba ir tikrajai jo laikinei gerovei.

Mes negalime baigti šitos enciklikos, netarę dar 
žodžio tiems Mūsų sunums, kurie jau, ar jau beveik, 
yra paliesti komunizmo ligos. Mes juos gyvai įspėjame 
išklausyti balso Tėvo, kuris juos myli. Mes prašome 

'Viešpaties juos apšviesti, kad jie pamestų slidų kelią, 
kuris veda juos visus į didelę nelaimę, kad ir jie pažin
tų jog vienintelis Išgelbėtojas yra mūsų Viešpats Jė
zus Kristus, nes neduota žmonėms kito vardo po dan
gumi, per kurį mes turėtume būti išgelbėti.

nebeturime ir jaunimo, kuris 
darbuotųsi. Bet dabar, kada pa
sistatėme gražią svetainę, tai 

i mes pamatėme, kad mūsų jauni- 
’mo tiek priaugo, kad net malo
nu žiūrėti.

Štai birželio 18 d., naujoje) 
svetainėje pirmą kartą mūsų 
Šv. Roko parapijos jaunimas 
suvaidino komediją ir išpildė 
koncerto programą.

Įžanginę kalbą pasakė kleb. 
kun. J. Švagždys.

Komediją “Palangos Ponai- 
; tis” suvaidino šie:

Pempė — K. Yakavonis. Marė 
— G. Švedžiūtė. Ona — J. Mi- 
keniūtė. Bačkis — V. Gelusevi- 
čius. Džiovas — M. Audiaitis,

!

1. Ar valstybė turi pareigą rūpintis darbininkų gerove?
2. Kaip valstybė privalo žiūrėti į turtuolius?
3. Kodėl valstybė turi apsaugoti Bažnyčios laisvę?
4. Ar Popiežius nori, kad komunistai sugrįžtų prie Die

vo?
5. Ar šioje enciklikoje Popiežius pasmerkia komunis*

tus ar komunizmą?
6. Kodėl katalikai negali priimti komunistų “ištiestos

rankos“ ?

PARSIDUODA šešių šei
mynų gyvenamas namas. 
Kiekviena šeimyna turi po 

. keturius kambarius. Prie 
(namo didelis daržas ir so
das. Namas gerai užlaiko- 

■ mas ir su visais įtaisy
mais — vanomis ir 1.1. No
rintieji pirkti prašomi 
kreiptis: Tadas Kubilius, 
163 Ames St., Montello. 
Mass. 9-16-231

lai Liutkiūtei už jų pasidarbavi
mą per katekizmo pamokas. 
Priėjo prie Šv. Stalo 21 vaiku
tis, 16 berniukų ir 5 mergaitės. 
Jų vardai ir pavardės: Floren- 
ce Ermala, Nellie Trakimas, 
Pauline Paulauskas, Virginia

Styvis — A. Balevičius, Rozali- Jeselevičius, Juanita Nartoff, 
ja - E. Yarmalavičiūtė, Keidė Edyard Baublys, Michaelį Gu- 
— J. Lioliūtė, Ponaitis — J. 
Liola, Dielė — A. Skeputa, Ka
rosas — J. Vaičaitis.

Vaidintojams vadovavo p. 
Juozas Liola; pagelbėjo p. M. 
Sinkevičiūtė.

Visi labai gerai savo roles iš
pildė. Piano salo skambino p. 
O. Breivaitė. Šv. Roko par. cho
ras, vadovaujant muz. 
čaičiui, sudainavo keliolika gra
žių lietuviškų dainelių. Gausi 
publika buvo tikrai patenkinta 
programa. Garbė mūsų jauni
mui ir jo vadams.

J. Jeskeliavičius.

rėčkas, Adam Gureckas, Peter 
Gureckas, Stanley Malavičius, 
John Naceskas, Frank Boska, 
Alexander Boska, John Grohos- 
ky, Augustus Grigas, Edward 
Kisielius, Joseph Jankauskas, 
Robert Nartoff, Edward Stepo
navičius. George Žibolis, ir Vic- 
tor Žibolis.

i ________
J- Vai- Vasarinė Mokykla, lietuvių 

kalbos, prasidės vaikučiams 6 
d. liepos. Mokytojaus Sesutės 
Kazimierietės iš Čikagos. Para
pijos lietuviai supranta, kad va- 

! sarinė mokykla tai vienintelė 
I proga vaikučiams išmokti šiek 
tiek mūsų bočių gražios kalbos. 

• tai jie paprastai prižiūri, kad jų 
j vaikučiai lankytųsi į pamokas 

Šv. Kazimiero parapija su di-j vasaros laike ir išmoktų skai
driu entuziazmu rengiasi para- tyti ir rašyti lietuviškai, 
pijos gegužinėn, kuri įvyks šį 
sekmadienį Sakolų farmoj. Gir
dėti atvažiuoja daug žmonių ir 
iš kitų lietuvių kolonijų, pavyz
džiui Manchester, Lowell, ir k.

Darbininkų ir Moterų Sąjun
gos vietinių kuopų įvyko ben
dras piknikas pereitą sekmadie- 

I nį. Suvažiavo daugybė žmonių 
į ir pelno nemažai padarė.
t

| Klebonas kun. A. Petraitis iš
dalijo baigusiems mokslą diplo
mus. Prie to noriu pažymėti 
kad 8 skyriaus mokinys E. Sei
lius puikiai vedė vakaro progra
mą. Vakaras baigtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

te žada (pagal vasaros sezono! 
visas pavaišinti. Narės kviečia
mos į susirinkimą.

I

j----------------------------------------------t----------- r, — j Pastaromis dienomis Worces-
želio 24 dieną, 4-tą vai. po pietų, terio lietuviai nudžiugo pastebė- 
Šv. Kazimiero par. salėje. Minė- ję vietos anglų laikraščiuose 

; tame susirinkime bus svarsto- Metropolitan Operos (N. Y.» 
ma kaip tinkamiaus prisirengti žvaigždės p-lės Anna Kaskas — 
prie parapijos metinio pikniko, Katkauskaitės atvaizdą su pas-

Maironio parke. Prie to bus kal
bama apie Lietuvių Dieną, lie
pos 4, Marianapolio kolegijos 
parke, Thompson, Conn. Bus 
renkama darbininkai, kurie dar
buosis toje dienoje. Todėl drau-

vaus Clark Universiteto rengia
mame koncerte, lapkričio mėn. 
pradžioj, mūsų mieste.

Lietuvių išeivija didžiuojasi 
turėdama savo tautietę, kuri 

įsunkiu darbu ir pasišventimu
gijos, kurios sykiu darbuojasi ir į pasiekė tą. ką tūkstančiai trok- 

.^a paskui Daugeliui jau ži
noma. kad p-lė Ona Kaskas sa- 

jvo nepaprastai gražiu balsu ir 
į užimponuojančia išvaizda lai
mėjo kontestą. kuriame dalyva
vo 700 Amerikos rinktinių dai
nininkų. Būsimu koncertu vieti
niai lietuviai susidomėjo.

visi geros valios parapijonvs 
malonėsite dalyvauti. Prisiren
gimas priklausys nuo jūsų atsi- 

, lankymo. Dalyvaukite visi.
Raporteris.

_________________

GRAŽIAI DARBUOJASI
Šioje parapijoje yra taip va

dinamas Socijalis Moterų klu
bas, prie kurio priklauso darbš
čiausios šios parapijos moterys. 
Šis klubas uoliai darbuojasi 
mūsų bažnyčios ir mokyklos 
naudai. Rengia puikią puotą ir 
šokius birželio 24 dieną, 7 va
landą vakare, Maironio parke. 
Todėl nuoširdžiai kviečia jau
nus ir suaugusius bankiete da
lyvauti. linksmai laiką praleisti 
ir paremti mūsų darbuotę.

Rengėjos ir Komitetas.

Aušros Vartų parapijos meti
nis piknikas įvyks parapijos 
kieme sekmadienį, liepos 16 d. 
Bus įvairių žaidimų laimėjimų, 
graži muzikos ir dainų progra
ma ir tt. Rap.

Sekmadienį, birž. 18 d. į Hart
ford. Conn. buvo nuvykę Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun.' 
K. Vasys ir muz. J. ir M. Čižau- 
skai dalyvauti prel. J. Amboto 
investaturos iškilmėse. Čižaus- 
kai išpildė dalį programos, Pre-1 
latą pagerbti, bankiete Bond i 
viešbutyj.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: Sanboin Block 
VVashington St., Norv.ood, Mass.

Tel. Norwood C33O
Gyvenimo Vieta:

32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

Parapijos mažųjų choro narė, 
10 metų am., Rūta Jankauskai
tė šiomis dienomis dalyvavo 
Massachusetts valstybės piano 
mokinių konteste. Už atminti
nai paskambinimą ilgą ir kom
plikuotą Paderewskio “Minue- 
tą”, Rūta laimėjo liudijimą su 
pagyrimais. Beje. Rūta yra ge-! 
rai žinomų Mykolo ir daininin- į 
kės Emilijos Jankauskų dukre
lė.

Baigė Šv. Kazimiero lietuvių 
par. mokyklą ir gavo diplomus 
šie: M. Anušauskaitė. J. Blavac- 
kaitė, O. Bulvičiūtė, R. Deliony- 
tė. A. Dranginytė. G. Grigaitė. 
F. Jonytė. J. Maleskaitė, L. Mi- 
kenytė. K. Miliutė. O. Pociūtė, 
K. Pintytė. A. Sarapaitė. E. 
Svikliūtė. O. Tauraitė, A. Atko
čius, B. Bajorinas, A. Bobinas, 
J. Ciginskas, A. Drumstas, E. 
Grigaitis, E. Kisieliauskas. A. 
Klimkaitis. P. Langalis. A. Lau
kaitis. J. Medikevičius. A. Na
vickas. J. Puišys. P. Simniškis, 
J. Stašaitis. E. Struckus. P. 
Zinkus. Viso 32.

Už tobulą lankymąsi per visą 
metą gavo pažymėjimus šie: —

V. Bajorinaitė, R. Kacevičiu- 
tė, D. Žaliauskas, J. Uždavinis. 

1 E. Akstinaitė. R. Burokaitė, T. 
Bundzaitė, E. Kazlauskaitė, O. 
l^eršytė. R. Medikevičiūtė, M. 
Tvaliauskaitė, V. Simulevičius. 
P. Raulinaitis, J. Glodis. J. De- 
iionis. E. Puišytė, E. šipaitė. V. 
Sogaitytė, K. Palilūnas. R. Kun- 
saitė. M. Antanavičiūtė, L. Bal
čiūnas. K. Gildauskas. A. Nau
jokas. A. Kondrotavičius. J. 
Sinkevičius. V. Adomaitis. A. 
Belinskas. U. čečetaitė. R. E- 
thier. P. Laukaitis. A. Sabaliau
skas. E. Paliliūnas. G. Tvaiiaus- 
kaitė. A. Karpičiūtė. V. Klim- 
kaitė. V. Kunigonytė. G. Kon- 
drotavičiūtė. V. Piragaitė. E. 
Pintytė. K. Sakalauskaitė. O. 
Stanilevičiūtė. E. Struckiūtė. V. 
Valatkevičiūtė. A. Tvaliauskai
tė, M. Anušauskaitė. A. Bobi
nas. A. Laukaitis. K. Pintytė, O. 
Pociūtė.

Visoje mokykloje puikiausiai • 
atsižymėjo — Albinas Atkočius.

Už atsižymėjimą lietuvių kal
boje gavo dovanas šie:

M. Klimkaitė. R. Žemaitis. V. 
kurių Smelevičius, P. Kuizinaitė. K. 

Bundzaitė. V. Brokevičiūtė. V. 
Adomaitis. E. Seilius. N. Vait- 
kiūtė. A. Sarapaitė.

Už atsižymėjimą moksle: — 
J. Steponauskaitė. E. Gražu

lis. lis. J. Uždavinis. L. Gražu
lytė. P. Uždavinytė. R. Gražu
lytė. D. Puišytė. R. Kunsaitė. B. 
Bulvičiūtė. A Atkočius.

Dusnicmškis.1

69 kuopos narės, kurios daly
vavo apskričio suvažiavime 
Norvvood. Mass. negali atsi
džiaugti Norwood S-giečių iri 
vietinio klebono kun. S. Kneižio 
prielankumu. Sako norėtų, kad 
dažniau suvažiavimai įvyktų i 
Nonvoode.

WHKam J. Chishdm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. C286

MOKSLO METO UŽBAIGA
Birželio 18 d. Šv. Kazimiero 

par. bažnyčioje 8:30 vai. ryte 
įvyko iškilmingos šv. mišios, 
laike kurių dalyvavo visi šv. 
Kazimiero parapijos mokiniai 
bei mokinės. Šv. mišių auką at
našavo klebonas kun. A. Petrai
tis, kuris irgi pasakė gražų pa
mokslą. Altoriai, ypač didysis, 
buvo puikiai papuošti įvairiomis 
gėlėmis. Puošimo darbą atliko 
mokyklos vedėjos šv. Kazimiero 
Seselės. Prie to pavyzdinga vai
kučių tvarka, kuriems Seselės 
mokytojos vadovauja, darė ma
lonų įspūdį. Už tokį Seselių pa
sišventimą visi tėveliai ir para- 
pijonys labai dėkingi.

GRAŽI PROGRAMA
7:30 vai. vakare įvyko

žiausias parengimas, kokio šio
je parapijoje dar nėra buvę. 
Programa susidėjo iš dainų ir 
muzikos. Vadovavo muzikas J. 
Žemaitis. Pirmiausia buvo per
statytas begalo įspūdingas trijų 
veiksmų veikalas — “Dievo Ke
liai”. Pirmas Veiksmas vaizda- 
va mokyklos kambarį: Vienuo
lė mokytoja — O. Pociūtė: mo
kiniai
E. Kisieliauskas, P. Simniškis. 
E. Grigaitis.
Antras veiksmas — Šeimyna 
namuose. Sūnus — P. Simniš
kis: Duktė — F. Jonytė: Tėvas 
— J. Stašaitis: Motina — R. 
Delionytė.

Trečias veiksmas — Kleboni
jos raštinė. Klebonas — A. At
kočius: vikaras — J. Puišys. 
Pas kleboną atėję įvairiais rei
kalais B. Bajorinas. A. Drums
tas, R. Delionytė. Tą veikalą 
parašė šios parapijos mokyklos 

i mokiniai. Visi savo užduotis at- 
įliko kuopuikiausiai.

Šį vakarą rengiant daug dar- 
I bavosi mūsų klebonas kun. A. 
Petraitis ir Šv. Kazimiero Sese
lės. Todėl parengimas išėjo kuo
puikiausiai. Dalyvavo šios para
pijos visa šviesuomenė, 
buvo svetainė pilnutėlė. Visi 
gėrėjosi gražia programa.

DIPLOMŲ IŠDALINIMAS
Albinas Atkočius. 9 skyriaus, 

mokinys, kalbėjo visos mokyk
los vardu. Dėkojo klebonui ir 
Seselėms už uolų pasišventimą: 
tėveliafris už palaikymą mokyk

los ir auklėjimą.

Sekantį pirmadienį, birž. 26 
d.. Aušros Vartų parap. svetai- 
nėję įvyks Moterų ir Merginų, 
socialio klubo mėnesinis susi- į 
rinkimas, šio mėnesio pasilink- į 
sminimo komisijos narės: Vo-! 
lungevičienė, Kaliunienė. Rapei-Į 
kienė. Beauchemin ir Bendorai-

Peter F. Carroll 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Pubiic
10 Vernon St.

VVorcester, Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį 

Tel. Worc. 4-6757

SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Moderniškam M. S. "Gripsholm” Laive 

Išplauks iš New Yorko Liepos-July 1 Dieną 
Per CJothenbur* Stockbolm. Švedija. iš čia hitu S. S. M^trirkolm 
per Baltijos jurą. Ekskursiją vadovauji* \. Muėinskas, Švedų Ame
rikos Linijos lietuvių skvrtaus vedėjas Amerikoje

kiti Išplaukimai K Ne* Yorko
V. Močioskss DROTTNINGHOLM birželio 12 ir liepos 13, GRIPSHOLM liepos



DARBININKAS

Poughkeepsie, N. Y.Poughkeepsie, N. Y.

I

Pranciškietės iš Šv.

Poughkeepsie, N. Y.Poughkeepsie, N. Y.

Gennaro Velletri

19 Arlington Avė.

Poughkeepsie, N. Y. ICompiiments of a Friend

rothersr kx

65/2 Bridge St. Amsterdam, N. Y.
Travis Baking Company, Ine.

Tel. 6200133 N. Hamilton St.
♦^xxxxxvxxx.xxx^xxvxx/xxxxwwxxvxvxxxxxxikxvxxxx.xxxxxxy kai. Visiems žmonėms jaunas
5 Star Machine Company ' kunifas labai Pati,ko: Ne,tik Ja'
5 Virino _ D^nin. Buildin^ / S1FOde £erU Pamokslininku, bet

Tel. 1283 Amsterdam, N. Y.108 Brookside Avė.

Brookshire Shirt Co. Ine.

SSOCONY — VACUUM OIL CO., INC. Amsterdam, N. Y.19 Edson St.

53 Front St. Phone 2728

Poughkeepsie, N. Y.

Amsterdam, N. Y.r
EAST END COAL CO.

Amsterdam, N. Y.
g

EMPIRE MILK TRUCKING CO., INC.

I COLLINS LOOM WORKS
7 Buckingham Avė. Tel. 5828

X I

Amsterdam, New YorkPoughkeepsie, N. Y.

Burton and Winkler

MOHAVVK CARPET MILLS

of

l Amsterdam, New York

Tel. 1248 Poughkeepsie. N. Y.371 Hooker Avė.

X X X

,X.XXXXXXXXXXXXXXXXWXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

COAL

Tel. 691

i

nepavyko. Jie buvo
8 prieš 6. bet ne jų

Porter’s Garage
CO.MPLETE AUTO REPAIRING

I
CENTRAL HUDSON GAS& ELECTRIC CORP. $|

j

Evelyn’s Beauty Salon
Distinctive Personalized — Beauty Service

91 Main St. Tel. 2031 Amsterdam, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»SXXXXXX

Buckman’s Dairy
Distributors of FINE DAIRY PRODUCTS 

Where Purity all Cleanliness Prevail

27 Milton Avė. Tel. 2936 Amsterdam, N. Y.

i

r

JXX%%%XX%X%XMXXXX%XXXX%XXXX%%%XX%XXXX%%%%X%X%XXXXX' 

William E. Rock
£ FLORIST

FLOtVERS FOR ALL OCCASIONS ’

5 Machine Repairing — Designing. Building X
. J S. C. LAKE H. M. SMITH £
\ J 432 Main St. Poughkeepsie. N. Y.

<X1A\WIWXXXXX1XXXXXVIXXXWXXXX\WXXXXXXXXXXWLX*

g
<.XXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXX3i

‘'Serving The Centrai Hudson Valley”

£X%X%%XXXXXXX%XXXX%XXXXXXX3»3---------------

X Morini Brothers

Mason and General Contractor — Cement and Stone Work of all Kinds *

Tel. 2494 Poughkeepsie, N. Y.

i z 

ZXXXXXXXXXXXX

. 1S General Repairing — GAS—OIL—LUBRICATION— VVASHING /

X 66 Cannon St. Phone 2574 Poughkeepsie. N. Y. £ ' dalicijos choras. Klebonas SU-
<xxxxxxxxxxx'xxxxxxxx.-xxxxxxxxxxx%xxxxx%xxxxxxxxxxx%xx£  I pranta, kad kaip šakutė lenkia-

,XVXXX%XXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy

Ken Brigg’s Garage J
General Repairing X
•SEE US FIRST ’ X

499 Church St. Tel. 2917 Poughkeepsie, N. Y. X
*XXXX«M6XXXMXX%X%X%XX%%XXXXX%%%%%%X.'%X%S

J
AMkXXWXX%XXWXVtVkXXXXSXXXXX\W\XXXWXWAVW

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pfisterer’s X
FLOVER SHOP AND GREENHOUSES

Flovvers For All Occasions 5
' Dorsey Lane Phone 1420 Poughkeepsie, N. Y. X
/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Day Phone 6648 
Nights. Sundays and Holidays 

Phone 5125-J

5 20 Fovvler Avė. Poughkeepsie
AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

g.'XXXXXXXXXXXX.X.X.XXXXXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 

!

♦

Welch’s Bottling Company

rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV»XXXyI
Poughkeepsie, N. Y. J8 $

J

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx.xxxxxxxxxxxxxx.x.xxxxxxxxxxxx<

NEW YORK

5 Windsor Garage
i E Parking Storage Lubrication Cars Washed

19 Catharine Se. Tel. 293 Poughkeepsie.
i
ZXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXX'X.XXXXXXXXXXXXXXWX-XXX%

XXXXXX'XXXX%XX'XXXXX.XXXXXX-XXXX.X.XXXXXXXXXXXXX'XXXXXXX%%X*

>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' 

x
Dutchess Manufacturing Company

Pants Manufacturers

17 Crannel St. Tel. 2350 Poughkeepsie, N. Y.
’.XXXXXX1A1XXXX\XXXX\XXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXY

Amsterdam, N. Y.

Austin Green’s Garage
General Repairing on all Makes of Cars — Work Guaranteed 

1/2 S. Clinton St. Tel. 3592 Poughkeepsie. N. Y.

,.AXXX%XXXXXXXVXX%-X'XX1kXXXXVX%X-X%«X1kXXXXXX'X%'XX%-X3kXX

Detroit Supply Co., Ine.
Automotive Suppliea

3 Grove St. Tel. 501 Amsterdam, N. Y.

Penktadienis. Birželio 23. 1939

I Brazilijoj. Kolekta pavyko. Pri
klauso padėko šv. Petro parapi
jos žmonėms. Ačiū Petriniams.

________
i

Amsterdam, N. Y. Amsterdam, N. Y

John W. Butts 
Complete Automotive Service. Exide J

Batteries. Norwalk Tires. Electrical Parts and Service J

198 Church St. Tel. 970 Poughkeepsie. N. Y. /
■X*XXX.XXXXXXX’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ’XXXXXX<f 
\xx%xxxxxwxxxxxxxxxx%xxxxx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxx'x>

Chester Club Beverages J
A True-Fruit Beverage X

Distributors of Krueger's X
18 Pershing Avė. Phone 387 Poughkeepsie. N. Y. J

,XXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Praeitą savaitę Šv. Petro pa
rapijos klebonas lankėsi Cleve- 
lande pas kun. Vilkutaitį. Šv. 
Jurgio parapija gerai gyvuoja, 
bet ten būdamas patyrė labai 
liūdnų žinių.

Kun. Eugenius Stigmonas. ge
rai žinomas Detroite, nes dau
gelis Detroito žmonių jam pa
gelbėjo pasiekti mokslą, dabar 
yra Clevelando ligoninėje, kur 
jam turėjo nupiauti vieną koją 
prie kelio linkimo. Priežastis, 
vėžys.

Kun. Stigmonas buvo įšven
tintas Clevelande. Jo pirma vie
ta buvo šv. Jurgio parapijoj a- 
sistentu pas kun. Vilkutaitį. Iš 
ten buvo iškeltas į Youngstown. 
Ten trumpą laiką pabuvęs, gavo 
atostogas kaikuriam laikui. Per 
tą laiką jis buvo pas kun. Karu- 
žiškį. Clevelando naujoj parapi
joj. Ten būnant, pradėjo koks 
ten augulys augti ant kelio. Pa
sidarė blogiau, ir paskui paty
rė. kad vėžys. Jis dabar guli šv. 
Alixo ligoninėje, ir dar nežinia 
kaip toliaus bus. Velijam jam 
sveikatos.

dėl didelis džiaugsmas Petri
niams. kad jie tą ratelį supliekė 
4 prieš 2. |

Jaunųjų softbolininkų ratelis 
žaidė su St. Bonaface. kuriuos 
apgalėjo 9 prieš 4.

Kietos bolės ratelis žaidė La- 
Salle. Canada. Ten labai stipriai 
susirėmė. Išrodė, kad savo prie- 

Įšus pergalės, bet kaip dažnai 
pasitaiko, 
pergalėti 
kaltė.

Seserys
Antano parapijos praeitą sek
madienį, šioje parapijoje turėjo 
kolektą pagelbėti lietuviams

I

i

I
i

I

Detroite darbai eina neperge
riausiai. Sunku gauti darbas 
dirbtuvėse, bet dėl tarnaičių 
Detroite yra užtektinai darbų. 
Šią savaitę Detroito klebonai 
gavo laiškus iš Michigan Statė 
Employment Service. Rašo, kad

I yra pareikalavimas tarnaičių. 
Jų ofisas yra: 112 East Jeffer- 
son Avė. Jokių mokesčių nerei
kalauja. kada gauna darbą. Ge- 

jras dalykas žinoti, ne tik Det- 
roitiečiams. bet ir mergaitėms 
iš kitur, kurios kreipiasi į Det
roitą. Vyrams sunku darbas su
rasti, bet namuose tarnaičių 
trūksta.

Compiiments of a Friend

Fourth Ward Garage
General Repairing — Cars — Trucks

24 Hour Towing Service

35 Lefferts St. Tel. 2724 Amsterdam, N. Y.
?XX.XX%XXXXX%XXXXX%XXXXX%XXXXXXXX%XSSXX%XXX%XMXXXXXX3SlJl

AXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXX%XX%XXXXXXXXX.XXXX*XXXXXX%XXXX

The Sterling Studio
PORTRAITS

Commercial Photographers

30 E. Main St. Tel. 93 Amsterdam, N. Y.

Cannon St.

Praeitą sekmadienį, naujai į- 
šventintas kun. Ivanauskas at
laikė šv. mišias Šv. Petro par. 
bažnyčioje ir pasakė labai pui
kų pamokslą laike dvejų mišių, 
vieną lietuviškai, o kitą angliš-

turėdamas gerą balsą ir muzi
kos mokslą, giedojimas mišių 
buvo tikrai gražus. Praeitą vi
są savaitę kun. Ivanauskas pa
vadavo šv. Petro par. kleboną, 
kuris buvo metinėse rekolekci
jose. Jo patarnavimas žmonėms 
buvo labai mandagus. Toks 
mandagumas pas jauną kunigą 
yra geras ženklas, ir ta parapi
ja su juo džiaugsis, kur jis bus 
paskirtas. Velijam didžiausio 
pasisekimo Jėzaus vynuogyne.

I

į
,VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I
Praeitą savaitę Detroite įvy

ko labai juokingas ir kartu 
kvailas dalykas. Viena darbinin
kų unija, neturėdama kur pikie- 
tuoti, nuėjo į miestinį zoo, kur 
laiko žvėrius žmonėms pažiūrė
ti. ir pradėjo pikietuoti žvėrių 
klėtkas. Nešiojo tokius plaka
tus: “Lai žvėrius išleidžia į cir- 
cus. kad galėtų užsidirbti mais
tą. Duokit mums jų maistą, 
etc.” Darbininkų unija yra svar
bus dalykas, nes ta unija rūpi
nasi darbininkų gerove, ir kaip 

Į iš tų pačių unijistų atsiranda 
tokių, kurie išstato uniją pa
juokai.

Vertėtų tokius nubausti. Pro
tingas žmogus to nedarytų, bet 
matoma kaip toli žmogus nuei- 

Ina. Užėjo didelis lietus. Pikie- 
tuotojai turėjo pabėgti, bet ža
dėjo kitą dieną sugrįžti, bet gal 

; į protą atėjo nesugrįžo.

479’/2 E. Main St.

996 — “Call Us Up” — 996

ROBERT B. MAGIM, Prop. 
NIAGARA HUDSON COKE 
JEDDO - HIGHLAND COAL

Į

I

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXX<;

Bannister Bowling Alleys
£ SIXTEEN BOWLING ALLEYS

16 Division St. Tel. 2937-153 Amsterdam, N. Y.

Dr. H. H. Bennison
OPTOMETRIST

For Appointment Call 3263

63 W. Main St. Amsterdam, N. Y.
LXXXX%XX%XX%XXX%XX%XX%XXXXXXXXXXX%XMXXXXXXXXXXXXX 

^X%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCXXX3SXXXXS»XXXXXXX%XWXX15

Rinnella, Battaglia Co. Ine.
Dealers In Wholesale Produce & Fruit

r 14 W. Main St. Tel. 304 Amsterdam, N. Y.

A.XXXXXXXXXXXXXXX%XXX%XXXXXX%XXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXX’

Praeitą sekmadienį Šv. Petro 
; par. bažnyčioje įvyko priėmi- 
.mas berniukų į Šv. Vardo drau
giją, mergaičių — į Marijos 
draugiją, ir merginų — į Sodali- 
ciją. Per pamaldas giedojo So-! 
dalicijos choras. Klebonas su-

Vanitie Beauty Shoppe 
PERMANENT WAVING SPECIALISTS

Mr. Fred. Mgr.

Tel. 4913 Poughkeepsie, N. Y.

ma. taip ir medis užauga. Todėl 
• iš pat jaunystės nori visą jau
nimą sutraukti į šias geriausias 

i jaunimo draugijas. Kad tik tė
veliai biski klebonui tuose daly
kuose pritartų, jie vėliaus iš to 
turėtų didelio džiaugsmo, nes 
turime viltį, kad iš tokių drau
gijų išauginsime dorų vyrų ir 
moterų. Bet kaip kaikurie tėvai 
daro. Netik nepritaria, bet dar 
ir kenkia vaikučiams atlikti tų 
draugijų pareigas, ypatingai 
kas mėnuo priimti šv. Komuni
ją. Gaila tokių tėvų ir vaikų.

Courtney’s Laundry
t "A Service For Every Purse”

28__28 Catharine St. Tel. 770 Poughkeepsie, N. Y.

Šv. Petro parapijos Šv. Vardo 
draugijos basebalininkai šią sa
vaitę labai puikiai pasirodė. Vi
si trys rateliai žaidė ir visiems 
gerai pavyko.

Didysis ratelis softbolininkų 
žaidė su stipriu rateliu Wyando- 
tte, Mich. Tas ratelis į du metu 
nė vieną sykį nepralaimėjo. To-

xxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-

XXX%%X%%%XXXXXXX%XXXXXXXXXX%XXXXXXXXXSIXXXXXX%X''

£ Orsini's Royal Restaurant
/ Breakfast — Lunch — Dinner
/ Prepared To Suit The Individual — Taste
| 126 E. Main St. Amsterdam, N. Y. Tel. 2049

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXX%XX%X%XX%XXXXX__________

XX%%XXX%XXXXXXXX%XXX%XXXXXX%XXXJS%MXX%XXXXX%XX%XXX%XX

I
Chase Brothers

Modern Plumbing. Tinning, Heating — Jobbing of All Kinds

A Specialty

53 Academy St. Tel. 746-W Amsterdam, N. Y.

/»XXXXXXXX%XXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%3£\' 

XX%%%XXX%X%%%XXXXXMX»XXKMXX»K%3«SSXXMSSWX%XX1»30S3SSf 

Knickerbocker Farms
Schuyler G. Voorhees

51 Prospect St. Amsterdam, N. Y.
Res. Tel. 900 Office Tel. 2320

X%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

Kerrins & Coogan
Excellent Food — Beer on Draught — Tasty Sandwiches 

96 E. Main St. Tel. 2256 Amsterdam, N. Y.

Delicious Food — Prepared Fresh Daily

36 E. Main St. Tel. 158O-W Amsterdam, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXX%XXX.XX%XXXXXXXXXXTKXXXXXX%XX%%XXSXXXX9»J

Cockburn’s Restaurant

>SXXX%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

Mc Dermott’s Restaurant
Quality Food — Delicious

119 Market St. Tel. 1267 Amsterdam, N. Y.

X%XXXXXXXXXXXXXXXXX%X%XXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXX'%XX' 
For Delicious and Pure — Ice Cream — Milk

Colonial Ice Cream Co.
The

AMSTERDAM DAIRY 
Scotia, N. Y. 

XXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tf«4XX*%%%X%%%XXM**X%X*XX%%XXXX*XXXXX.XXXXXX%XXX%X%%XX'

Amsterdam Glove Corp.

Amsterdam, New York

♦JXXXXXXXXXXXXXX%XXX-XXX'XXXXXXXXXXXMXXXMX3SXXX*XXXXXJ0W

Modern Upholstering & C abi net Makers Co
“Skilled Furniture Craftsmen”

47 Market St. Tel. 2550 Amsterdam, N. Y.
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VIETINĖS ŽINIOS!
LDS 1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS

Į Marianapolį Vykstančiu 
Dėmesiui!

Minės 25 Metų Sukaktį

ŽINUTĖS

Birželio 24 (Šv. Jono diena), 
Šv. Petro bažnyčioje šv. mišios 
už parapiją bus laikomos 7 v. r.

Antradienį, birželio 27 d., 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje, 330 E St., So. Bostone į- 
vyks svarbus mėnesinis susirin- Birželio 25 d., 9:30 vai. r., Šv. 
kimas. Prašome visų narių niišios bus giedamos Maldos A- 
skaitlingai dalyvauti. Valdyba. paštalystės draugijos intenci- 

" jai. Nariai eis prie Sakramentų. 
' Jie susirinks po bažnyčia iš an- 

g ksto.
= . _________
| Parapijos išvažiavimo naudai 
ė aukuodami ypatingai pasižymė- 
Į jo šie asmenys: Mayoras Tobin, 
| Kongressmanas Mc Cormick, 
| D. A. Zaletskas, adv. J. Cūnys, 
Į J. Kasparas, p. Strigūnas, K. še- 
1 jefkienė, O. Staniuliūtė, parapi- 
i jietis N. N., S. Barasevičius, E. i 
| Jankauskienė, A. Ašmenskas,) 
gj O. Šlikienė, Kouncilmanas Ker-

DAKTARAI
E

II
IIiII

Tel. ŠOU 2712

0.

Dr J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

nu

Lietuvis Dantistas
1L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshis,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU 2805

i

I

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMĘJRISIĄS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ADVOKATAI

' Į Tel. 3826 Namų Tel. 5307 1

Lucy N. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Jotai J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room
Residence:

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

3

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. C AP 6154...

NAMŲt
: 101 Baxter St.. So. Boston, Mass.
I> Tel. SOU-4«W'**'*r*'*''
I

Ateinantį sekmadienį, birželio
Liepos 4 d., Marianapolio Ko- 25 d. Pranas) ir Ona Tuleikiai 

legijos puikiame parke įvyks minės savo vedybinio gyvenimo 
Lietuvių Diena ir Dainų Šventė, 25 metų sidabrinį jubiliejų. Ju- 
kurioje dalyvaus net 13 parapi
jų chorų. Bostoniečiai, norėda
mi važiuoti bus’ais, prašomi į- 
sigyti tikietus iš anksto. Tikie- 
to kaina ten ir atgal — round 
trip $1.75; vaikams iki 12 metų, 
kurie sėdynės neužima 90c. Ti- 
kietų galite gauti “Darbininko”
administracijoje ir pas vietinius ną. Pirmosios dvi dukteris jau 
veikėjus, būtent pas: A. Sandą, prieš kelius metus baigė ko- 
P. Kazmauskienę, O. Siaurienę, 
D. Januškevičienę, K. Šidlaus
ką, M. Kilmoniūtę, V. Valatką, ton High School pradžioje šio 
F. Tuleikį, A. Tilėnienę, K. Neu-' 
ronį, Valeriją Palionį, J. Vaišno
rą. V. Brazauską, ir kitus veikė-' 
jus.

i

biliejantų intencijai Šv. Petro1 
Lietuvių par. bažnyčioje 8:30 
vai. ryte bus atlaikytos šv. mi
šios. Tą dieną savo namuose p. 
Tuleikiai artimiesiems gimi
nėms iškels vaišes.

Pp. Tuleikiai augina tris duk
teris — Oną, Marijoną ir Pauli-

PARAPIJOS PIKNIKAS

I
P į i 

e United Statės Civii 
ice komisija dažnai

bininkų Dėmesiui GRABORIAI

S. BaiWefc‘us ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRAEORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester
Tel. COLumbia 2637.

S 
reikalauja įvairių amat- 
ninkų - darbininkų prie į- 
vairių valdiškų darbų, y- 
pač prie statybos laivų.

Daug darbininkų reika
lauja United Statės Navy 
Yard, Boston, Mass. Bet 
amatninkai turi išpildyti 
aplikacijas ir išlaikyti kvo
timus.

Aplikacijų galite gauti 
Sekretorių, Board of U. S. 
Civii Service Examiners, 
bile kuriame pirmos klasės 
pašte Naujoje Anglijoje: 
pas First U. S. Civii Servi
ce Distrikto vedėją, 1040 
Post Office ir Courthhou- 
se Building, Boston, Mass., 
arba pas Recorder, Labor 
Board, Navy Yard. Boston, 
Mass.

Kitų valstybių darbinin
kai gali kreiptis pas savo 
Distrikto viršininkus gau
ti aplikacijas.

Birželio 25 d. įvyksta metinis 
Cambridge lietuvių parapijos 
PIKNIKAS, “Palangoje”, visų 

| mėgiamoje piknikams vietoje. 
I Tikrai Lawrence Palanga yra 
puikiausia, tinkamiausia ir visų 
mėgiamiausia vieta. Ten yra 
visokiems žaislams užtektinai 

vietos: gražus ežeras maudytis. 
Malonus pušynas pasivaikščioti 
ir tt. Šiame piknike bus visokių 
prašmatnybių: mėgėjų progra
ma, žaislų, dainų, kalbų. Bus ir 
Cambridge miesto Mayoras J. 
W. Lyons. Bus ir daugiau įvai
rių svečių. Valgių, gėrimų bus 
pakankamai. Ruoškitės visi iš 
visur į Cambridge metini para
pijos išvažiavimą. Rengėja' vi
sus maloniai priims ir pavai
šins. Kvieslys.

i

mercijos mokslus, gi jaunesnio
ji — Paulina baigė South Bos-

rigan, Pr. Aukštikalnis, kepėjas 
Matejaška, laikrodininkas Dilis, 
kepėjas Plekavičius, gėlininkas 

jZardeckas, K. Šidlauskas, VI.
Jakštas, p. Zulonas, Marijona 
Bernatonienė, p. Stanaitienė, D. 
Daunis ir daug kitų.

Birž. 20 d., vakare. įvyko Fe
deracijos skyriaus susirinkimas. 
Svarstyta apie Lietuvių Dieną, 
Thompsone, ir apie platinimą 
ženklelių Lietuvių Dienos, Pa
saulinėje parodoje.

! Nutarta surengti išvažiavimą 
‘ Klaipėdos pabėgėlių pašelpai, ir 
' prakalbas surengti Ginklų Fon- 
j do vajui.

I
I

I

Birž. 29 d., 4 vai. p. p., baž
nytinėje salėje, W. 5th St., vai
kams bus rodomi paveikslai ir 
duodama ledų (Ice Cream) dy
kai. Kviečiami visi vaikai.

7:30 vai. vak., kun. S. Kneižis 
rodys Popiežiaus vainikavimo 
ir kitas filmas suaugusiems. Į- 
žanga 15c.

«. PRANEŠIMAS

Kurie turite Šv. Petro lietu
vių par. pikniko tikietus su 
NN. 1511 ir 1399. tai atsišauki
te pas p. Marksienę, “Darbinin
ko”
So.

adresu, 366 W. Broadway. 
Boston ir gausite dovanas.

Komisija.

KAS RADO?
d. š.Sekmadienį, birželio 18 

m., piknike, Munchbacks* Grove, 
Roslindale, Mass. pamesta aki
niai ir “fountain pen”. Jei kas 
rado prašome atsišaukti su ra
diniais į “Darbininko” adminis
traciją. Gaus gerą atlyginimą.

PARĖMĖ PARODĄ IR 
KLAIPĖDIEČIUS

f

Avė.

|

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI
Visi, kurie norėtumėte bei 

jausdami atlikti patriotinę pa
reigą, parėmimu Lietuvių die
nos, Pasaulinėje parodoje, New 
Yorke, kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai.

mėnesio. Ji žada siekti aukštes
nius mokslus.

P-nai Tuleikiai yra darbštūs 
įvairiose katalikiškose organi
zacijose. Jie yra ilgamečiai LDS 
1-mos kuopos nariai ir nuolati
niai “Darbininko” rėmėjai.

Linkime celebrantams ilgiau
sių metelių.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUELIC 

502 East Broadway/
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Laimėjo Stipendiją

Vogtu Automobiliu Sužeidė
Motiną

bir

i

Birželio 4 d. South Boston
High School įvyko šią mokyklą 

Ženkleliai galima gauti ir “Dar- ' baigusiųjų akto diena. Baigė 
bininko ’ administracijoj. Kai- nemažai lietuvių berniukų ir 
na 25c. mergaičių. Už parodytus dide-

————bus gabumus p-lė Ethel Savi- 
; lionytė laimėjo stipendiją. Svei
kiname!

ĮVAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA So. Bostone 

Dry Goods Store — drabužių 
krautuvė, kuri išdirbta per dau
gelį metų. Gera vieta tinkama 
lietuviui. Dėlei platesnių infor
macijų telefonuokite LIBerty 
8461, 31 Milk St., Room 805.

(16-20-23)

Rengiasi Į Lietuvių Dieną

I

įvykusiame birželio 15 d. susi
rinkime. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija nutarė paau
koti S25.00 Klaipėdos pabėgė
lių šelpimui ir prisidėti su 825. 
00 auka prie leidžiamos Lietu
vių Komiteto prie Pasaulinės 
Parodos programos knygutės. J- 

' nešimus bei prašymus padarė: 
Į Pasaulinei parodai — S. Moc
kus, o klaipėdiečiams — P. Jan
kus. Tam priešinosi keii tam
sesni bendrafrontiečiai (tur būt 

| todėl, kad tos aukos eis Lietu- 
j vos reikalams, o ne Rusijos. Is- 
I panijos ar Kinijos reikalams)., 
i bet nariai beveik vienbalsiai 
' tam pritarė. Be to išrinko vie
ną iš savo direktorių p. Vladą 
Jakštą pasidarbuoti kartu su 
Mockum.
Parodos 
aukų.

Einant
ti ar $25 ar $50 draugijos vice
pirmininkas čiagimęs augęs 
jaunuolis P. Zasimavičius pa
reiškė, jei draugija gali skirti 
$2000 naujo bufeto ir prie jo 
salės padidinimui, tai Lietuvos 
reikalams $50.00 visai nebūtų 
perdaug. Bet kadangi tai dar 
nepaskutinės aukos šiam reika
lui tai nutarta mažesnės sumos.

Ra p.

I parinkti Pasaulinės 
Lietuvių Komitetui

i

diskusijoms kiek skir

Telephone
SO. BOSTON

1058

BayViewMotor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką1
Savininkai.

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water & Steam 

Boiiers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

Kiek teko išgirsti southbosto- 
niečiai uoliai ruošiasi liepos 4 d. 
vykti į Lietuvių Dieną, Thomp- 
son, Conn. Bostorfo kolonija jau 
yra užsakiusi penkius busus. 
Transportacijos komisija pa
geidauja, kad vykstantieji j 
Thompsoną įsigytų tikietus iš 
anksto.

Ateinantį antradienį, birželio Į 
27 d., 7:30 vai. vakare įvyks 
LDS 1-mos kuopos narių susi
rinkimas “Darbininko” salėje. 
330 E St. Prašome skaitlingai 
dalyvauti.

—
“Darbininko” metinis pikni

kas įvyks Rugp.-Aug. 6 d. Kęs
tučio Parke, E. Dedham. Mass. Į 
Prašome visų kolonijų ruoštis 
prie šio linksmo išvažiavimo.

A.ntradienio vakare 
želio 20 *d., tūlas Jonas J. 
Rakauskas, 18 m. amž., 
gyv. 227 Bowen St., So. 
Bostone, važiavęs vogtu 
automobiliu D St. ii\ant 
kryžkelės D ir W. Fourth 

| St. sužeidė Barborą Man- 
ning, 37 m. amž., gyv. 75 

ĮW. 7th St., kuri du savo 
: vaikeliu vežė vežimėliu, o 
trečią turėjo šalę savęs, 

i Motina vaikelius apsaugo
jo nuo pavojingo sužeidi- 

Imo.
Vairuotojas vogto auto

mobilio iššokęs bėp’o D St., 
bet policininkas iį sugavo.

Trečiadienį, birželio 21 
d.. Jonas Rakauskas buvo 
pristatytas į teismą. Teisė
jas bylą, atidėjo iki penkta
dienio rytą, birželio 23 d.

Sakoma, kad Rakauskai 
turį didelę šeimą, gyvena 
suvargusiai.

Bet ir didžiausias skur-

Lietuvos Ekskursija 
Į Ameriką

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaietska
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naKtj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUELIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Visi skelbkitės “Darbininke”.
Profesionalai, biznieriai, pramonin 

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
ra i verti skaitytojų paramos.

Keliaukite Į Lietuvą
PER

HOLLAND- AMERICA LIHE

Kaunas — Lietuvių ver-į 
slininkų sąjunga ruošia 
ekskursiją į Jungtines A- 
merikos Valstybes, kuri iš 
Kauno išvyks liepos 10 d. 
Ekskursija aplankys New 
Yorko pasaulinę parodą, 
žymesnius Amerikos mies
tus ir ten gyvenančius lie
tuvius. Numatoma, kad ši 
ekskursija New Yorke bus 
liepos 20 d.

Susprogdino Tifliso Katedrą
Naktį į balandžio 18 die- 

i ną, miesto valdybai įsa
kius, buvo susprogdinta 
ortodoksų katedra Tiflise, 
pastatyta 18-me amžiuje^ 

das ir vargas neturėtu pa- Sprogdinimo darbus pra
vedė Raudonosios armijos 
pionieriai. Tą darbą atli
kus, Tifliso mieste buvo 
suruoštos naktinės iškil
mės, kuriose dalyvavo apie 
6.000 asmenų.

stumėti jaunuolių i krimi- 
nalizmą.

Kaunas — Nuo birželio

f

Kun. Painck J. Waters, 
Šv. Brigidos par. klebonas, 

i griežtai pasmerkė policiją 
už apsileidimą pareigose. 
Sakoma, kad kaikurie po
licininkai eina i saliūnus ir 3 d. prasidėjo kasdieninis 
girtuokliauja.

Bostono licensing board, 
gavus skundą, kad tūlo 
Keis saliūne nesilaikoma 
nustatytos tvarkos ir įsta
tymų, ir kad policija tame 
distrikte nekooperuoja, 
kad apvalyti distriktą nuo 
blogo charakteriaus asme
nų, svarsto leidimo (licen- 
ce) klausimą.

|

i

oro susisiekimas tarp Kau
no ir Palangos, kurį palai
ko 2 dvimotoriniai lėktu
vai: Stepas Darius ir Sta
sys Girėnas. Lėktuvai 
skraidys po du į dieną. Ke
lionė į vieną galą trunka 
vieną valandą. Bilietų kai
na 25 Lt, o perkant ten ir 

i atgal — 45 Lt.

Edw.V. Warabow
( WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORI'JS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 V/ashington St, 
NORWOOD. MASS.
Tel. Norvvood 1503

•
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Juozas M. Dilis :
Laikrodininkas

■duodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.
f - * *

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVCKAS)

Septyniais būdais stogų dengčjas.
Sodewa.il, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6— 9 12 mėnesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 

apsisaugoti nuo nuplikimo?
Prisiųskit vardą ir adresą., mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS

Lietuvis Piumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

t

Jie
Peter Pilvinis. Sav.

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš

NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

VVEENDAM .................. Birželio
STATENDAM ...... Birželio
NIEUW AMSTERDAM Liepos 3 
ZAANDAM ...................... Liepos 8
STATENDAM ..........  Liepos 13
NIEUW AMSTERDAM Liepos 22
STATENDAM ........ Rugpiūčio 3

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba į

HOLLAND AMERICA LINE
555 Boylston Street, Boston, Mass.

Peter s Boston St. Garage 
ir Gasoiine Station

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

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

I

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 936Z 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.
■

Perkins Market
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 
lai verti skaitytojų paramos.

j Visi skelbkitės ••Darbininke".

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai, 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų SS39.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

119 Boston St, 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9295.
Namu — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojam 

automobilius ir trokus.

I

Queen Ann Laundry, Ine. ■:
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. <
Tel. ŠOU 2939 !■

Jei norite, kad Jūsų drabužiai Įi
būtų švariai išplauti, Įi

8a**bą mums. Į'

Sodewa.il


Penktadienis. Birželio 23. 1939

Rytinių Valstybių Žinios
Lietuvių Informacijų 

Skyrius
kas metas, taip ir šį metą L. V. 
B. Organizacija aukuoja $25.00 
dėl gabių lietuvių Studentų. 
Duos $5.00 vienam lietuviui 
studentui, kuris užbaigė aukš
tesnę mokyklą su aukščiausiu 
laipsniu, taipgi Šv. Juozapo pa
rapijos pradinės mokyklos 
dviem studentam po $2.50. O 
kitiems suteikė pagerbimą. Do-

Nakvynės pi- dainų, kalbų ir užkandžių. Lie
tuvių Nepriklausomas Politinis

Maspeth, L. I. — Nuo birželio 
11d. prie lietuvių parapijos baž
nyčios veikia informacijų sky
rius lietuviams atvykusiems 
Pasaulinėn Parodon. Maspethas 
yra tik 2 mylių tolio nuo paro
dos. Per miestą eina gatveka- į vanų ir pagerbimo studentų va
riai į parodos centrą (už nike- karas ir šokiai įvyks birž. 24 d.. 
lį). Maspethe gyvena virš 300 Nemuno svetainėje. 48 Green 
lietuviškų šeimų, pas kurių dau- gatvės. Prasidės 8 p. m. Turi 
gumą galima atvykusiems sve- paruošę labai įdomią programą: 
čiams apsistoti,
gios — $1.25 asmeniui, dviem 
ar daugiau vra pigiau; automo- klubas aukuoja svetainę dykai, 
biliai naktį gali stovėti prie na- Studentai, kurie esate užsitar- 
mų gatvėje. Susisiekimas su pa
roda patogiausias. Lietuvių baž
nyčia miesto centre.

Informacijos skyriuje dežu- 
ruoja kasdien (be sekmadienių) 
klier. Eduardas Niedzinskas 
klebonijos raštinėje — 64 — 25 
Perry Avė. Telefonuoti galima 
— Havemeyer 8-2236. Iš anks
to patartina rezervuoti kamba
rius laiškais. “Amerikos’ sa
vaitraštis taip gi aprūpina tu
ristus per šį skyrių. Skyrius tei
kia įvairias informacijas mies
to ir parados reikalais.

Inį. Sk. Vedėjas.

WATERBURY, COHN

DARBININKAS

Pugeviėius.

METŲ IŠTIKIMIEJI 
MOKINIAI

už silibavimą (spelling) laimė
jo Ona Čeplinskaitė ir Kazimie
ras

I 
I i

MOKSLO METO UŽBAIGA
Ketvirtadienį, birželio 15 d., 

po paskutinių Dievo Kūno miš
parų, parapijos salėj įvyko iš
kilmingas mokslo meto užbaigi- 
mos vakaras. Programa buvo il
ga ir įdomi. Juozapas Antoševs- 
kis atidarė vakaro apeigas su 
pasveikinimu vakaro dalyviams. 
Jo kalbą sekė pamokinantis vei
kalėlis. užvardytas: “Gyva Sto- 
vyla”, kurs buvo meniškai išpil
dytas 7-to ir 8-to skyriaus mo
kinių. Laukiant “Netikėtų Sve
čių”, kurį šokį atliko 7-to ir 8-to 
skyriaus berniukai, p-lės Mar
garyta Paulionytė, Darata Ču- 
čulytė ir Juozapina Navagroc- 
kaitė palinksmino susirinkusius 
piano solo. Dainų veikalėlį — 
“Kodėl Pavasarėlis Pasivėlino”. I 
sudainavo 4-to. 5-to ir 6-to sky- j 
riaus mokiniai ir “Žaisk Vaiku
ti” išpildė 3-čio ir 4-to skyriaus 
Jie visi buvo pasveikinti gau- , 
siais aplodismentais. Eduardo i 
Zelinsko ir Daratos Šimkevičiū-1 
tės piano solo, o Margarytos 
Paulionytės ir Daratos šimke- 
vičiūtės duetas suteikė įvairu
mo programai. Tačiau vakaro 
laurai ar tik neteko Mažytėms, 
kurios išpildė “Minuetą” ir Ma
žyčiams suvaidinusiems “Plau
kiantieji Garsai”. Mokyklos 
Choras, kaip visuomet, atsižy
mėjo dainomis — Trys Sesytės, 
Kelk Jurgut ir Ganėm Aveles.

Nors mūsų parapijinė mokyk
la yra gan toli nuo lietuvių ap
gyventų vietų, tačiau 18 moki
nių per visus metus neapleido 
nė vienos mokslo dienos. Šie bu
vo: Dolores Keidošiūtė, Juoza
pina Navogrockaitė, Juozapas 
Makarauskas, Eduardas Želins
kas. Eduardas Budelis, Antanas 
Kisielius. Eduardas Lietuvni
kas, Kazimieras Pugeviėius, 
Steponas Kavaselis, Agatonas 

' Lietuvnikas. Vytautas Valčec- 
j kas, Marijona Kavaselytė, Ge
novaitė Miliauskaitė, Eduardas 
Būda. Edvinas Giedraitis, Al
bertas Šilanskas. Aloizas Jūcis, 

■ ir Lucilė Geisey. Jiems visiems 
buvo įteikta atitinkama atsižy- 
mėjimo korta.

navę šių dovanų, kreipkitės į 
komisiją: Ernistas Mažeika. 
Jonas Tareila, Petras Krugelis. 
Dr. M. J. Colney.

Lietuvių Vaizbos Būto Orga
nizacija susideda vien tik iš lie
tuvių biznierių ir profesijonalų. 
Yra aukavus $20.00 lietuviškam 
knygynui. $25.00 Klaipėdos pa
bėgėliams. aukavo dėl Red- 
Cross. Visiting Nurses Ass. ir 
kas metas aukuoja $25.00 lie
tuviams studentams, užbaigu
siems aukštos mokyklos moks
lą ir Šv. Juozapo parapijos pra
dinės mokyklos dviem studen
tam. Turi Moterų Auxiliary, 
kurios rūpinasi visokiais paren
gimais. Jau antras metas vykdo 
Radio pusvalandį kas savaitę 
ketvirtadienių vakarais nuo 
7:30 iki 8 p. m. iš Stoties WA- 
TR: turi gražų jaunuolių chorą, 
susidedanti iš 40 jaunų vaikinų 

i ir merginų. Vadovauja Bronė

Į

Birželio 16 d. įvyko kortavimo 
vakaras pp. Karinauskų na
muose. Pelnas paskirtas Lietu
vių Dienai, Marianapolyj, liepos 
4. Tikimės gauti paramos ir iš 
kitų draugijų. Visi užkandžiai
buvo suaukoti geraširdžių mo- Rasimavičiūtė. kuri taip pat y- 
terų. LDS 5 kp. dėkoja aukoto- ra gabi lietuvaitė, užbaigus Jui- 
jams. dalyviams ir p. Karinaus- 
kienei.

LDS 5 kp. komitetas parūpins 
gardžių karštų valgių, tik jūs 
Waterburiečiai
savo kolonijos stalo.

Važiuojantieji į Lietuvių Die- rie užsitarnavo dovaną 
ną. liepos 4, įsigykite kelionės 
tikietą pas Markevičių, 
nauskienę.

lliard School of Music su atsi- 
žymėjimu, gabi smuikininkė, 
pianistė ir gera dainininkė. Ra
dio programos vedėju yra Dr.

valgykite prie M. J. Colney. Aukštesnės moky
klos užbaigusieji studentai, ku- 

ir pa
gerbimą. Lygia Nainytė, Bertha

Kari- Krugelytė. Branna Rachas. 
Stankevičienę. Gir- Francis Urniežus. Adelė Stada- 

dzijauskienę. Jakštienė ir P. Ja- liūtė. Lillian Toliutė. Šv. Juoza- 
kubauską. A. Markevičius au- po parapijos pradinės mokyk- 
tobusus paėmė, tik dabar prieš los: Nellie Šukytė,
liepos 4 turime sužinoti kiek bauskaitė. Konstancija Saikaitė. 
žmonių važiuos. Kelionė į ten ir Alice Pasuknaitė Fitzgerald. 
atgal kainuoja $2.00. j

Helen Alų

1
Liepos 16 d. visi važiuokime į 

trilypę gegužinę. Sea Cliff Inn, 
Morris Cove, East Haven. Vieta 
graži ir gera, ypač kas mėgsta 
maudytis. Jeigu kurie neturite 
savo automobilių, tai galite va
žiuoti autobusais. Kainuoja tik 
SI .00. Galite nusipirkti pas Šil- 
kauską arba pas kitus.

Programa bus įvairi. Koresp. gėrimų ir užkandžių. Draugijų 
----------------- . atstovų komisija kviečia visuo- 

Lietuvių Vaizbos Būtas ruo- menę paremti šį kultūringą ir 
šiasi pagerbti Studentus. Kaip nuoširdų darbą. Rengėjai.

Marianapolio Kolegijos Rūmu Fasada, kur liepos 4 d., 10 vai. 
ryte (D.S.T.įvyks pamaldos pradedant Lietuvių Dienos programą

HEWARK,H.J
Birželio 12 d.. Šv. Jurgio dr- 

jos svetainėje įvyko L. Vyčių 
29 kp. susirinkimas. Parodyta

švenčių ar vardinių proga. į 11, p. Ramučio kalnuose, kuris
Tik prisiminkime kaip mes pavyko. Dalyvavo ir klebonas, 

gerai jaučiamės atlikę gerą iš
pažintį. Einame iš bažnyčios į 
namus ir, rodos, kojos nesiekia CLC Connecticut jaunimo or-

— „r.—............— ------- _ . - , ganizacijos metinis pergalės
judami paveikslai iš L. Vyčių žemes. Sąžine rami. Tą ramybei (victory) bankietas įvyko Ho- 

mums duoda Dievas per savo at-iul stratfieW Bridgeporet, bir.
, , , . ’ želio 10. Vyriausias rengimo ko--mus veda ta.p, kaip veda moti- miteto buvo Brid rto

na savo vaikus, saugoja ir jspe- nualjs Barnotas. Buv0
nuo . .daug jaunimo. Is kunigų daly- 

kleb. kun. Kazlaus- 
Kripas, kun. Gradec-

seimų 1937 ir 193S m. mums duoda Dievas per savo at- i
Kuopa dėkuoja “Vyties” re- stovą — kunigą. Dvasios vadas 

daktoriui p. Juozui Peters už 
paveikslus. ,

Išrinkta atstovai į apskričio Ja nuo pavoju- i
suvažiavimą. ' Malonus skaitytojau, dėkoki-

Vaikinų soft-ball ratelis žai- me Dievui, kad esame katalikai; 
džia ketvirtadienių vakarais In- gerbkime savo vadus ir už juos 
dependence parke. Jeigu kurių pasimelskime, kad Dievulis juos 
lietuvių katalikų organizacijų , laikytų geroje sveikatoje.

vavo šie: 
kas. kun. 
kis.

BAŽNYTINIO CHORO 
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, birželio 18

'Ž. 4

Klaipėdos Pabėgėlių šelpimui, 
visų draugijų ir klubų piknikas 
įvyks liepos 9. Lietuvių Darže 
už Lakewood. Waterbury. Conn. į 
Prasidės 1 valandą po pietų., 
Bus keli kalbėtojai. Dainuos ke
li Chorai, gros orkestras: bus

rateliai norėtų žaisti su mūsų 
rateliu, tai praneškite p. Pranui 
Vaškui. 206 Van Buren St., 
Newark. N. J.

Tėvų vakaras įvyko geg. 10 d. i
L. Vyčių 29 kp. pirm. Juozas j 

Grimalauskas dėkuoja visiems 
tėvams ir kitiems organizacijos 
rėmėjams už dalyvavimą.

Merginų ir berniukų bowling 
] rateliai užbaigė sezoną. Mergi
nų rateliui vadovavo p. Pranė 
Bernotaitė, o vaikinų — p. V.

■ Daukšys. F. V.

Sausa Šakelė.

BR1DGEPORT, CONN

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ’ 

MIEŽIŲ

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO- 
ČKERT’S jo visuomet reikalausite.

Telefonas
Worcester, 5-4335

60 Ellswcrth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BĘANCH 
1410 ColMmbia ftd., 1

Soutb Boston

PHONE
So. Bo<ton

2271

%

d. 
bažnytinis choras turėjo savo 
metinį prie jūrų išvažiavimą. 
Nors šeštadienį visus šutino 96 
laipsnių karštis, tačiau sekma
dienį buvo gan vėsu skrandoms. 
Maudytis buvo pavojinga, nors 
drąsesnieji visgi bandė tai da
ryti. Kurie tik dalyvavo, nežiū
rint šalto oro, buvo patenkinti, 
nes išvažiavimo visa nuotaika 
buvo tikrai šeimyniška. Visi pa
rapijos kunigai dalyvavo šioje 
pramogoje.

DIPLOMŲ IŠDALINIMAS
Vakaras tačiau buvo apvaini

kuotas diplomų ir dovanų išda- 
i linimu užsipelnijusiems moki
niams. Bet pirm tas buvo atlik
ta. 8-tas skyrius sudainavo savo 
klasės dainą ir Juozapina Na- 
vagrockaitė pasakė atsisveiki
nimo kalbą. Klebonas kun. Juo
zas Lietuvnikas savo kalboje 
sveikino graduantus ir ragino 
visus tėvus leisti savo vaikučius 
į aukštesnias Katalikiškas mo
kyklas. Kadangi buvo jau vėlu,

i tai kun. dr. Mendelis nekalbėjo. 
’Jis tik pareiškė, kad suteiks vi
siems tėvams lengvatą leisti 
vaikučius į aukštesnias Katali
kiškas mokyklas, jis asmeniai 
apsiima apmokėti pilnai už 

! mokslą ir knygas visų mergai- 
į čių ir pusę mokslo išlaidų visų 
| berniukų, kurie tik norėtų eiti į 
bent kurią aukštesniąją iš trijų 
esančiųjų Baltimorėje Katali
kiškųjų mokyklų.

kl-i
Mirė a. a. p. Rasimavičienė, 

sena parapijos narė. Žmonių bu
vo daug kaip bažnyčioje, taip ir 
kapuose.

Birželio 18 d., kleb. J. Kaz
lauskas buvo išvykęs į Hartfor- 
d'ą. Conn., kur dalyvavo prelato į 
Amboto įvilktuvėse.

NUOTRUPOS

IŠVAŽIAVIMAS
.Veir Yorko Pasaulinės Parodos 

Lietuvių Dienos Naudai 
Parengimas 

Rengia Newarko Lietuvių Pa
saulinės Parodos Komitetas 
bendrai su Vasario 16-tos die
nos Komitetu ir Nevvarko Lietu
vių Moterų klubu. Įvyksta bir
želio 25 dieną. Pradžia vidur
dieny. Liberty Park. 1144 Li- 
berty Avė. Hillside. N. J.

Programa susidės iš kalbų, 
šokių ir įvairių kitų dalykų. Vi
sas gautas pelnas skiriamas Pa
saulinės Parodos Lietuvių Die- ■ 
nos naudai. Newarko ir apylin- j 
kių lietuviai-lietuvės prašome 
dalyvauti ir bent tuomi prisidė
ti atitinkamam pasiruošimui 
Lietuvių Dienai Pasaulinės Pa
rodos metu, rugsėjo 10 d. 

Kviečia Komitetas.
________________________________

Parapijos metinis piknikas į- 
vyksta liepos 9 d., Montrey 
Park. Bridgeport. Conn. Visi 
parapijonai laukia. Dalyvaus ir 
kaimyninės kolonijos: Water- 
bury. Ansonia. ir New Haven.

' Šis piknikas bus gražus, bus vi- 
; šokių pasilinksminimų. Kleb. J. 
i Kazlauskas ir parapijos komi
tetas deda visas savo pastan
gas. kad piknikas pavyktų.

Parapijos choras ir kolonijos 
sudarytas komitetas platina 
Lietuvių Dienos Pasaulinės Pa-; 
rodos ženklelius. Pageidautina, j 
kad kiekvienas lietuvis įsigytų! 
tą ženklelį ir tuomi paremtų 
Lietuvos Pavilioną ir savąjį 
jaunimą.

Į Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dieną ruošiasi daug važiuo
ti. Jau užsakyta keli autobusai, 

į Užsisakykite sau vietas pas vie
tos komiteto narius, mokyt. Ed. 
Tamušiūną. Mačiukaitį. Barno- 
tą. Mockevičių, Radvilą, p. Žu- i 
kauską, p. Kaminskaitę ir p. 
Tuskiūtę. Ko daugiaus važiuo
sime, to bus gražiaus.

Birželio 18, pas p. A. Stani- 
šauską buvo atvykę iš Newar- 
ko geri darbuotojai, jaunikai
čiai p. Jonas. Ponelis, Jr. ir 
birias Ponelis.

Al- 
O.

HEW JERSEY

PARAPIJŲ CHORŲ FEDERA
CIJOS METINIS PIKNIKAS

BROOKLYN, H. Y.

Parapijos choras pasižadėjo 
dalyvauti liepos 16 d.. Šen Cliff 
Inn, New Haven, trijų apskri
čių katalikiškų organizacijų 
pikniko programoje.

baž- 
prie 
sakė

Karalienės Angelų par. 
nyčioje užsibaigė novena 
Šv. Antano. Pamokslus

■

kun. J. Laurinaitis. Klebonui iš
vykus į Lietuvą, kun. J. Lauri-

Birželio 10 d.. įvyko draugijos 
po globa Panelės Švč. kortavi- 
vakaras.

Sekmadienį, birželio 18 d. Se
sutės Efrema, Lucretia ir Mari- 
jonetta apleido Baltimore vasa
rinėms atostogoms. Pirmoji va
žiuos mokytis į Katalikų Uni
versitetą. Washingtone. o pas
tarosios praleis vasarą Juozapo 
Marijos Viloje, Newtown, Pen- 
na. Likusios tris išvažiuos Vi- 
lon sekmadienį, birželio 25 d. 
Klebonas kun. Lietuvnikas pat- 
sai asmenį ai jas nuveš atostogų 

j vieton.
Prof. Juozas Mendelis su savo 

žmona lankėsi šeštadienį ir sek
madienį Baltimorėje. Buvo at
vykę pasimatyti su savo bro
liais kunigais Liudviku ir Jonu 
ir gydytoju Krizostomu. Girdė
jau. kad Profesorius važiuoja į 
Califomia liepos mėn.

Šią savaitę kun. dr. Mendelis 
nebuvo namie. Buvo išvykęs šv. 

i Marijos Seminarijon, kad atli-
skyriaus kvotimus ir pelnijo pa-|kus metines dvasines rekolekci- 
geidaujamus diplomus: Vincas • jag Grįšta rytą.
Baranauskas, Juozas Makaraus-, Nežiūrint vasaros karšto Oro, 

| kas, Leonardas Martinkus, An- jteko nugirstt kad kun. dr. Men- 
tanas Šantas, Raimundas Sake- de|įs jr dabar mokina net šešius 
vičius, Aleksandras Terasevi- į nekatalikus katalikiško kate- 
čius, Eduardas Želinskas, Dolo-;kizmo Dieve jam padėk jo a. 

I res Keidošiūtė, Lilijona Letkau-: paštališkame darbe! Ausys. 
skaitė, Juozapina Navograckai- Į 
tė, Margaryta Paulionytė, Ona 
Petkiūtė ir Agota Valeikiūtė.

Į
!

Įvyks liepos (July) 30 d., Pa- 
trylows Grove, Kenilvvorth, N. 
J. Rengimo komitetas prašo vi
sų parapijų ir draugijų, kad tą 
dieną nerengtų nė jokių paren
gimų. Tas piknikas yra labai 
svarbus, nes iš to pikniko kiek 
pelno bus. skiriama padengimui 
lėšų Lietuvių Dienos Pasaulinėj 
parodoj, kuri įvyks rugsėjo 10 
d. Tame piknike Federacijos 
Choras, susidedantis iš trijų 
šimtų dainininkų. sudainuos 
dainų, kur bus gera repeticija 
dėl pasaulinės parodos. Taigi 
gerbiamoji visuomenė esi malo
niai kviečiama atsilankyti, ir 
paremsite gerą darbą. Pasauli
nės parodos Komitetas skiria 
$2500 dovanoms. Bilietai tik po 
10c. Pelnas irgi Lietuvių dienai. Į 

Korespondentas.

BAIGUSIEJI 8-JĮ SKYRIŲ
Septyni berniukai ir šešios 

mergaitės sėkmingai išdavė 8-to

I

DOVANAS LAIMĖJO

- "A*'

•a

t
■

“j,

-

■■
i

Birželio 17 d., buvo dvejos 
vestuvės, kur tikrai galima pa- 

naitis darbuojasi vienas parapi- j sidžiaugti, bažnyčioj gražia 
joje. Jis yra visų mylimas. Pa- tvarka. Solo giedojo p. Dugi- 
rapijiečiai linki jam sveikatos, naitė ir p. Minalga, vyrų ir mer- 

------------- : gaičių ansambliai, prie vargonų 
Noriu pareikšti kelius žodžius A. Sanišauskas. Moterystės Sa- 

tiems. kurie visai pamiršta tuos. ■ kramentą suteikė kleb. Kazlaus- 
kurie jiems tiek gerą yra pada- kas. mišias laikė kun. Abramai- 
rę. būtent, kunigus. Žmonės'tis.
gauna daug pamokinimų, pata-! --------------
rimų, bet gal niekad už tai nė-! Moterų Lietuvos Dukterų dr- 
ra padėkoję, pasveikinę juosi ja turėjo savo pikniką birželio

Redakcijos Atsakymai
Koresp., Netcark, N. J. — A- 

pie dain. Antano Giedraičio pa
gerbimą jau tilpo kito kores
pondento. Tamstos netilps, nes 
aprašymas mažai kuo skiriasi 
nuo pirmojo.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką’*.

i

Aukščiausio laipsnio už visų , 
metų darbą dovanas savo sky
riuose laimėjo sekantieji: 8-me 
skyriuje, Ona Petkiūtė; 7-am, 
Darata šimkevičiūtė; 6-am,
Mauricijus Bučys, 5-am, Marijo
na Stalionytė; 4-am, Regina 
Jončiūtė; 3-čiam, Lilijona Leka
vičiūtė; 2-am. Ričardas Glavec
kas; 1-am, Dolores Bagdonytė. i 
Ypatingas dovanas, už Lietuvių 
kalbą laimėjo Lilijona Letkaus- j 
kaitė: už Aritmetiką. Ona Pet- j 
kiūtė; už Katekizmą, kaip spil- į 
kūtę taip kun. dr. Mendelio $5. | 
00 dovaną, laimėjo Ona Petkiū
tė. 7-ame skyriuje Lietuvių kal
bos sagutę gavo Ona Garviūtė. 
Kun. Dubinsko $10.00 dovaną 

i.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

SUFFOLK 
DOtfNS

DABAR IKI LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas
1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15
JžaBĮjti^u Uksais) Sėdynės 99c.

Clubhouse >1.504-8 lenktynės kasdien

.T
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