
DABARTIES 
BELDESIUOS

LDS SEIMAS

Ateinantį pirmadienį, 
birželio 28 d. prasidės mū
sų organizacijos XXI ir 
XXII Seimas, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoj, Na
shua, N. H. Prisirengimas 
jau beveik užbaigtas, taip 
praneša Seimo Rengėjai 
Nashuaiečiai. Tik laukia 
kuodaugiausia atstovų ir 
svečių. Seime dalyvaus i 
Garbės Svečias J. E. Vys-' 
kūpąs M. Reinys.

Kitame ‘Darbininko’ nu-j 
mery paskelbsime Seimo; 
tvarką, atstovams ir sve
čiams apsistojimui vietas; 
ir t.t.

Nuoširdžiai kviečiame į 
darbininkų Seimą apskri
čių ir kuopų atstovus, dar-Į 
bininkų prietelius katali-j 
kus darbininkus, profesi-; 
jonalus, o ypač Gerbia-i 
muosius Dvasios Vadus.; 
Darbininkų sąjūdis pie-; 
čiasi. Darbininkams reika
lingi vadai, kurie nurody
tų tikrą kelia i gerovę.

LDS. Centras.

v •

į

M
Į.

AMERIKOS LIETUVIŲ R.JĮ

TEL. SOUth -Boston 2680

Mūsų rašomosios kalbos tėvo prof. Jono Jablonskio vardo pradžiės mokykla 
Kaune. Ši mokykla savo moderniškais įrengimais prilygsta geriausioms Europos 
ir Amerikos mokykloms.

ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

ANTRADIENIS (Tuesday), BIRŽELIO (June) 22 D., 1937 M., No. 47.
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PIRMAS SVEIKINIMAS 
J. E. VYSKUPUI REI

NIUI JUNG. VALSTYBĖ
SE

Pereitą ketvirtadie n į, 
birželio 17 d. Jo Ekscelen
cija Vyskupas M. Reinys, 
laivui “Ile De France” 
plaukiant į uostą, gavo 
adv. B. Sykes ir jo žmo
nos, kun. J. Švagždžio, 
LDS. Centro Pirmininko 
ir kun. P. Juro, Vice-Pir- 
mininko ir Kunigų Vieny
bės Centro Sekretoriaus 
radiogramų sveikinimus. 
Tai buvo pirmas sveikini
mas, kurį Garbingasis Ga
nytojas gavo Jung. Vals
tybių teritorijoje.

Adv. B. Sykes ir jo žmo
na, besilankydami 1935 m. 
Lietuvoje, susipažino su 
Jo Ekscelencija. Taigi 
kartu su kun. Juru ir kun. 
J. Švagždžiu buvo nuvykę 
į New Yorką sutikti vys
kupą uoste, ir ten belauk
dami pasiuntė sveikini
mus. Adv. B. Sykes ir po
nia (Norwoodiečiai) gri
žo pilni gražių įspūdžiu iš 
pasikalbėjimo su Jo Eks
celencija ir dabar laukia 
atvykstant į Norwoodą, 
liepos 2 dieną.

Šiomis dienomis dienraš
čio “Draugo” redaktorius 
p. Leonardas Šimutis mi
nėjo savo 10 metų “Drau
go” redagavimo sukaktį. 
Ta proga jo bendradar
biai, redakcijos ir admini
stracijos nariai surengė 
p. Šimutį pagerbti bankie- 
tėlį.

Mūsų bičiuliai, p. Leo
nardui Šimučiui linkime 
sveikatos ir ištvermės sun
kiame, bet kilniame kata
likiškos lietuviškos spau
dos darbe. Šviesk mūsų 
išeiviją dar ilgus metus!

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

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Karo Stovis Streiko Lauke
1

Dar Neatšauktas
Po at-Johstmvn, Pa. 

sikartotinų riaušių plieno 
darbininkų streiko lauke, 
gub. Earle įvedė apribotą 
karo stovį šiame mieste ir 
apylinkėje. Gubernatorius 
įsakė Betlehem Plieno kor
poracijai dirbtuves užda
ryti; įsakė nuginkluoti 
korporacijos dirbt u v i ų 
sargus. Clevelande eina 
pasitarimai tarp korpora
cijos ir unijos, tarpinin
kaujant valdžios ■ atsto
vams. Cambria ir kitas 
dirbtuves saugo policija ir- 
milicija. Miesto mayorui 
Shields toks gubernato
riaus patvarkymas nepa
tinka, ir jis sako, kad gu
bernatorius pataikauja u- 
nijai ir streikuojantiems 
darbininkams. Plieno kor
poracija net grasina teis
mu.

Youngstown, Ohio —Pe
reitą šeštadieni čia įvyko 
kruvinos riaušės streiko 
lauke. Du darbininkai už
mušta ir 26 sužeisti. Fede- 
ralės valdžios atstovai 
bando streiką užbaigti su
darant sutartį.

Laike 25 streiko dienų 
užmušta 12 žmonių. Strei
ko banga beveik jau pasie
kė visą Jung. Valstybių 
industriją. Kada bus ga
las? Darbdaviai nerodo 
geros valios, kad jie norė
tų užbaigti skerdynes. 
Jeigu kur ir pasirašo su
tartis, tai tuojau pakelia 
kainas, kad niekas be ap
sunkinimo negali pirkti 
gaminių. Kas iš to, kad u- 
nijos ir iškovoja geresnes 
algas ir darbo sąlygas, 
kad darbininkai vistiek 
skursta ir vargsta, nes is 
uždirbamų algų neišgali 
tinkamai pragvventi. Val
džia turėtu uždrausti kelti 
kainas ant būtinai reika
lingų pragyvenimui reik
menų. Streikų epidemijai 
siaučiant, komunistai nau
doja visas priemones su
kurstyti darbininkus revo- 

5e.ls. pastoracijos uaruv į—įT£į~ kaVtuo "re’ikalū'' • Uncijai.ne tik 15 metu kunitravi- dvieJose vazose parapijo- ^arie koi_ Kas tuo reiKaiu------------e uk įo metų Kunigavi kad vigi§kai at_ nesikreipe j Washingtoną. j GRIUVO PRANCŪZIJOS
siduoti darbininkų reika-
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Bilbao Jau Sukilėlių Rankose
Bilbao, Ispanija — Pe

reitą šeštadienį, birželio 
19 d. (vakare) gen. Fran
co kariuomenė užėmė Bil
bao, Baskų sostinę. Tai di- 

į delis sukilėlių laimėjimas, 
i Bilbao gynėjai anarkistai 
ir komunistai, bėgdami 
norėjo visą miestą pavers
ti į pelenus, bet sukilėliai 
taip staiga užėmė, kad jie 
nesuspėjo f ’ ______ _____ _____
Bilbao gyventojai nudžiu- i joje. Vokietijos' valdžia 
go, nes jie kelias dienas konkordatą su Vatikanu 
nebuvo matę duonos, ne- laužydama, įsakė Bavari- 
gavę vandens ir neturėję joje vienuolėms ir vienuo- 
šviesos. Bilbao gyventojai iiams pasitraukti iš para- 
labai nukentėjo. _ pijų mokyklų ir užleisti;

Ispanijos sukilėliai Bil- vietas pasaulietėms mokv- 
bao užėmė be šūvių, nes tojoms. Įsakymą išleido 
kairiųjų valdžia kelios Bavarijos Vidaus Ministe- 
dienos atgal kaip pabėgo, rįs a Wagner, kuris di- 
o paskui juos bėęo karei- džiuojasi savo darbu ir net 
viai ir visi kairieji. Liku- drįsta sakyti, kad tai nėra 
šieji gyventojai, įžygiavus konkordato laužymas. Ji-j

ŠV. TĖVAS GRIEŽTAI 
PRIEŠINASI KATALIKŲ 
MOKYKLŲ UŽDARYMUI
Vatikanas, Birželio 21— 

Spauda praneša,, kad 
Šventasis Tėvas griežtai 
priešinasi uždarymui ka-____  _ _ I

tai padaryti, talikiškų mokyklų Bavari-'

i

Darbininkų Suvažiavimas Praėjo Pakilusioje Nuotaikoje
“Darbininko” Spaustuvės Plačiai kalbėta apie į- nas, bet kaipo kunigas jis 
Raidžių Rinkimui Mašinos traukimą jaunimo į LDS. yra 19 šimtų metų senelis.

Fondui paskyrė $50.00

SEIMAN IŠRINKO DU 
ATSTOVU

Lawrence, Mass. — Sek-

organizaciją. Į P-nia Švenčionienė, šei-
Be to, apskritis nutarė mininkių vardu sveikino

atnaujinti organizatoriaus kleb. kun. Jurį ir visų pa- gen^Franco kariuomenei saį teisinasi, sakydamas,
samdymo klausimą LDS rapijiečių ir bankieto da-‘ į miestą, nudžiugo ir visur kad parapijinės mokyklos
Seime. Visų atstovų ir sve- lyvių vardu įteikė dovanė- tik buvo girdimas šaukš- yra privačios mokyklos ir
čių nuotaika suvažiavime les. —“A—1 -.............

Labai gražiii sudainavo 
keletą dainelių parapijos 
šv. Cecilijos choras, vado
vaujamas muziko Povilo 
Sako, kuris šiomis dieno
mis užbaigė muzikos mok- i 
, « _. ”• * j-^ ,|

madienį, birželio 20 d., Pa-; buvo pakilusi ir iš visų, 
langoj įvyko LDS. Naujos kalbų ir pasiryžimų matė- 
Anglijos apskričio šuva- si gyvas organizacijos rei- 
ži avimas. Dalyvavo iš 7 kalais susidomėjimas, 
kuopų atstovai, viso apie Beje, suvažiavimas svei- 
30. Nemažai buvo ir sve- kino kun. P. Jurą jo jubi- 
čių, tarp kurių ir p. Juo- liejaus proga. Suvažiavi- , Roqfnno TTniverrite- zas B. Laučka, Studentų ir mas užbaigtas apie 6 vai slus B<>stono Umversite- 
Profesijonalų organizaci-. vakare.
jos pirmininkas ir “Ame-} -------------- - -
rikos” redaktorius iš f
Brooklyn.

Suvažiavimą atidarė ap
skričio pirmininkas p. Jo
nas Kumpa. Maldą sukal
bėjo ir nuoširdžią sveikini
mo kalbą nasakė_ kleb. 
kun. P. Juras, L-----
tro Vice-Pirmininkas. 
ypatingą dėmesį kreipė į šaunus 
dabartinį darbininkų są
jūdį Amerikoje.

Apskritis džiaugėsi ge
gužinės ir debatų ir pra
kalbų pasekmėmis. Darbi
ninkų akcijos reikalams 
paskyrė dar $50.00. Į LDS 
Seimą. Kuris JVVKS l>a- uanuonuo uuiao. vi u ucor v. . ' . . . .
shua, N. H. išrinko du ats- nėję sėdėjo kun. J. Švagž- j?!?1
tovu, būtent: pp. D. Aver-. dys, kun. J. Plevokas, kun. r " ", . ?
ka ir L. Kumpą. P Aukštikalnis. S. J., Dr. ™ ^aktj, bet ir 25 metų

Raidžių rinkimui naujos Puišys, p. A. Peldžius ir 2® Lietuvos atvažiavimo j 
us lšo;škl-’F. IL Jubiliejato tev^’ lū^ętų
apskritis į mašinos! kairėje sėdėjo p. Juozas ĘJ ‘t 5 metų Se-

I

ite. Taipgi dainavo kvar-s 
tetas. i

Jubiliejatas  ̂kleb. kun.PARAPIJIEČIAf PAGERBĖ Pranciškus Juras progra
mos pabaigoje nuoširdžiai 
visiems dėkojo už sveiki- 

_______ nimus, dovanas ir šeimi- 
Laurence, Mass. — Sek- kug1! P1.™™1?

madienį, birželio 20 d., ~ ’
LDS. Cen- Šv. Pranciškaus lietuvių 

Jis parapijos svetainėje įvyko 
i bankietas savo 

kleboną, žymų visuomeni
ninką kun. Pranciškų Jurą 
pagerbti, jo 15 metu kuni
gavimo proga. Dalvvavo 

į pilna svetainė svečių ir 
| viešnių. Prie garbei p .

____ ,_____ t_____ r sėdėjo solenizantas kun. K^vs. 
Seimą, kuris įvyks Na- Pranciškus Juras. Jo deši-(

SAVO KLEBONU

mas: “Arriva Espana” — turėjo leidimą vaikučius 
Sugrįžo Ispanija ir “Viva mokjnti tiktai per valdžios 
Franco”. malonę. Valdžia gali bile

kada tą leidimą atšaukti.
Taip pat pranešama, kad 

Šventojo Tėvo įsakymu y- 
ra prirengta “Baltoji Kny
ga” 
ka, kurie liečia Vatikaną 
ir Vokietiją.

VALDŽIA ATSISAKĖ 
SIŲSTI KARIUOMENĘ

BASKŲ VAIKAI PABE 
GO IŠ SVETIMŲJŲ 

GLOBOS

v •

i kė buvo p. Švenčionienė, 
už suruoštą bankietą. Ger
biamą Jubiliejatą telegra
momis ir laiškais sveikino 
iš tolimųjų ir artimųjų ko
lonijų mūsų išeivijos va
dai ir prieteliai, tarp ku
rių sveikinimą prisiuntė 
telegrama ir Jo Ekscelen-

Southampton, Anglija— 
Ispanijos baskų vaikai, i 
kurie buvo išvežti iš Bil
bao ir patalpinti prieglau
dose, pabėgo. Policija ieš
ko. Baskų vaikai, nors ir 
buvo gerai užlaikomi, bet 
jie išsiilgo savo tėvų ir 
namų. Sužinoję, kad Bil
bao paimtas Franco ka-! 
riuomenės ’ • ’ -
namus.

dokumentų sutrau-

Washington, Birželio 19, 
—Fed. valdžia atsisakė, 
siųsti kariuomenę į Johns- 

, ., . , _ ,. . town, Penna., kurios to
leidosi bėgti j mįesto mayoras prašė. At-

sisakymą pasiuntė tele
grama, kuriame Sek. Ear- 
ly nurodė, kad Federalė 
valdžia negali siųsti ka-' 

____________ riuomenės. kada jos reika- 
Birželio 19 _  lauja miesto valdžia. Vien
- - - valstybių gubernatoriai

KUNIGAS NOMINUOJA
MAS J VALSTYBES 

TARYBĄ
Buffalo,

etaine svečių ir .. yvskuDas Mečislovas Kun. dr. J. Boland su sa- - ,. .Prie garbes stalo P Mecisl° as Vo vyskupo J. Duffy leidi- arba legislaturos gali ka-
Paeina, kad kun. P. - ir ės prąšyt^Penn-

i

tovu,’ būtent: pp. D. Aver- dys, kun. J. Plevokas, kun. 
ka ir L. Kumpą. * ..........
mašinos pirkimą išaiški-, p. K. Vencius. Jubiliejato si^ naują tėvynę, 10 mętų 
nūs, apskritis į mašinos; kairėje sėdėjo p. Juozas B.Į klebonavimo ir 5 metų Se- 
fondą paskyrė $50.00. ■ Laučka, kun. J. Vaitekū- Jretonavimo Kunigų Vie- 
(Mašinos pirkimo klausi- nas, kun.
mas suręsti bus pavestas
Seimui).

r------; SOVIETŲ LAKŪNAI
iams. Kun. dr. Boland yra pRIVERSTI NUSILEISTI 
gerai žinomas New Yorko 
darbininkams, ir jis yra 
nominuojamas į Valsty- Trys Rusijos lakūnai. ’ ku- 
bės Darbo Tarybą.

Vancouver, Wash. — i

LIAUDIES FRONTO 
VALDŽIA

Parvžrus, Prancūzija — 
Leon Blum, premieras re
zignavo negavęs Senato 
pritarimo finansiniais rei
kalais. Leon Blum norėjęs 
pertvarkyti finansus taip,

P.' Virmauskis, I "V*?“ Centro Valdyboje. 
—--J Bankieto dalyvių nuo- 

~ k taika buvo pakilusi ir visi
adv. B. Sykes, Antanas F. Imkėjusieji kun. Jurui ii-

. - ..... JT
P-nas K. Vencius, ban-1 veiktus aideii__ --------

j kieto šeimininkas pasakė musxl išeivijoje, 
įžanginę kalbą ir pakvietė 
toastmasteriu p. J. B.l 
Laučką, kuris labai gabiai 
perstatinėjo kalbėtojus. 
Sveikinimo kalbas pasakė

kun. J. Petrauskas, ponia 
Ėst. Sykienė ir jos vyras

davėlių bolševikams spau- i Kneižys. 
da visus sušaudytus gene- P-na« i 
rolus, kuriuos nelabai se- j 
niai garbino kaino žymius 
komunizmo vykintojus,1 
dabar vadina šunimis, nie
kšais, parsidavėliais ir ki
tokiais bolševikų niekino- 
logijoje vartojamais var
dais. Kaip keista, komu
nizmo vadai virto niek
šais, šunimis, vagimis ir 
kitokiais, kuomet mažiau 
protaujantiems darbinin- 

——_  ------- r---------------- I kams komunistai tikrino,
mirtimi dar 28 žmones, kad komunistams valdant 
kurie buvo kaltinami už 
“suardymą naujo strate
giško Amūro geležinkelio” 
ir “šnipinėjimą Japonijos 
naudai”. Be to, juos kalti
no kaipo trockininkus.

Stalino, sovietų diktato
riaus cenzūra nepraleido 
tos žinios pirm sušaudy-i

STALINO BUDELIAI 
SUŠAUDĖ DAR 28 ŽMO

NES

Maskva, Rusija — Pra
nešama, kad birželio 4 d. 
Stalino režimo budeliai su
šaudė teismo pasmerktus

1

giausių metu iškėlė jo nu
veiktus didelius darbus

PAKELE DARBININ
KAMS ALGAS

8 VALANDŲ DARBO 
DIENA MOTERIMS

Springfield, III. — Šiomis 
dienomis Kongresas priė
mė bilių, kuriuo pakeičia 
senuosius įstatymus, kurie 
leido moterims dirbti 10 
valandų į dieną ir 70 va
landų į savaitę. Pagal nau-

nebus nei vagių, nei suk
čių, nei niekšų, o dabar 
kaip tik priešingai: jų at
sirado daugiau negu kapi
talistinėse valstybėse.

Carteret, N. J. Birž. 17— 
visi prie garbės stalo sė- The U. S. Metai Refining ją įstatymą po liepos 1 d. 
dėjusieji garbės svečiai.; Co. pranešė, kad 2160 dar- moterys negalės būti ver- 
Choro, Sodalicijos ir šv. bininkų gaus didesnias ai-: čiamos dirbti ilgiau kaip 
Kazimiero draugijų pirmi-, gas. Darbininkai dirbą ---------- -- —
ninkai pareiškė nuošir-; nuo valandų gaus 8 centus 
džius sveikinimus savo, daugiau i valanda, o kurie 
Dvasios Vadui. Sodalicijos dirba už savaitės algą; 
pirmininkė įteikė Jubilie- gaus 12i/2c daugiau į va- 
jatui dvasinę puokštę. landą.

Kun. J. Švagždys, kalbė- ------------—
damas apie kunigą, pažy- ANGLIKONŲ VIENUO- 
mėio, kad kun. Juras nors 
amžių ir išvaizda nėra se-

8 valandas į dieną arba 48 
vai. į savatę.

f NUTEISTAS 72 METŲ 
KUNIGAS

LES LIKO KATALIKĖ
MIS

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

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

Visa Vankuvero anglų 
vienuolių bendruomenė bu
vo priimta į katalikų baž-

mo Rusijos 8 žymių gene- Mass., įvyks paskutinis Lietuvių Dienos komisijų ir nyčią. Tos vienuolės ank-

“Basler Nachrichten” ra
šo, kad vokiečių Silezijos 
teismas už tariamą “nusi
kaltimą dorai” pasmerkė 
3 met. kalėti vieną 72 me
tų kunigą, kuris dėl senat
vės ir negalės jau sentyne- 
ri metai nėjo pareigų ir 
gyveno kaip pensininkas.

rie buvo užsibriežę be su
stojimo skristi iš Maskvos 
į Oakiand, Calif., 6000 my
lių kelionę, buvo priversti 
nusileisti prie Vancouver kad jis turėtų diktatoriš- 
miesto, 580 myliu nuo ke- kas teises. Premierui Blu- 
lionės galo. Lakūnai, A. mui (socialistui) rezigna- 
Beliakoff, G. Baibukoff, vus, gali griūti ir visas 
V. Chekaioff po 63 valan- Liaudies Frontas. Leon 
dų ore išlipo iš orlaivio Blum buvo palankus Ispa- 
labai suvargę. nijos radikalams.

rolų, nes bijojosi sukilimų. kolonijų atstovų susirinkimas. Prašome visų komisi- sčiau laikė mokyklą ir Bonnoie nuteista trecia 
Sovietų spauda, o ją ak- jos narių ir kolonijų veikėjų skaitlingai dalyvauti. prieglaudą senoms mote-; vienuoliu Aleksianiečių 

seka ir lietuvių parsi- Liet. Dienos Reng. Kom. Valdybai |rims. I grupė, iš viso 15 broliukų.1lai seka ir lietuvių parsi-
Aleksianiečių

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

DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ

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

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai. 
Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
tvarkos, būtent: “§ 38. Kiekviena kuopa gali siųs
ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
narių”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, kurie 
yra pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdyba, 
Kun. J. švagždys, Pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.



Antradienis, Birželio 22 <L, 1937
a nlĮĮBTKINKIS 2 '

[vietinės ŽINIOS
£207.55, ii kalno &9.00. Pran c iš-j neatidarė durų. Garsioji 
konai |io9.3i, Moterų Sąjmitos Gildą - Mifcndhėtte 4 it jos 
tuopa $7Š35, Kavolii ’ * ' v «ikuopa $7125. Kavolid, - židlau-
sfco a^AFtmentas ‘ ’Sab ’ Si'ųfhipė bŪVŪ i

BUS’Ai — į LIETUVIŲ DIENĄ

Liejpos 5 d. Marią 
ro par, bažnyčios Šo. B

busai išeis nuo Šv. Pet-
sioh, Mass. 8 vai. ryte. Round 

trip tikietai po $1.75. Vaikams 90c. tikietus galite 
gauti pas šiuos asmenis:

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

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks ketvirtadienį, bir-

K.
V. f_____„
V. Valatką,
O. Sautfeiię, 
“DarbininkO” adrh.

tazauška,

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

želio 24 d., 7:30 vai. yak.,1 Penktadienį, birželio 25 
^ėi±o par. salėje 

492 E. 7th St., So^Bt^on? tuojau po pamaldų, įvyks 
valdyba, svarbūs Jo Eksc. Vyškū-

VYSKUPO PRIIMTUVĖS

•>

pą M. Reinį priimti vaka
rienės reikalu susirinki
mas. Prašome visų škiit- 
lingai dalyvauti.

Rengėjai. 

TENEAPSIGAUNA

Kaip anglų ir lietuvių spauda 
praneša So. Bostono pr&fesibnk- 
lai ir darbininkai rengia šaunų 
bankietą pagerbti daktarą Pdvilą 
Jakimavičių. Jam šį menėšį suėjo 
25 metai kaip jis yra daktaru. 
Jubiliejaus bankietas įvyksta 
birž. 23 d., 8 vai. vak., 492 E. 
7th St., So. Bostone Jį rengia 
visuomenė, daktarui Dusevieiūi 

pie-! vadovaujant.
’ Daktaro Jakimavičiaus Jubilie- 

Virmauskis per: jaus bankietas gal pirma pramo- 
iraugijų susirinkimus ir ga bus soūthbostoniečių istorijo- 
Dažnyčioje kviečia draugi- je kurioje iš vieno dalyvaus pro- 
jas atsiusti atstovus' SU fesionalai ir darbininkai. Šiame 

parengime bus tikra demokratija. 
Tas patinka ir pačiam gerbia
mam Jubiliatui.

Reikia mums viens kitą pers
pėti. kad norinti būti bankietė, 
pasipirktų bilietą bent vieną die
ną prieš iškilmes. Šeimyninkėš 
ant tiek gamins valgių, kiek 
įmonių bus pasipirkę bilietų. Te- 
heapsigauna ne vienas. — Tuojau 
kreipkitės pas So. Bostbno lietu
vius daktarus ir advokatus.

Jo Ekscelencija Vysku
pas M. Reinys atvažiuoja1 
So. Bostonan į svečius, lie
pos 5 d., vakare, iš Lietu
vių Dienos.

Liepos 6 d. 8 vai. ryte, 
Jo Ekscelencija sakys pa
mokslą šv. Petro bažny
čioje —ypatingai vaikams 
ir jaunimui. 9 vai. ryte, Jo 
Ekscelencija dalyvaus var- 
gonininkų seimo pamaldo-! 
se Šv. Petro bažnyčioje^ a-į 
tidaryme (Municipal na-: 
me), pirmą valandą, 1 
tuose ir vakare koncerte. [ 

’ 1 Kun.

jas atsiųsti atstovus 
Iėliavomis ir ženklais į 
eimines pamaldas ir bau-i 
ietan. Kun. V. asmėhiš- 
ai jau užkvietė sekančias į 
raugi jas: Šv. Petro ir PO-j 
ilo, Šv. Kazimiero,. Li^tū-į 

vos Dukterų, LRK Sal-j 
džiausios Širdies ir Šv. Jo-j 
no Ev.

Visos, jaunosios ir senos, 
čia augusios ir Lietuvoje, 
moterys yra kviečiamos į 
susirinkimą, birž. 25 d., po 
pamaldų, bažnytinėje sa
lėje, J. E. Vyskupo priim- 
tuvių bankieto reikalu. ;

DAKTARAI
Triaso" Boston 6828 _

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadvay, 8. Boston
Ofieo Valandai

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1-30 Iki 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatoe vakarais ir 
nedčldlenials, taipgi seredotrtls tino 

12-tos dieną uždarytas. .

i Taipgi nuimu ir X-Ray

i
i 
i

I

Lietuvis Dantistas

DR. Š. A. GALVAftISKI
(GALlifAUŠKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 Iki 5 :30 popletų ir 
nuo 6 iki 9 t vakare. Šventa diena 

pagal susitarimą.

Į

m- 
_ di 

džiausios širdies v. J. dr. stalas vo kelionę į Italiją, kad 
$50.56. (.tiktai Bostoniečius paten-

Kun. Virmauskis dėkojo dar ir. kinus. Susirinkusieji pa- 
bažnyeioje, birž. 20 d-. Jis sakęs' ųiatyti operos buvo bepra- 
tą dieną atlaikęs šv. mišias visą (ledą„nerimauti, bet iŠSlS- 
darbuotojų ir aukūotojų intenci- kirstė ramiai. —

ais

"ĮVAIRIOS ŽINIOS
-Tf”-j'

Įtiktai Ėostoniečius paten- 
‘ _ •___ ____ • _ _

bažnyčioje, birž. d-. Jis sakęs' ipatyti OJjeroS buvo bepra-

____ Vėliau pa- 
, fead tos progra- 
omptoris, surinkęs 

is už bilietus, kažin 
ihįo. Policija daro

ai paaiškėjo, kad neleis 
Hdusė,. LA 

ndhėttė grįžo atgal į 
savo viešbutį prie Coplėy 
" ’ūarė. 3ą sekė minia 

idilių. Prie laiptų į viėš- 
*■ S : V ' » ■' •• /r’

niai patenkiųb klausytojus 
diiheiū.

joms.

ATLEISTAS KOMISĄ- .labai blogą įspūdį. 
RAS IŠ PAREIGŲ

KRIKŠTAS
Birželio 13 d., tapo pakrikšty

tas Vlado - Adelės (Šarkūnaitės7) 
Grimelių duktė vardais Joana- 
ĮCarolina. Kūmais buvo Petras į 
šarkūnas ir Stanislava Kebečiutė.

pihigi 
kūr e
• Y •’Z-.’CL"

APSIVEDĖ

Maskva, Rusija 
mis dienomis Sovietų Są
jungos centralinio vykdo
mojo komiteto prezidiu
mas atledo iš pareigų So
vietų Sąjungos maitinimo 
pramonės komisaro pava
duotoji Levitaną. Vadina- 
si, “valymo” darbas eina 
visu smarkumu Stalino 
karalystėje. .

i

“Giornale d’Italia” rašo 
kad Tolimųjų Rytų armi- 

- Šio- 'jos vadas maršalas Bliu
cheris artimiausioje ateity 
iš šių pareigų būsiąs at
šauktas.

Birželio 12 d., jiirgiš Plahskis, 2 . „ - - -
apsivedė su! bdtįį_ paprašyta, ji malo-pasižymėjęs atletas, :

darbščia šodaliėte Magdalena 
ješčinskaite. Tėvas Pranciškus 
Aukštikalnis, surišęs šią pbrelę 
amžinu moterystės ryšid mazgu, 
atgiedojo jos intencijai šv. mišias. 
Jaunevedžiai ir jų giminės ėjo 
prie sakramentų. Ponai Leščins
kai iškėlė savo dukrai Vestuvių 
balių -savo namuose. 244 W. 5th 
St.

Marijonoj kol. kfcME- 
JŲ StiSIRiNKIMAŠ

Trečiadienį, birž. 23 d., 
tuojau po pamaldų įvyks 
Marijonų Kolegijos Rėmė-] 
jų skyriaus svarbus susi-j 
rinkimas. Prašome visų! 
dalyvauti. Valdyba.

Boston, — Birželio 13— 
Daugiau kaip 500 muzikos 
mylėtojų ir visa operos 
grupė buvo apvilti; kada 
Opfera House užvaizdą ne
atidarė durių dėl rengia-, 
mos bpebos. Jisai nebuvo

5.000 RAŲ-
1OS ARMIJOS

Karininkų i Sibirą

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 ifa 12, nno 
1:30 iki 6 ir nno 6:30 Iki 9 r. T. 
Beredomls nno 9 iki 12 v. dlen*. 
Subatomls nno 9 iki 6. vaL vakare. 
Nedaliomis nno 9 Iki 12 vaL dienų;

(pagal sutarti)

VYČIŲ SUSIRlNfelMAS
Liet. Vyčių 17 Algirdo 

kuopos susirinkimas, . ku
ris buvo šaukiamas sėk- 
maai'ėnį, birželio 20 d., a- 
tidėtas j ketvirtadienį, bir
želio 24, 7:30 vai. vakarė, 
parAp. salėje, Seventh Si.

Susirinkimas svarbus- 
pusmetinis. Visi nariai 
privalo ateiti. Valdyba.

OfcU PARSKRIDO .
NAMON

Penktadienio vaka r e, 
birželio 18 dieną, 20 minu
čių prieš šeštą valandą iš 
orlaivio East Boston Air- 
pirt išlipo grab. J. Kaspe- 
ras ir žmona, sugrįžę po 
malonaus ir linksmo “me
daus mėnesio” Floridoje. 
“Darbininko!’ raporteris

gavęs rankpinigių ir todėl apsilankė pas p. Kasperą

Maršalas Bliucheris 
Atsistatydina?

“Morning Post” rašo, 
kad pradėtas raudonosios 
armijos valymas. Esą, šio
mis dienomis būsią iš tar
nybos atleista 5.000 kari
ninkų. Laikraštis tvirtina, 
kad karo komisaras mar
šalas Vorošilovas šiems 
neištikimiems karinin
kams, užuot kėlęs bylas, 
pritaikė švelnesnę baus
mę:

jie visi paleidžiami pen
sijon ir išsiunčiami į Si

birą.
Vorošilovas manęs, kad 
masinis bylų kėlimas daro
■■■■■■■'...... . '■■■■ ,
jo ofise, E. Broadway ir 
turėjo trumpą ‘interview’. į 
Pp. Kasperai džiaugiasi 
sugrįžę, ne dėlto, kad ke
lionė būtų buvus nuobodi, 
bet kad namuose yra ma
lonu ir patogu. Ponai Kas
perai lankėsi Miami, Jack- 
sonville,. St. Augustine ir 
kitur. Jie važiavo trauki
niu, garlaiviu ir sugrįžo 
iš Newark, N. J. orlaiviu. 
Kelionė oru buvo smagi.

Rap. X.

RENGIANTIS PRIE SEIMO

l

San Francisco, Birž. 20— 
Jaunuolis F. Snite, Jr., 26 
metų amžiaus jau baigia 
sunkią kelionę “geležinia
me plautyje”.

Jaunuolis susirgo Kini
joje paraližiumi ir tenai 
nebuvo galima jo gydyti, 
nes tam tikrų prietaisų 
Kinijos ligoninės neturėjo. 
Kad palaikyti gyvybę bu
vo greitu laiku padaryta 
būdelė, kurioje jis guli ir 
į kurią galima oksigenas 
leisti. Toje būdelėje jį lai
vu parvežė per Pacifiko o- 
keaną ir pernešė jį į lau
kiamą specialų traukinį, 
kuriuo keliauja į Chicago. 
Visą laiką su juo keliavo 
slaugės ir daktarai. Tą

i sunkią kelionę drąsiai ir 
: linksmai atliko ligonis. 
Kelionės išlaidos siekia 
$150.000.

’ Paxton — Čionai, sek
madienį, birželio 13, įvyko 
nepaprastas susirinkimas 
teisėjo Murphy vasarnamy 
Iš visų miestų ir kaimų, 
susirinko daugelis Murphy 
giminių. Visą narna ir ūki 
pripildė vien Murphy var
du žmonės. Juokinga bu
vo, kai vieną “Murphy” 
šaukė, tai dvidešimts atsi
liepdavo. Vienas juokda
rys telephonu iš Bostono 

i pašaukė tą vietą ir prašė 
1 pakviesti “Bill” Murphy. 
Šeimininkas nežinojo ką 
daryti, kuomet atsirado 
net 32 vyrai tuo vardu.

I

JUOZAS M. DIL1S
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadway 
So. Boston, Mass.

. - Telefonas
SOUth Boston

L St. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKA, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose {talpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir {vairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Brista tom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Šiais Metais Geriausiai 
Pirkti

DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

VESTUVES
Birželio Iš d., Frederick Foley 

apsivedė su Marijona Strekauš- 
kaitė gyv. 287 W. 5th St., So. 
Bostone. Liudijo F. Foley ir O- 
na Redman.

Birželio 19 d. apsivedė Petėr 
Migneault su Marijona Žarkaus- 
kaite, gyv. 524 E. 7th St. So. 
Boston. Mass. Liudytojais užsira
šė S. Bernatonis ir S. Zarkaus- 
kaitė. Per šliūbines mišias jaunie
ji ir giminės priėmė šv. Komuni- 
M-

Tą pačią dieną. Kasparas Ka- 
lošius apsivedė su Petronėle Jo- 
ciene-Sideravieiutė, gyV. žtŽGold 
St. So. Bostone. Liudytojai Bhtb 
Edvardas Sideravičius ir Bronis- 
lava SideraVičiute.

Birž. 20 d. susišliubavo Felik
sas Jakubauskas su Paulina Ka- 
zukoniene. Liudijo Vincentas Ka- 
’zukonis ir Aleksandra Aleknai
tė.

Tą pačią dieną iškilmingai pri
ėmė šliūbą choro buvęs pirmi
ninkas Jonas Lapinskas su cho
riste Bronislava Baroniute, gyv; 
4 Maryland St., Dorchbster, Masš. 
Paliudijo Martinas Baronas ir 
Amelija Valiūtė.

lŪKNlfcd SUSIRINKIMAS
Birž. 18 d., po pamaldų įvyko 

susirinkimas parapijos veikimo 
komisijos ir pikniko darbininkų. 
Pirmininkas V. Širka atdaręs su
sirinkimą padėkojo visiems už 
uolų piknikui darbą. Kūn. Pr. 
Virmauskis taip pat nuoširdžiai 
padėkojo visiems ir kiekvienam 
tiž taip uolų ir Širdingą įjikniko 
darbą parapijos nau’dAi.

Smulkmeniškai išskaičius {ei
gas ir išlaidas, liko pikniko pelno 
$930.28. Visi plojo rankonbs iŠ 
džiaugsmo. PdhAs Kavolis borėjo’ 
tuoj kitą pikniką rengti parapi
jos naudai. Bet pasiryžta kitą 
metą padaryti vienu pikniku 
$2000.00.

Šičia skelbiama kurie būriai. . . Z •
uždirbo virš $50.00; prie įžangos

i
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ART WARNIR V* 
Front|, An Bielutlve 
Future!

s

The narnės tVorld Radio—Stew- 
irt»Warner irę your assurinefc 
and. .guarantee of ęvery possible 
satisfketion—it means slfe, de^ 
pendhble, econotnical food preser- 
vation' for many years to. cotnė. 
Espėrt servicė and a guarintee oi 
complete sitisfaction!
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Šv. Petro par. choras nenuils
tančiai dirba, kad Varg. Šeiminis 
koncertas būtų sėkmingiausias.. 
Nariai renka skelbimus, pardavi
nėja bilietus, platina žinias vieti
niame mieste ir apylinkės mies
teliuose. Štai p-lės Eleonora Žar- 
dėckaitė ir Ona Sandaitė jau be
veik surinko pilną knygutę Pa
tronų ir garsinimų, o Jonas Peki
nas, Juozas Giedraitis ir Jonas 
Varnas niekam nieko nesakę, iš
ėjo tylomis ir paskutiniame susi
rinkime padarė suprizą, įduoda
mi visą eilę biznierių skelbimų.

Tikrai, su tokiais gerais darbi
ninkais bus galiiha sutraukti tūk
stantinė minia žmoniųį Varg. 
Šeiminį koncertą liepos 6 d.. Mu- 
nicipat salėj. ‘ SEIMININKAS.

NANTASKET BEACH
Gražiausia vieta vakaci- 

joms. Gražiausi kambariai 
pigiausiomis kaino m i s. 
Praleiskite vakacijas pas 
lietuvį Igną Kodį, arti 
beach, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė.

(15-15)
PARSIDUODA Mattapene iš 

priežasties mirties medinis 7 
kambarių namas labai gražioje 
vietoje, vienas lotas pavestas dar
žai, visi moderniški Įtaisymai, 
steam heat, vaisiniai medžiai ir 
kiti parankamai. Atsisaakite tao- 
jaa: ELLiot 8985.

(18-22-25)

SIUVĖJAS

CAMBRIDGE, MASS.
LiėpoS 1 d. Nekalto Pra

sidėjimo Palios - Marijos 
lietuvių parapijoj įvyks 
nepaprastos iškilmės. Tą 
diėną atvyks Garbingas 
Svečias J. E. Vyskupas 
Reinys pas kleb. kun. P. 
JūŠkaitį ir vakare bažny
čioje pasakys pamokslą ir 
pėrdiibS sveikinimus iš 
Lietuvos ir suteiks palai
minimu.

30 naujų Kunigų

West)bn, Mašs. — Birže
lio 20fc— Švfehtoš Dvasios 
koplyčioje A. Gerb. T. E- 
mmet Š. J., Apaštališkasis 
Vikaras iŠ Jamaica, B. W.( 
I., suteikė kunigystės 
švėhtimus 25 jėzuitams; 4 
Nekaltosios MaHjos kong. 
vienuoliams ir vienam 
pranciškonui. Naiijiėins 
Jėzuitams levitams šie 
metai turi ypatingos reik-' 
šrtiės, nes šįmet sukako 
400 metų nuo įšventinimo 
į kimaus Jėzuitų ordino!

[įsteigėjo šv. Ignaco Loyo- 
/11a.

Birže-

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

MONARCH HOME 
BAKERY 

Savininkas Jonas Gudelis 
589 Hyde Park Avė. 
Arti Cummings Highway 

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

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

■ ‘ •
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GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR 1Ij

SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston, 1437 

Residence: 158 W. 7th St
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimai Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

0. A. ZALETSKAS
GRABORfUS —

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Fimeral ttohie ir Res.

564 East Broadway 
So. Boston, MAss. 

NOTARY PUBUC
“Į................i ' Į

! P. J. AKUNEVICH IR SUKUS !
GRABORIUS - UNDERt AKER

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass. j
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Antradienis, Birželio 22 d., 1937

i Dangaus Karalyste ’__ IGINTARAS

“Ar jūs nežinote, kad mes visi — krikštu arti
miausiai suvienyti su Jėzumi Kristumi—?” 

(Rom. 6:3). į
Buvo jau naktis. Turtingas pariziejus, vardu Ni

kodemas, bijodamas, kad kiti pariziejai jo nematytų,, 
slapta atėjo pasikalbėti su Išganytoju, nes jo širdyje 
pradėjo degti tikėjimo kibirkštėlė. Kristaus stebuklai 
jam darė didelio jspūdžio. V. Jėzus, žinodamas, jog 
ateityje Nikodemas apgins Jo vardą žydų Taryboje, 
ir vėliau dalyvaus Jo laidotuvėse, maloniai jį priėmė. 
Tarp kitko Atpirkėjas nurodė jam krikšto svarbą, sa
kydamas: “Ištikrųjų, ištikrųjų, sakau tau, jei kas ne
atgims iš vandens ir šventosios Dvasios, tas negalės 
įeiti i Dievo karalystę”.

Kitaip tariant, krikšto sakramentas yra raktas 
į amžiną laimę. Be to rakto nėra galimybės atidaryti 
dangaus durų. Todėl gailestingasis Išganytojas ir i- 
steigė krikšto sakramentą taip, kad kiekvienam būtų j 
prieinamas. Kad labiau įvertinus Kristaus dovaną, 
tenka pažvelgti į krikšto pasekmes.

Kiekvienas kūdikis, ateinąs i šį pasaulį, yra dva
siškai apmiręs, nes jo siela suteršta gimtosios nuode- • 
mės nuodais. Dalykui taip esant, vienintelis gydymui 
vaistas ne kas kitas, o krikšto vanduo, kuris nuplau-1 
na sugadintą sielą, ir štai ji dvasiškai atgimsta. Die
vas gi ateina į sielą, puošdamas ją pašventinamąja ' 
malone, ir kūdikis jau nebesupančiotas šėtono pan- I 
čiais.

Kadangi per pirmųjų tėvų prasikaltimą žmonija 
nustojo Dievo drangavimosi, tai per krikštą žmogus 
atgauna praradusią prietelystę, sumegzdamas su Die
vu kuo geriausius santykius. Kol dar nesame pakrik- ’ 
styti, šėtonas ant mūsų turi teisę, bet visai kas kita, 
kuomet gaivinantis krikšto vanduo pilamas ant mū
sų galvos.

Tik tie yra Kristaus sekėjai, kurie priėmę šv. 
krikštą. Tuo ženklu skiriasi krikščionys nuo nekrikš
čionių. Per krikštą mes suvienyti su Kristumi, nes 
šv. Paulus sako: “Ar jūs nežinote, kad jūsų kūnai yra 
Kristaus nariai?” Kaip galva valdo kūno narius, ly
giai taip pat valdo mus ir Išganytojas, neregimoji 
Bažnyčios galva. Kūno nariai nustotų veikę, jei gal
vos nebūtų; panašiai ir mes be Kristaus nieko negali
me padaryti. Tą dvasišką vienybę, sudarytą per šv. 
krikštą, gražiausiai atvaizduoja patsai Krislas: “Aš 
vynmedis, jūs vynmedžio šakelės”.

Priimdami šv. krikštą, giliai į sielą įspaudžiama į 
nematoma žymė, kuri per amžius neišdils. Pasieku
siems dangų, tai bus garbės ženklas, o patekusiems į 
pragarą tas antspaudas primins dingusią laimę, kurią 
jie prarado per neišrištas mirtinas nuodėmes. To žen- i 
klo negalės panaikinti nė karščiausia ir didžiausia Į 
pragaro ugnis, bet pasiliks visados jųjų negarbei ir 
gėdai. Kadangi krikšto žymė išlaikys per amžių am
žius, todėl tas sakramentas tik kartą ir suteikiamas.

Per šv. krikštą mes tampame dangiškojo Tėvo 
vaikais. Anot šv. Pauliaus, per krikštą gauname įsū
nystės dvasią. Ir vėl: “Pati Dvasia duoda liudijimą 
mūsų dvasiai, kad mes esame Dievo vaikai. O jei mes 
esame vaikai, tai ir tėvainiai: tėvainiai Dievo ir ben- 
dratėvainiai Kristaus”.

Krikšto dienoje Dievas Tėvas atidaro mums dan
gaus vartus, duodamas mums te;sę pasidžiaugti nesi
baigiančia laime. Toje dienoje yra džiaugsmo danguje, 
o šėtonas pragare tik dantimis griežia, suprasdamas, 
kad dar viena auka išspruko iš jo rankų. Skaitome, 
jo šv. Dvasia nusileido ant pakrikštyto Jėzaus, išei
nančio iš Jordano upės; nematomu būdu nusileidžia 
ir ant mūsų, kuomet priimam šv. krikštą.

Pagaliau krikštas padaro mus Bažnyčios nariai. 
Vien tik per krikštą tegalime prisiskaityti prie Baž-1 
nyčios. Kaip tik dėl to jis ir vadinamas “Bažnyčios 
anga”, nes pereidami į Bažnyčią per šv. krikštą, mes 
turime teisės priimti ir likusius sakramentus. Juk be 
krikšto niekas negali pasinaudoti Kristaus įsteigtais 
sakramentais, kurie padeda žmogui pasiekti amžiną 
laimę.

Taigi, neužmirškime kiek daug Dievui esame sko
lingi už krikšto dovaną. Už tokią didelę naudą net 
amžių amžiai bus per trumpi Jam prideramai padėko
ti už išganingą krikšto sakramentą. Pasakojama, kad 
šv. Pranciškus Salezietis, susirinkdamas vaikelius a- 
pie krikštinyčią, primindavo jiems visa, ką jie ten 
buvo gavę per krikšto sakramentą. Ir atkalbėdami 
“Garbė būk Dievui Tėvui”, visi pamaldžiai bučiuoda
vo tą krikštinyčią, kurioje glūdėjo gyvybės vanduo. 
Už šv. krikštą nuolat būkime dėkingi ir mes.
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VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mfeją, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nužję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

■ Į J ■ 1 ■Ll,y'l."!U4

DEGĖ ŠIRVINTŲ 
MIESTELIS

Birželio 2 d. apie 12 vai. 
nuo išmestų į orą anglių 
užsidegė krautuvininko 
Kaco sandėliukas ir nuo jo 

I gyvenamas namas, kuris 
gerokai apdegė. Tenka pa
žymėti, kad Širvintuose 
labai trūksta vandens, nes 
šulinių mažai yra, ir tai 
gaisrą gesinant sudarė 
daug sunkumų. Jei gais
rui būtų buvęs palankus 
oras, galėjo kilti rimtas 
miesteliui pavojus. Pasiro
dė, kad vietos ugniagesių 
švirkšliai kiauri ir dėl to 
negalėjų gaisro tinkamai 
gesinti.

GEN. NAGEVIČIUS IŠ
VYKO Į BRAZILIJĄ IR

ARGENTINĄ

Kaunas — Birž. 2 d. gen. 
Nagevičius išvyko kelio
nėn i Braziliją ir Argenti
ną. Tarp kita ko, Draugi
ja Užsienio Lietuviams 
Remti jam pavedė, kiek 
leis laikas, pažiūrėti mūsų 
mokyklas Sao Paulo ir Bu
enos Airese ir susipažinti 
su vietos lietuvių visuo
meniniu gyvenimu.

v •

3
varžomas visokiais forma- ko Švedų Amerikos Lini- 
lumais. Blogiausia, kad ja, gegužės 29 d. motorlai- : 
nėra kur dėtis su gyvu-rviu GRIPSHOLM ameri- 
liais. Jiems ganiavos ten- ’ kiečių ekskursija pasiekė 
ka ieškoti Laisvoj Lietu- ’ 
voj. Reikėtų nors kas nuo 
mūsų administracijos pa
reina (ypačiai miškų), len
gvinti sunkią gyvenimo 
būklę, bet, deja, ne viskas __ . „__________
taip yra. Reiktų vyresny- keleivių^ krantą. Ekskur- 
bei į tai atkreipti savo a- santai iškilmingai atatin- 
kį ir įspėti vietinius. kamo komiteto sutikti.

laimingai Klaipėdą, kaip 
buvo numatyta birželio 10 
d. Visi keleiviai patenkin
ti. Oras buvo labai gedrin- 
gas ir patogus, nesudarė 
jokių kliūčių nukeldinimui

MIKO PETRAUSKO
PAMINĖJIMAS 

MENYSE
DUS-

JUOZAS ŽEMAITIS,
Šv. Kazimiero, Worcester, Mass., parapijos vargoni
ninkas ir Lietuvių Dienos Pirmininkas, dalyvaus su 
grupe vyrų dainininkų, Varg. Šeiminiame Koncerte, 
liepos 6 dieną, Municipal Salėj, So. Boston, Mass.

Žinios Iš Lietuvos
NUBAUDĖ JONAVOS 

KOMUNISTUS
; blioteka. Sudegė ir varpi- 
1 nė. Buvo pradėjusi ir baž- 
j nyčia degti, bet gyvento
jams pavyko ją užgesyti. 
Prezidento Smetonos alė
joje kaip tik buvo pats 
prekybos didesniųjų įmo
nių centras ir miestelio 
turtingiausių gyvento j ų 
n alkai. Didesnė tų namų 
dalis sudegė. Jų tarpe su
degė du mūriniai namai, 
kurių vienas net trijų auk
štų. Degančiuose namuose 
buvusios prekės taip pat 
neišgelbėtos.

Takų gatvė Veiviržėnuo
se yra neturtingųjų gy
ventojų rajonas. Čia dau
giausia seni namai. Šioje 

Sudegė paštas, klebonija, gatvėje taip pt sudegė keli 
varpinė ir krautuvės. namai. Gargždų gatvėje 

Apie 300.000 lt. nuostolių kelių neturtingų žmonių 
----------- namai. .

t». v .. , , , _ . Be pastogės iš dalies ir.Birželio 1 d dege Vei- vlsai Fbe t®rto liko je 
virzenų miestelis ir ugnis 300_400 žmonių. Provizo- 
padare apie 300.000 lt. rjnįu apskaičiavimu, ugnis 
nuostolių. padariusi apie 300—350.
..Ya^. aPie 6 vai. pra- 5oo litu nuostolių. Dalis 

maisto ir pastoges, laiki- 
. nai prisiglaudė pas kitusJU1, ugnis persimetė j gre- gyventojus, kai kurie ke- 

liasi į kaimus pas gimines. 
Į gaisro vietą buvo atvy-

Kaunas — Kar. teismas 
paskelbė sprendimą Jona
vos komunistų byloje. Kal
tais pripažinta 20 teisia
mųjų, kurie nubausti nuo 
8 mėn. iki 10 metų s. d. 
k., Volosenko ir Zubrinc- 
kas po 8 mt., Morkevičius 
ir Rodionovas po 6 mt., 
Čistovas ir Stabinskis po 
5 mt., kiti po mažiau.

dėjo degti Šlepečio lent
pjūvė. Esant dideliam vė- 

timus namus. Kadangi 
vietoje ugniagesių koman- 
dos kaip ir nėra (ugmage- k ‘ Klaipėdos miest0 uį. 
šiai teturi tik vieną blogai nfagesiai. iie atvyks0 
veikiančią rankinę masiną. tiks dviejų vaIandų/kai 
bet vietos ugniagesių gaiš- miesteiis ja^ degė. Jfe tik 
rometu nebuvę matyti), apsaugojoJ kitnBg namus 
tai žmones patys mėginogesinti, kiti kovodami su bpvodvflu Kai
liepsnomis, gelbėjo turtą. Jr laik jau tai.
Tacau mažai pavyko uzge- - d *į- AL •^jrdar Sge^a Si o 3 d%
įsgelbeti. Ugnis staigiai . 5 J y
metėsi nuo vieno namo L 
kitą ir gausiose liepsnose 
viską skandino. Per pus
antros valandos jau degė 
22 gyvenami ir 12 negyve
namų namų. Daugiausia 
namų sudegė Prezidento 
Smetonos alėjoje.

Visai sudegė namas, ku-

80 METŲ SENIS —
50 METŲ EIGULIS

Mar. — Vilkaviškio urė
dijos, Buktos g-jos. Degi
mų eigulis Mikas Gabrys 
šiemet sulaukė 50 metų 
kaip tarnauja eiguliu. Ru
sų laikais jis tarnavo 
“strielčium”. Sukakt i e s 
proga šis 80 metų senukas 
pakeltas I eil. eiguliu. Jis 
užaugino 3 dukteris ir 3 
sūnus. Vienas sūnus tar
nauja Palių g-joj eiguliu, 
o antras .ruošiasi paveldėti 
seno tėvo vietą.

Iš pat ryto miestelyje 
pradėta kalbėti, kad ugny
je žuvo vienas kūdikis. 
Tos kalbos dar labiau jau
dina gyventojus.

Veiviržėnų miestelyje 
gyveno apie 1.500 žmonių. 
Apie trečdalį miestelio gy- — - - • *irriamT buvo pašto isteiea vent°ju liko turto ir

.e Du o 1?^ . .^sta 2 - p^togės. šiemet pirmas Kartu sudege visi pašto f, * .

PASKIRST® PAŠALPAS 
BAŽNYČIOMS

Kaunas — Iš šių metų 
nepapr. išlaidų sąmatos 
Kauno Prisikėlimo bažny
čiai paskirta 100.000 Lt., 
Pagėgių — 3.000 Lt., Kau
no šv. Antano — 6.000 Lt., 
Šakių — 3.000 Lt., Rau- 
dondvasio — 3.500 Lt., Sa
snavos — 3.000 Lt., Tirkš
lių — 4.000 Lt., Siesikų — 
9.000 Lt., Skirsnemunės— 
4.000 Lt., ir Rokiškio mok
sleivių > bažnyčiai — 700 
Lt. Evangelikų bažny
čioms paskirta: Garliavos 
— 3.000 Lt., Jurbarko — 
300 Lt., tRadviliškio (Šiau
lių) — 2.000 Lt. ir Tau
ragės — 2.000 Lt. Žydų si
nagogoms iš viso tuo tar
pu paskirta 2.000 Lt.

LABANORAS

POVILAS BUSHMANAS
48 Orescent Avenue, 

Telephont Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MAS8

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadmy, Tel. ŠOU 8120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

Kartu sudegė visi 
» dokumentai, adresatų ne
atsiimta korespondencija, 
visi pašto ryšuliai, įrengi
mai, pašto telefono centri
nė. Pašto tarnautojai dide
liais vargais įėjo į degan
čią įstaigą ir išgelbėjo pi
nigus ir piniginės vertės 
dokumentus. Paštas laiki- 

,‘nai isikūrė valsčiaus savi
valdybės raštinėje, rinkos 
aikštėje. Sudegė klebonija 
ir visas klebono turtas, bi-
♦ *

toks didelis gaisras.

IŠDEGĖ APIE 100 ha 
MIŠKO

Netoli Šimonių mieste
lio, Šimonių girioje kilęs 
gaisras sunaikino apie 100 
ha miško. Išdegė pušynai, 
dalis brandaus miško ir 
kirtimų..Sudegė. ir_#aga- 
mintos miško medžiagos— 
pabėgių ir šliperių.

'.Si'.

Gegužės 24 d. Dusmenų 
bažnytkaimyje buvo retos 
iškilmės. Miko Petrausko 
komiteto iniciatyva buvo; 
čia suruoštas bažnytinis 
velionies paminėjimas- ge
dulingos pamaldos už jo 
vėlę. Po ekzekvijų, visi 
trys iškilmėse dalyvavę 
kunigai išėjo laikyti mi
šių. Sasnausko mišias “Re
guiem” gražiai, įspūdingai 
pagiedojo valstybės operos 
choras Štarkui diriguojant 
ir solistas A. Sodeika. 
Vargonais grojo kompozi
torius St. Šimkus.

Po mišių gražų pamoks
lą bažnyčioje pasakė vyr. 
kariuomenės kapelionas 
kun. VI. Mironas. Paskui; 
šventoriuje ant Miko Pet
rausko kapo pašventintas 
kryžius. Operos choras 
pagiedojo Tėve mūsų, bu
vo pasakyta pamokslas ir 
kelios kalbos.

Iškilmėse dalyvavo vi- j 
daus reikalų ministeris 
gen. Čaplikas, a. a. Miko į 

Petrausko giminės su Kip
ru, daug visuomenės vei
kėjų ir didžiulė minia dzū
kų. TsbJ

k

kamo komiteto sutikti.
Ši ekskursija buvo ren

giama Švedų Amerikos Li
nijos kooperuojant Lietu
vių Laivokorčių Agentų 

! Sąjungai Amerikoje.
i
I Antra ekskursija 
plauks liepos 2 d. vado
vaujama p. Mučinsko, Šve- . 
dų Amerikos Linijos liet, 
skyr. vedėjo.

Vladas P. Mučinskas.
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JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Pademarklinijo Gyven
tojų Vargai

Utenos apskr., Linkme
nų v., Žvirbliškės k. žemė 
yra beveik visa Okup. Lie
tuvoje, išskyrus tik sody
bas. To k. gyventojai — 
Mačiuliai ir Šustikai —ko
vų su lenkais metu pasi
žymėjo dideliu atkaklumu 
prieš lenkus, todėl, nors ir 
visa žemė liko Ok. Lietu
voj, bet sodybos L. Lietu
voj. Ilgą laiką šis kaimas 
buvo neutralinėj zonoj to
dėl gyventojams teko daug 
skaudžių smūgiu nuo len
kų partizanų. Ynač daug 
nukentėjo V. Šuštikas. nes 
jis, kaip susipratęs lietu
vis, jau 1917 m. šią plačip 
apylinkę atstovavo Vil
niaus konferencijoje. Ke
letą kartų buvo lenkų iš
krėstas ir kalinamas Šven
čionių bei Vilniaus kalėji
muose.

Karšti tų gyventojų tro
škimai išsipildė — Ūko 
laisvi atkovoto j tėvynei 
Lietuvoj, tačiau vargai li-

. gi šiol nesibaigia. Kiekvie- 
nas žingsnis lydimas oku
pantų piktų žvilgsnių ir

BROCKERT’S ALE

g

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- 
CKERT’Š — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

Išplaukusi iš New Yor-

!

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTIEOS iVČ.

Plrminlnk* — Era MarkM«n4,
825 K. Sth Bt, So. Boston, Maaa. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Janklenfi, 

1428 Columbia Rd, 8. Boston. Mana.
Prot. Ra.5t. — Brone CunienC,

29 Gonld SU W. Rozbury, Maaa. 
Tel. PAR 1884-W.

*1n. Ratt. — Marijona MarkonintC, 
4115 Waahington St, Roellndale, Maaa.

Tel. Parkmay 0558-W 
'MinlnM — Ona StantaMute.

106 Waat 6th St, Bo. Boaton, Maaa. 
Pvarkdart — Ona MlttirdlenO,

1512 Columbia Rd.. So. Boaton. Maaa.
Kaaoa OloMja — Ona SfanrienC.

443 R. 7th St, So. Boaton. Maaa.
*angija savo anatrinMaraa laiko kas 
antra ataminka aMnaala.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tv. JONO EV. BL. PAAALPINt 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininke* Juozas SvajtMye,
601 6th St. So. Boston, Man.

Vlce-Plrm. Albinas Nevlera,
16 U'infield St, So. Boston. Mass. 

Prot. RaSt Jonas Glineckia.
5 Tbomas Pk, So. Boston. Masa 

Fin. RaM. Aleksandras IvaAka,
1614 Columbia Rd, S. Boston, Mase. 

Iždininkes Pranas Tulei kis,
100 Bowen St. So. Boston, Mase.

, Maršalka Jone* Zafkls,
7 WiDfleld St. So. Boston. Maaa. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia ned«dlenj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 402 

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

a. .
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Filo de patrųjo

Istorine Valanda Čia!

SUBBSCRIPTION KATES: 
Domestię yearly ...........................
Foreign yearly ...........................
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.00
$5.00

PRENUMERATOS KAINĄ;
Amerikoje metams ...................... ;
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vienį kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams

$4.00

$5.00
DARBININKAS

366 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Lietuvių Diena

Lietuvių Dienos Programamažėtų, bet augtų.
O New Yorko guberna

torius, rodos, paskelbė, 
kad bus mokomos premi
jos motinoms už pagimdy
tus kūdikius.

Istorija įr patyrimas, 
matyt, ne vįsus pamoko. 
Lietuvių tautą ruošiasi pa-

Lietuvių Diena, kuri įvyks liepos 5, Marianapolio 
Kolegijos parke, Thompson, Conn., bus istorine, nes 
joje dalyvaus Garbės Svečias Jo Ekscelencija Vysku
pas Mečislovus Reinys iš Lietuvos. Lietuvių Dienos 
programą prasidės iškilmingomis šv. mišiomis, kurias 

____ celebruos Garbingasis Ganytojas Vyskupas Reinys ir 
“os Naujos Anglijos 

m, kartais nelabai jau.pa-, narvs turės tei-' stlf)resnlų taut4 ek Organizacijos įr draugijos kviečiamos dalyvauti
iridžiai Žmonės ncnort- sės Skalauti persiskyri- . sv. mišiose su savo ženklais ir vėliavomis. Chorai, ku-
dami' panašinti kitos auk- mOj kuri bars pusė Tokie mėginimai daugelį rie mokate Missa De Angelis, kviečiami dalyvauti gie- 
štesnės^ūtvbės šalil savo >*nt sykį nusikals ištiki- nebereikalo jaudino, nes (jojime. f
asmenybės trokšta “abso- “Ūmui; sunki, nepagydo- kiekvienas lietuvis turi Tuoj po šv. mišių įvyks choru bendra praktika liūtės lysvės”. Tokius te- raa uSa’ met<< JutoTIteitinHr hk? Kole8ij°s dormitorijoje.
oretikus kai kas pavadina “M“ 1 arba jei per trejus tautos ateitim ir Ilki- turi dalyvauti, 
anarchistais ir dar kito- metus nebūtų vaikų. To
kiais vardais ir jų įiin-' k»a»s. aukščiau įsvardy-, 
tims nepriduoda didelio tais motyvais seimos, ei- nai pasižymėję visuome- Sporto Olimpiada: — U ,u.

i darbuotojai stato to- 100 yd. dash vyrams, 880 yd. relay race Vyčių kuo-gyvenimas pilnas' gulės skirtis ir kurti vi iriAn.<iima • . J - .. 7 . . < - y. .

letikėtumų. Buvo naįijas šeimas. Į ;
Visi kilnesni tautos as- kelioliką; nors įr kęlįos 

--j oj - -j rkupic,
nes jau muša vienuolikta drįstų primesti visai liptų- _

Į - . ... JT1 ■ sej. I
(šeimos likimas Lietuvoj) jie mėgsta skųstis.

Visokiu laisvių akelbe-' Pats svarbiausias daly- 
- abrėf kas Šičia &lūdį ŠeimOS pa'

!o sąži- stovumas. Bet sulig esamojai, dažnai mėgsta pabi
ti sąžinės laisvę. Po sąži- ^^^“mZtrik^lios’Dro-1 ^etųvių tai 
žinės laisvės kauke, kar- I ti ant savo

_ T _ ____  __
oretikus kai kas pavadina raaf»

I ' ” . ■ 1 • i • -.r maru

kiaiš vardais ir jų min- ^-S’ anksčiau jsvardy-.

Tokie mėginimai daugelį rie mokate Missa De Angelis, kviečiami dalyvauti gie-
’ * ’ ” f

Tuoj po šv. mišių įvyks chorų bendra praktika 
Vadai ir choristai būtinai

Tenka nugirsti nusiskundimų, kad šiais metais 
mažai teagituojama už Lietuvių dieną, kuri įvyks Ma
rianapolio Kolegijoje, Thompson, Conn., Liepos 5. Nu
siskundimai atrodo teisingi, nes ištiesų mūsų spau
doj neperdaugiausiai apie tai rašoma. Ypač LDS or
ganizacija kaipo tokia privalėtų daugiau šiame reika- 
le subruzti. Gal kas pasakys: kam čia daug apie tai 
rašyti ir, pagaliau, ką gi naują čia išgalvosi? Geram 
lietuviui katalikui užtenka žinoti, kada ir kur Lietu
vių diena bus ir kokiam tikslui ji rengiama: — mūsų 
žmonės jau tiek susipratę, kad patys urmu brauks į 
Marianapolį, ypač šiais metais, nes ten bus garbingas 
Lietuvos svečias J. E. Vyskupas M. Reinys. Taip, tai 
taip, bet reikia vis dėlto pranešti ir tai pakartotinai, 
kad Vyskupas ten bus. Prie to, visuomenei išjudinti 
būtinai reikalinga intensyvi bei įtempta agitacija, 
kad ir parengimo tikslas būtų pats kilniausias. Uoles
niesiems darbuotojams, tiesa, vieno žodžio užtenka, 
bet eilinis žmogus, nepasišventėlis, tuojau pastato 
sau klausimą: ką gi aš naudos iš to turėsiu? Gerai, 
kad šįmet Vyskupo atsilankymu minias galima su
traukti, bet šiaip jau visuomenę reikia atsidėjus įtiki
nėti, kad Lietuvių diena yra naudinga ne tik L. Ko-! 
Jegijai ir katalikiškai spaudai, o ir plačiajai visuome
nei. Ir štai dėlko.

Kaip žinome, L. dienos tikslas yra labdaringas: 
sušelpti Kolegiją ir spaudą. Tai ne kokia siaura, pri-. 
vatinė labdarybė. Šelpdami paskirus žmones, atlieka
me gražų darbą, bet medžiaginės grąžos iš to neturi
me: vargšas ar elgeta mums neatidirbs už suteiktąją 
pašalpą. Čia nauda grynai dvasinė. Šelpdami vargdie
nį, mes pildome Kristaus įsakymą ir jaučiamės pada
rę gerą darbą, už kurį Dievas atlygins būsimame gy
venime. Gi šelpdami kokią visuomeninę įstaigą — ka
talikišką mokyklą ar spaudą, mes ne tik pasitarnau
jame Dievui, bet ir sau kuriame geresnę ateitį šioje 
žemėje. Mes, taip sakant, įvestiname savo aukas į to
kį dalyką, kurs mums greitu laiku tas aukas gražins 
su nuošimčiais, ne doleriais ir centais, bet viešu patar
navimu ir sustiprinimu mūsų kultūrinio gyvenimo. 
Kitais žodžiais, Kolegija išauklės mūsų vadus, o spau
da išdirbs, išplės ir sustiprins mūsų katalikišką dir
vą. Taigi dalyvavimas Lietuvių dienoje yra viena iš 
daugelio priemonių, kuriomis galime pasitarnauti ka
talikiškajai visuomenei, vadinasi, sau.

Čia reikėtų pilnai ir galutinai suprasti vienas da
lykas: kad ne kas kits, tik mes patys sudarome ka
talikiškąją visuomenę, ir kiekvienas paskiras žmogus 
yra jos narys. Norime išlikti lietuviais ir katalikais, 
tai griebkimės tinkamų tam priemonių: auklėkimės 
vadus ir palaikykime savo spaudą. Vadai mus ves, 
spauda mus saugos ir gins mūsų poziciją. Šiuo abu
du klausimu stovi pačioj pirmiausioj mūsų gyvenimo 
dienotvarkėj. Tūkstančiai jaunųjų inteligentų žūsta 
ištautėjimo bangose. Jei nors dąlį jų neatkovosime 
lietuvybei, visi jie žus ir su jais nueįs niekais visos 
pastangos, kurias mūsų išeivija daugiau kąip per pu
sę šimtmečio dėjo katalikybei ir lietuvybei išlaikyti. 
Žus mūsų parapijos ir organzacijos. Taigi atlietuvini- 
mas mūsų moksleivijos ir inteligentijos yra pirmaei- 
linis mūsų gyvenimo reikalas. Ne kur kitur, tik čia 
išsiriš klausimas: ar mums žūt, ar būt? Tą klausimą 
teigiamai riša mūsų Kolegija. Ji stengiasi jaunuolius 
taip išauklėti, kad jie jaustųsi tikrais lietuviais kal
bančiais lietuviškai. Kas yra bandęs Amerikoj gimu
sį jaunuolį įlaužti į lietuvių kalbą, tas žino, koks tai 
kietas ir angeliškos kantrybės reikalaująs darbas. 
Kolegiją uoliai ir pasišventusiai tą uždavinį atlieka. 
Jos vadovybė dieną ir naktį rūpinasi, kad tas vienin
telis mūsų išeivijos židinys nuolatos kūrentųsi ir nie
kad neužgestų. Kolegijos vadai dirba mūsų naudai. 
Mums reikia tai suprasti ir su jais bendradarbiauti.

Dar sykį pakartosiu: dalyvavimas Lietuvių die
noje yra viena iš priemonių Kolegijai ir spaudai pa
remti ir, jas remiant, mūsų išeivijos gyvenimui palai
kyti. K.

• v

svorio.
Tačiąu t.

visokių netikėtumų.
taip, kad tautų ir valsty-. V1.B1 ūmesni tautos as- keliolika; nors 
bių vadai, kartais lyg įr gyvai susirųpmo, dešimtys asmenų
sutinka daryti ar bent su-' -T’ ’ Te

tinka leisti gyvai tautai ynlanda. Kam iš šių projek yįų tautai tokius mėgini-

1 vai. po pietų baseball žaidimas — Žais Šv. Ka- 
Katąlįkų spaudoje, se-' zimiero lietuvių par. ratelis su Marianapolio rateliu.

50 yd. dash merginoms,

I

labai pavojingų tautos 
plėtotei, net tautos gyvy
bei gręsiančių eksperimen
tų.

Lietuvoje jau nebe pirmi 
metai buvo keliamas civi
linės metrikacijos reika
lingumo klausimas.

Spaudoje plačioji visuo
menė labai gyvai, svarsto 
šį klausimą.

Reikalinga šįame klausi
me nesupiaišyti dvejų es
mingai skirtingų dalykų: 
metrikacijos ir iš ant
ros pusės —šeimos nesu- 
ardomybės.

Registracija jungtuvių 
gimimo ar mirimo aktą— 
gali vesti ir valstybės į- 
staigos. Tikintieji vis vie
na eis bažnyčion sakra
mento moterystės priimti. 
Laisvamanių sąžinės nieks 
nebevaržys, — kaip kad

klausimą: poms, 5 mile road race, kuris prasidės nuo Massachu-
1 teis§ turi KOU. arlget^s Sį-aįe ijne įr baigsis Marianapolio Kolegijos aik

štėje. Laimėtojams bus teikiamos dovanos.
I 4 vai. po pietų įvyks paradas, kurioje turėtų da- 

__ _  _ lyvauti kolonijų draugijos, kuopos ir rateliai su savo 
aišku, mus? Ar jau niekasdėFto ženklais ir vėliavomis. Paslrodykime, kad mes kata-to ištraukų nėrą i........ ........ —

kad einama prie šeimos a- nejaus atsakomybės ir bū- likai esame organizuoti ir mokame organizuotai pasį- 
narchijos, o vėliau ir prie siančių kartų pasmerkimo,! rodyti. Gražiausiai pasirodžiusioms organizacijoms 
tautos gyvųjų jėgų menkė- o lietuvės motinos liūdnų; bus skiriamos premijos.
Jimo liūdno pačios tau- skundų?! • 5:30 vai. po pietų Dainų šventė, kurios programą
tos likimo. į vienuoliktąją mušą! A- išpildys iš 11 parapijų chorai. Chorams arba chorų

Istorija mus moko, bet teina tautos likimo spren-, chorui diriguos muzikai A. šlapelis iš Norwood; J. 
ta.lltDS vadovai rlficsfa Trntnnrln T izU-iivrzs-izi Ralcia ia VUnmoafov' iv T? Tiičlrn io Pncfrin Čnlrioi

Istorija mus moko, bet teina tautos Ūkimo spren-, chorui diriguos muzikai A. šlapelis iš Norwood; J. 
tautos vadovai drįsta im-‘ džiama valanda Lietuvoje.1 Balsis iš Worcester ir R. Juška iš So. Boston. Šokiai 
tis tokios atsakomybės. Į Amerikos mūsų broliai vi- po pietų ir vakare. Gros šaunus — Al Jarus and the 
Matome kur eina prancū-1 suose savo tėvynės reika- Melodians orkestras iš Waterbury, Conn.

lu°se buvo ir tebėra jaut-Į Broliai ir Seserys, Lietuviai! Lietuvių Diena Ma-
dabartmes SSSR pirmuo-, rūs. Neapsiriksiu pasakęs, rianapoly, tai mūsų visų lietuvių metinė šventė. Toje 

įadv d®? tautps va_i dienoje turėtų dalyvauti iš visos Naujos Anglijos ma-
žų ar didelių kolonijų visi lietuviai ir lietuvaitės, Lie
tuvių Dienos pelnas skiriamas Marianapolio Kolegijai 
ir laikraščiui “Darbininkui”. Tai du svarbiausi mūsų 
švietimo centrai. Kolegija auklėja mums vadus, o lai
kraštis neša šviesą į kiekvieno susipratusio lietuvio 
kataliko namus. Bet svarbiausia, kad dalyvaudami 
Lietuvių Dienoje mes dvasiniai sustiprėjame.

Lietuvių Dienos Rengėjai labai nuoširdžiai kvie
čia visus iš visų kolonijų: Rytinių, Pietinių, Vakari
nių ir Šiaurinių atvykti į tą metinę šventę. Atvykti ir 
pasveikinti mūsų tautai brangų ir garbingą svečią J. 
E. Vyskupą M. Reinį; pamatyti mūsų jaunuolius spor
tininkus; išklausyti gražių lietuviškų dainelių, kurios 
plauks iš 500 šimtų mūsų jaunuolių širdžių. Tenesu-

kinimo klausimais. Dabar, du žygio jie taip pat susi- 
ir komunistinės Sovietų, rūpins ir liūdės. Ir gal būt

Išleido griežtai draudžian- J rimtai ir gal perdaug leng- 
« -.1—----vabūdiškai svarstomas.
Rusijos vadai susiprato.' pasakys, kad šis žygis ne
išleido STieztai dT*aildzian- rimfai iv orai nkiTvIaiiar lonar_
tį abortus įstatymą. Mote
rystės persiskyrimus su
varžė ir tuos, kurie mėgs
ta žnas ar žmonas — vy
rus mainikauti — jau at- 
žymi pasuose; arba net a-i 
tima darbą. Rusai jau no-: 
ri, kad proletarų tauta ne-!

. r ’ (
I 
!

BIUROKRATIZMAS
SMAUGIĄS SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ

I

i

Tikri humoristai tie Lietuvos valdininkai. Kas gi iš 
Lietuvos siuntinės pinigus, ypač dar Amerikon?! Ta
čiau tas humoras virsta karčia ironija, kada pašto 
valdininkai perskaito siunčiamus Amerikon laiškus ir 
juose randa vien maldavimus, kad amerikiečiai pri
siųstų pinigų, nes Lietuvoje litų nė su žvake nerasi, 
o čia ūkininkai apkrauti nepakeliamais mokesčiais ir 
negali užmigti dėl rūpesčio, kad jų ūkiai bet kada ga
li pakliūti varžytinėms. Tad ieškojimas laiškuose pi
nigų tai tik vieni juokai. Bet tiems ne juokai, kurių 
laiškuose aprašyti šeimyniški santykiai, 1 
geidautini svetimiems sužinoti.

Nestebėtina, kad vienas chicagietis, p. Tulys, ga 
vęs laišką su tokia humoristine antrašte, tiek susijau
dino, kad jam atėjo mintin “kiaulė svetimam darže”. 1 
Tačiau p. Tulys, kaipo tikras patriotas, tiek susival
dė, kad davė saviškiams tik draugišką patarimą taip 
vaikiškai nesielgti. Juk jei Amerika įvestų panašią 
“valiutos patikrinimo” tvarką, tai kaip tada jaustųsi 1 
Lietuva?!

Iš viso, toks iš vokiečių skolintas “valiutos patik-. 
rinimo” triukas yra tik nepergudriausia priedanga i 
svetimiems laiškaus skaityti. Iš tiesų, būtų tikras, 
stebuklas, jei koks amerikietis susilauktų iš Lietuvos 
pinigų. Tad savaime peršasi išvada, kad amerikie
čiams siunčiami laiškai yra atidaromi ne valiutos, bet 
turinio patikrinimo reikalų. ' K.

Lietuvių bolševikų cen- 
trabiųrių orgafiaS “Lais
vė”, rašydama anie areš
tus ir šaudymus Rusijoje,

• v

pareiškė, kad tai daroma j iaįko nu0 dalyvavimo Lietuvių Dienoje lietus, nes tos 
su tikslu apvalyti sovietų (jįenos programa vistiek įvyks. Marianapolio Kolegi-

Valiutos Patikrinimo Reikalu
Lietuvos vyriausybė sumanė pasekti Vokietiją ir 

• davė įsakymą pašto tarnybai atidarinėti siunčiamus 
užsienin laišku s tiid sumetimu, kad sužinotų, ar kar
tais iš Lietuvos neišsiuntinėjama pinigų. Nevienam 
dabar tenka nustebti gavus iš Lietuvos laišką, net ap
draustąjį, su šitokia antrašte: “Virbalio muitinės ati
darytas valiutos patikrinimo reikalu”. Žiūrint į tą da
lyką bešališkai, negalima susilaikyti nuo šypsenos.

i

įstaigas nuo biurokratiz-, 
mo.

Rašo:
“Per devynioliką metų 

nebuvo slaptų rinkimų. 
Žmonėse ir aukštesnėse į-nai, AU114 Į «-»***XX**^K^Z ** £

visai nepa- staigose atsirado biuro
kratų, saumylių, sumies- 
čionėjusių elementų, nes

• Tulys, ga- jįe žinojo, kad masės prie '

joje yra patalpų tiek, kad ir 10 tūkstančių arba ir 20 
tūkstančių gali sutalpinti ir apsaugoti nuo lietaus. 
Važiuokite visi traukiniais, bus’ais, automobiliais, or
laiviais ir kitokiais pabūklais į Lietuvių Dieną, pir
madienį, liepos 5.

Juozas K. Žemaitis, 
Lietuvių Dienos Pirmininkas.

jie žinojo, kad masės prie 
jų neprieis”.

Štai tau ir komunizmas. 
Per devynioliką metų bol
ševikai priveisė biurokra
tų, “šunų”, “niekšų”, kad 
dabar masiniai turi juos 
šaudyti.

Bet toks prisipažini
mas parodo, kad bolševi
kai rašydami ir kalbėda
mi apie sovietų rojų bjau
riai melavo darbininkams. 
Bolševikų skelbiamo “ro
jaus” nebuvo ir nėra. Ru-

kurį įkūrė žmonių kraujo 
ištroškę komunistai.

sijos komunizmas buvo, y- 
ra ir bus darbininkams 
baisiausi vergija. Areštais 
ir šaudymais kruvinasis 
diktatorius Stalinas kaip 
tik dar labiau sustiprins 
komunistinį biurokratiz
mą. Stalino tikslas sunai
kinti biurokratizmo opozi
ciją. Bet jam nepavyks. 
Nekaltų žmonių kraujas į 
šaukiasi atkeršijimo. Opo- 
zicija prieš kruvinąjį Sta
liną ir jo pakalikus stiprė- priklausomumą, kuris yra 
ja ir auga; ji išlaisvins vienintelė asmens teisių 
darbininkus iš to pragaro, apsauga”.

• X

Anti - Religij a Ispanij o j e
Parašė: James Q. Murphy

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

premijuotas vertimas

Šio straipsnio autorius per keletą 
mėnesių buvo liudytojas žvėrišku
mui ir kartiems žiaurumams Ispa
nijoje. Jis apibudina tai, ką matė 
Madride.
BERIBE NEAPYKANTA

Vieną dieną aš mačiau vienuoliką lavonų 
netoli miesto ribų tuščiuose Calle Serrano 
sklypuose. Devyni iš jų buvo kunigai ar no* 
vįcįjąi, o kiti du turėjo popierinius lapelius 
prisegtus prie jų drabužio ir buvo pažymėta, 
kad buvę fašistai. • .

Rožančius buvo padėtas ant veido vieno 
iš nužudytų kunigų, ir kryžius gulėjo ant jo 
krūtinės. Keletas iš proletariato'moterų, ku*-’ 
rios atėjo pažiūrėtų lavonų, juos spardė ar
ba badė pagalimis. O vieną tarė: “Kaip gąL 
la, kad iš jų tūkstantis nėra nužudomas kas 
vakąrą”,.

Kaimynų išdykę vaikai žvelgė į tuos la-
* •’*’* . / z

vonus matomai nesujudinti, o kai kurie metė 
net akmenimis ir spiaųdė į juos. Pirma ne
kaip apleidau, vienas mokyklos mokytojas 
su raudonu kaspinu pririštu prie jo ranko- 

i vės atsivedė savo klasę iš 10 ar 12 vaikų pa- 
' matyti tą reginį. Jis savo mokymams aiški
no, kad “tie fašistai susilaukė teisingojo 
teismo”.

Kitą dieną aš mačiau 25 kunigus, kurie 
buvo nužudyti tame distrikte. Jų lavonai bu
vo palikti visą rytmetį kepti saulėje.

Pagal patikrintas skaitlines iš Romos, 
prieš prašinėsiant civiliniam karui, būta 
35,000 kunigų Ispanijos 37 vyskupijose, ir ti
kima, kad iš to skaičiaus pusė kunigų tapo 
nužudyta prieš spalių mėn, 1936 m. Į tokį 
žuvusių kankinių nugąsdinantį skaičių neį
eina seserys-vienuolės, misijonieriai, novici
jai ar seminaristai.

Nepasitenkinę konservativių dešiniųjų į- 
kalįnimu kas link saugumo, kur viršum mė
nesio jie kalėjo miesto kalėjime, žinomame 
kąip ‘Pavyzdžio Kalėjimas’, šeštadienį, rugp. 
22 dieną, ąnarko-sindikalistai ten ' padegė 
medinę daržinę. Gaisrininkai buvo pašaukti, 
ir p “ »
kai

I

ir puolimo gvardija ir rąųddpiejį milicinin- 
kuopomis bėgo į kalėjimą.

J. V. Senato teismų ko
mitetas dauguma balsų iš
ėjo prieš prez. Roosevelto. 
Aukščiausiojo Teismo re
formas ir savo raportuose 
tarp kitko pareiškė, kad 
prezidento projektas “pa
jungtų teismą Kongreso ir 
Prezidento valiai ir tokiu 
būdu sunaikintų teismų ne

Gaisras tebuvęs mažas dalykas ir skubiai ta
po užgesintas. Tačiau, padarytas sumišimas 
ir įtarta, kad “fašistai” kaliniai pradėjo 
gaisrą, dėl to atsitiko proga ir priekabė 
skaitlingoms žudynėms. Daugiau nekaip 250 
asmenų buvo išskersta, nužudyta.

t
Vieną dieną aš turėjau interestingą pasi

kalbėjimą su jaunu komunistu patarnautoju, 
kurs priklausė prie “Darbininkų Komiteto” 
veikiančio viename dideliame Madrido res
torane. Jis buvo uolus jaunas komunistas ir 
rūpestingai mokėsi anglų kalbos. Jis kalbė
jo, kad daug skaitęs apie Amerikos Jungti
nes Valstybes ir norėtų apie jas žinoti aar 
daugiau. Ir jis reiškė didelę pagarbą Ameri
kos moterims.

"Aš suprantu, kad amerikonės moterys 
turi daugiau laisvės nekaip moterys bent 
kuriame kitame krašte”, jis kalbėjo man. 
“Jos ten gali užsiimti prekyba, vykdyti pro- 
fesijonalę ar menišką karjierą ir atrodo, 
kad jos eina lygiomis su vyrais įvairiose ki
tose srityse. Jos nėra verčiamos pasiaukoti 
namams ar šeimai., Taip tai turi būti su is
panėmis moterimis^ kurios eina į bažnyčią ir 
per daug meldžiasi. Ispanės merginos vien 
mąsto apie tą dieną, kurią susituoks, ir vi
są laiką leidžia maldoje į bent kurį šventąjį, 
kad jis joms prisiųstų vyrą. Tai yra juokin
ga” v

(Bus Daugiau) .
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Marianapolio Kolegijos 
Įsteigė Draugovė

Iškilmingą mokslo metų baigia 
mo diena, paprastai vadinama 
akto diena, yra džiaugsmo dieną 
ne tiktai mokslą baigiantiems 
jaunuoliams, bet ir jųjų tėvams, 
mokytojams ir aplamai šviesuo
menei. Džiaugiasi tėvai, matyda
mi savo vargų ir rųpesčių gražias 
pasėkas; džiaugiasi mokytojai, 
matydami, kad jųjų įdėtas darbas 
nenuėjo veltui; džiaugiasi ir plą- 
čioji šviesuomenė, kąd jųjų eilės 
padidėjo, kad bus kuomi darbe 
pasivaduoti.

Artymiausia tosios šviesuome
nės dalis, žinoma, yra ankščiau 
baigusieji tą pačią mokslo įstai
gą, taip vadinamieji — alumnai. 
Marianapolis, arba savo pirmuo
se gyvenimo metuose Mariau 
Hills, išleido pasaulin jau dešim
tį laidų. Čia būtą high school

baigusių ir kolegijos klasinį kur
są baigusių. Jie visi sudaro Ame
rikos Lietuvių Kolegijos, arba į- 
vardžiau pasakius Marianapolio, 
alumnų kadrą. Tiesa, ji nėra 
skaitlinga, bet jau siekia pusant
ro šimto.

ALUMNŲ DRAUGOVĖ — Šių 
metų alumnai iškėlė mintį suor
ganizuoti visus Amerikos Lietu
vių Kolegijos ąlumnus į vieną 
draugovę. Beveik visiems alum
natus buvo išsiųsti kvietimai at
vykti į steigiamosios Marianapo
lio alumnų draugovės susirinki
mą. Daugelis, besimokinančių ki
tose aukštose mokyklose negalė
jo atvykti, nes atostogos nebuvo 
dar prasidėję. Visgi atvyko ke
lios dešimtys alumnų ir vietiniai 
alumnai sudarė nemažą skaitlinę. 
Susirinkimas r yko birželio 12 d.

iškilmingos vakarienės įvyko 
steigiamasis posėdis. Susirinkimą 
atidarė kolegijos pirmutinis ir 
dabartinis rektorius kun. Dr. J. 
Navickas, sveikindamas susirin
kusius ir kviesdamas savo buvu
sius mokinius Į bendrą darbą, 
kad sujungtomis jėgomis buvu
sieji ir esamieji niarianapoliečiai 
galėtų dirbti Amerikos lietuviu 

i kultūrinimo darbą.
Susirinkimas su dideliu entu

ziazmu užgyrė ąliunnų draugo
vės būtinume- Visu pirmu aptarė 
svarbesniuosius susitvarkymo ir 
numatyto darbo dėsnius, tiksliau 
pasakius savo kultūrinio darbo 
gaires. Nutarta, kad Marianapo
lio alumnais gali būti, kaip yra 
ir kitų aukštų mokyklų nustatyta 
tvarka, visi baigusieji high school 
ir bent vieną kolegijos. Mokestis 
nąetams $3. Marianapolis visų a- 
lumnų yra garbingoji Motina — 
Alma Mater — ir viso kultūrinio 
veikimo centras. Alumnai gauna 
“Studentų Žodį”, kurį remia 
raštais ir finansais. Šis žurnalas 
bus alumnų idealogijos reiškėjas. 
Alumnai susirenka Marianapolyje 
bent vieną kartą metuose. Buvo 
pareikštas pageidavimas, kad ta
sai susirinkimas vyktų kartu su 
Studentų ir Profesionalų Sąjun
gos metiniu seimu.

Draugovės valdyba yra penkių 
asmenų: dvasios vadas yra Ma
rianapolio kolegijos kun. Rekto
rius. Kiti keturi asmenys yra ren
kami metiniame alumnų suvažia
vime. Išrinkta nauja 
pirmininku išrinktas patsai pir- į beth. N. J.; 
mutinis kolegijos alumnas —kim.' " ”
dr. A. Jagminas, vice-pįrm. Vin
cas Sabas (Boston, Mass.). iželi-! 
ninku — Jonas Petrauskas 
(Gardner, Mass.} ir raštininku— 
Povįlas Sabulis (Ansonia. Conij.)

Susirinkime dalyvavo kai kurie 
kolegijos profesoriai ir Studentų 
Sąjungos pirmininkas adv. Juo
zas Laučka.

Zigmantas Viųcas Gailiūnas, 
Hartford, Conn.; Stasys Juozas 
Butkus, Newark. N. J.; Adolfas

n?” papuoštą kietosios anglies 
deimantais.

Linkime geros sveikatos, lai-
•»<>« Ševiotas, Broekton. M«.'; Š'SS' feĮ™* if, «•«•«

kurti, dirbti Tėvynės 'Lietuvos 
nąųdaį!

Sąkyjaipi laimingos kelionės. 
Augustinas ilgiausių metų bankieto dalyviai

Jonas Antanas Stočkus, Chieago. 
valdyba:' III.; Vincas Tarnas Biekša, Eliza-'

Jonas . _
Pusčius, Athol, Mass.; Pranas pasirašome.
Antanas Prąnskus, Xeų- Britaių, 
Conn.; Jonas Klemensas Blaževi-; 
čius, Laurence. Mass.; Alfonsas 
Banius Janušonis. So. Boston. 
Mass.
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Toliau sekė kolegijos aktas. 
Kolegistų varju atsisveikino stu-, , 
dentąs Bronius Rusteika (So. n 
Boston. Mass ). Alunjųą vąrdu at
sisveikino Povilas Sabulis (Ansi>- 
nia, Conn.). Kadangi Conneeticpt 
valstybės Senatas suteikė Marją- 
napolio kolegijai teisę duoti laip
snius, tai šalia dalinamų diplo
mų studentams, aukščiausiais pa
žymiais baigusiems mokslą, buyo 
įteikti humanitarinių mokslų 
kandidato — associate of arts —į 
laipsnis.

Kolęgrjos bendrąjį mpkslų ruo
žą baigė ir diplomus gavo §ie! 
studentai:
Antanas Petras Blažaitis. Pitts 
burgh. Pa.; Jonas Vincas Mike-j 
lionis, DuBois, Pa.; Augustinas 
Andrius Petraitis, 'Chicago, 111.; 
Jonas Antanas Petrulis. Ne\v Ha- 
ven, Conn.; Leonardas Jurgis Gi-, 

Ka- «>s, Wayąiarth, Pa.: Bronius Jo
nas Radzevičius. Minersville. Pa. J 
Petras Jokūbas Ališauskas. Sinip- 
son. Pa.; Juozas Antanas Remei
ka. Bloomfield. N. J.: Pranas Jo
nas Bulovas, Brooklyn. 
Benediktas Marčiulionis.
man. Wisc.

Humanitarinių mokslų 
dato laipsnius gavo šie studentai: 
Albinas Juozas Gurklys, AVater- 
bury, Conn.; Albinas Adolfas Še- 
puta,

AKTO DIENA — Mokslo me
tų baiga įvyko 13 d. birželio. O- 
ras pasitaikė nepaprastai gražus. 
Atvyko minios svečių, net iš to
limų miestų; daugiausia mokslą 
baigiančių alumnų tėvai ir gimi
nės. Alumnų būta 26. tai ir jįjį 
svečių skaičius buvo gausus.

Iškilmės prasidėjo 11 vai. ryte, 
iškilmingomis šv. Mišiomis 'kole
gijos parke. Šv. Mišias atnąšavo 
kun. J. Valantiejus. Waterbury: 
Šv. Juozapo parapijos klebonas. 
Jam asistavo kun. dr. Ą. Jagmi
nas dijakonų ir kun. dr. J. Star
kus subdijakonu Iškilmėms pri
taikintą puikų pamokslą pasakė 
kun. dr. A. Jagminas. Giedojo 
rinktinis kolegijos choras,
daugi buvo pritaisyti garsjntu- ; 
vai. tai visos pamaldos ir vėliau 
patsai aktas darė galingo įspū
džio. Po pamaldų buvo pietūs. 
Nors kolegijos valgomasis kam
barys nemažas, reikėjo svečiams 
pasiskirstyti į tris grupes ir sėsti 
net tris kartus stalan.

Trečią valandą po pietų įvyko 
aktas. Be muzikos žymiausią ak-- 
to dali užėmė kalbos. Programa 

‘i ~ ‘tvarkė -alumnas Jonas Šakočius.' _ 
Pasveikinimo kalbą pasakė alum-* Juozas Parulis. Worcester. Mass.: 
nas Alanas Dranginis ((’uniho-' Jonas 
la. Pa.) Nuo f ’ “ '
Rektorius kun. Dr. J. Navickas,Į 
kun. dr. A. Jagminas, kun. JrJ 
J. Starkus, p. Jonas Pilipauskas.1 
Diplomus išdartirur ir kalbą pasa
kė garbės svet.vs kun. J. Valan
tiejus. Akto kalbą pasakė adv. 
Juozas Laučka. Brooklyn. X. Y.į 
Visi kalbėtojai kreipė dėmesį į< 
laukiantį jaunuolius darbą ir nu-i 
rodė tas viltis ir lūkesčius, ku-, 
riais viliasi mūsų plačioji visuo-Į 
menė.

Pirmiausia būVo high schooi 
aktas. High school atsisveikini-Į 
mo kalbą pasakė mokinys Kaži-Į 
mieras Abromaitis (Chicago. 
III.). Alumnų vardu atsisveikino 
Jonas Pilsčius (Athol , Mass.). 
High school baigė šie studentai:

N .¥.:
frOOd-

Brockton. Mass.; Jonas

Krizostomas Petrauskas 
fakulteto kalbėjo' Gardner. Mass.: Mikas Pranas. 

Tamulevičius. AVoreester. Mass.. 
ciim įaudė; Antanas Stasys Dran
ginis. Cumbola, Pa., euni laąde: 
Povilas Petras Sabulis. Ansonia. 
Conn.. eum magna Įaudė.

Kitos akto dienos smulkmenos 
— linkėjimai, muzika, fotografi
jos, kalbos, vaišės, atsisveikini
mai — savaime suprantamos.

Kadangi ateinanti rudeni di
džiuma šių kolegijų baigusių a- 
lumnų grįžta atgal į Marianapo- 
lį tęsti savo aukštesnių specialių 
mokslų, tai Marianapolio kolegi
ja. kurios augimas nelemtų aplin
kybių buvo keliems metams su
trukdytas, galės toliau vystytis- 
augti ir stiprėti iki nepasieks sa
vo pilnuiųos. L. K.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO 
IŠKILMES

Birželio 13 d.. Šv. Petro ir Po
vilo parapijoje įvyko iškilmingas 
mokslo metų užbaigimas, vado
vaujant Šv. Kazimiero Seserims.

Ši istorinė ir metinė diena bu
vo pradėta malda. Anksti rytą 
7:30 vai. visi mokyklos mokiniai, 

i in eorpore. įlydėjo baigiančiąja 
klasę į bažnyčią. Čia visi drauge 

Į išklausė šv. Mišių ir priėmė šv. 
Komuniją jų intencijai. Po šv. 

i Mišių, mūsų mylimas klebonas 
kun. K. Juozaitis. O.S.A. įrašė 8 
skyrių į Motinos Geros Patarties 
škaplierius.

Artinantis vakarui net ir oras 
prasiblaivino ir visus kvieste- 
kvietė dalyvauti parapijos salėj. ; 
vaikučių parengime.

Štai apie 7 vai. vak. jau svetai
nė buvo pilnutėlė žmonių, visa ■ 
tai liudija kad dalyviai buvo ge-Į 
rai susipratę parapijonys. kurie; 
taip skaitlingai parėmė šį vakarė
lį. Punktualiai 7:30 vai. progra
mas prasidėjo. Sekantieji nume
riai sudarė šį įvairų ir visus pa
tenkinantį programą.

1. Mokyklos choras — Vilniaus 
Laisvė. The Call of Duty; 2. The 
Ne\v Teacher — Playlet: 3. Mo- 
linėlis Puodas; 4. Pennant Dril!; 
5. Tap Dance; 6. Bijūnėlis: 7. 
Laiko Vagis; 8. Kurpių Drilins; 
9. Klebono kalba ir diplomų išda
linimas.

Visi aukščiau minėtieji vaidini
mai buvo labai stropiai ir gražiai 
išpildyti. Ypatingai visus žavėjo 
ir liet ašaras išspaudė mūs gra
žiosios Lietuvos liaudies dainos 
ir šokiai, kuriuose ir svetimtau
čiai dalyvavo. Nemažiau iižsipel.-., 
no pagyrimo ir kiti palinksmi
nanti ir pamokinantieji veikalai 
kurie taip gražiai atsiekė savo ti-

I
tenka pastebėti, kad prog- 
vedė patys mokiniai, bū-: 

vienas iš kiekvienos ; 
ir paaiškino se

e*

Sekmadienį, birželio 13 d., šv 
Juozapo parapijos salėje įvyki 
programa mokslo meto užbaigi 
mo parapijinės mokyklos.

Programa prasi* įėjo 7:30 vai 
vakare. Programą labai gražia 
išpildė Šv. Juozapo mokyklos vai 
kilčiai ir mergaitės, kurie būvi 
išmokslinti šv. Pranciškaus Sese 
nu — mokytojų.

Kalbą baigusiems 8-tą skyrįi 
pasakė Dr. T. Tacelauskas, Šv 
Vardo Draugijos Prezidentas. A 
nieriean Legion medalį gavo V 
Valinčius ir Marie Sklaris. Tro 
phy eup gavo: Helena Švinkti 
naitė ir J. Smolenskas. Pono Pet 
ro Kubertavičiaus dovaną p 
$2.50 už lietuvių kalbą gavo; He 
Iena Šadis ir J. Drabnis. Sekau 
tieji kunigai dalyvavo moksL 
metą užbaigimo programoje 
kun. P. Čėsna, klebonas, kun. K 
Rakauskas, vikaras ir kun. J. Šu 
kevičius iš Tamaųua.

šv. .Juozapo mokyklos 8-tą sky 
rių baigė 49 mokiniai-nės, ku 
riems klebonas kun. P. Česna į 
teikė diplomus. Mokyklą baigų 
šieji yra sekantieji: Isabelė Bu 
evinskaitė, Alena Bieliunaiti 
Mildreda Bokiutč. Ona Buranai] 
skaitė, Ona Česeikaitė, Alena D( 
reškevičiutė. Vanda Diškevičiuti 
•Urane Dulskytė. l.ucija Guldeii 
Matilda Jakubonytė. Alena Jc 
deskytė, Ka|erina Jusaitytė, Koii 
stancija Kalinskaitė, Pranė Ka 
reckaitė. Florencija Kuzmikaitė 
Trena, Laukaitytė. Marė Leskau; 
kaitė, Leoną Macejūnaitė. Elei 
norą Mažeikaitė, Alena Šadis. C 
na SeibeftJlTte. Josephina Šileiky 
•tė. Liliana Setavičiutė. Mar 
Skiarvtč. Genovaitė Stankevičil 
te. Isabelė Stenskytė. Aleli 
Svinkunaitė. Violeta Uj’banaiti 
Leoną Yext. Adelė Zaveckyti 

t Pranas Andrulis. Mykolas Ba: 
nauskas. Edvardas Basaitis. E< 
vardas Čiginskis. Petras Deesinj 
Juozas Drabnis. Geraldas Janev 
čius. Jurgis Klimčauskas. Kazj 
Kristupą vičius. Kazys Krega 
Juozas Leskauskas. Jurgis M 
liauskas. Jonas Pageigala. Vikti 
ras šerkšnis. Antanas šerkšni 
Juozas Smolen. Juozas Stočku 
Vincentas Valinčius.

Dovanos buvo
tiems, kurie kasdien 
vo šv. mišių ir nei vienos 
neapelido mokyklos.

Mokslo meto užbaigimo 
ramu paliko labai gražų 
lonų Įspūdį.

Užsibaigė Skulptoriaus Rimšos Paroda
Wilkes Barre, Pa. —Sek

madienį, birželio 13 d,, 9 
vai. vakare užsibaigė 
skulptoriaus Petro Rimšos 
paroda, kuria gėrėjosi iri
džiaugėsi ne tik lietuviai,' 
bet ir kitataučiai. Tą pačią 
dieną parodos rengėjai su- V — V • V1 • 1 •ruošė j----------  *-------
bankietą.

Linksminamės, džiaugiamės su
laukę brangaus svečio skulpto
riaus Rimšos ir jo kūrinių paro- 

jdos. Pradėjome birželio 5 d., bai
gėme 13 d. Paroda pavyko. Per 
tą laikotarpį parodoje publikos 
atsilankė 685 asmenvs. Mums 
W yoming Klonio lietuviams ši 
paroda yra dideliai reikšminga, 
nes kas tik buvo atsilankęs, prj-Šaunų išleistuvių sižiūrėjo, patiko ir daugelis įvai- 

Toastmasteriu rių tautų skulptūros mylėtojų 
buvo parodos rengimo ko- komplimentavo p. Rimšą už jo 0 
mįteto pirmininkas p. Dai- riginalius savito styliaus medali- 
lyda. Kalbas pasakė Dr.l>lus ,ir ^tdėies 'r

. _________ ________ x~ ri'/iHAiuniiK! ir uoL-

. Mes gi di- 
A. J. Valibus, p.’F. G. Reč-I <’«“»»»* .ir <•»'>.ir

n RnldniicslrnitP ir n imes ll<“tuvia' turime savo tautini Kus, p. BaiaausKaite ir p.!m ir darome ?<an kllltūro- 
J. Šaliūnas, LRKSA Cen-
tro ir parodos komiteto se- ' Kuomet teko arčiau pažinti 
kretorius. Dainavo popia skulptorių p. Petrą Rimšą kaip 
Agnės Yarrow ir p. Bųt-;,,rtist^ tai J'* mums primena pa- 
ton Poniai F. Gibavidiapeif“^ 
vadoVRUjąnt sudamąvo nuožmusis pasaulis, it to vaikelio 
liaudies dainą pp. Gibavi- ; pamotė, jį kankindavo, kad Vai
čius, A. Vaitkevičius, J. kelis verktų ir kad jinai kuo 
SUdulis ir P* Gili* daugiausia ašarėlių — perlų pri-

Skulptorius Petras Rim-Is,r?f.ų‘ ... . ..v r , .. . . . . Musų artistas p. Rimša betąsą savo kalboje atsisveiki- vhj ta*ltos ir licjįvių aSaras 
no SU visais ir dėkojo pa- nuoskriaudas atvaizdavo savo kū- 
rodos rengėjams ir rėmė- ryboje ir pavertė juos į brangius 
jams UŽ oarąma ir dova- lietuviams perlus. “Lietuvos Mo- L iš anSies nadirhta ra- “Artojas”, “Gediminoną, iš angjies padirbtą ra
šalinę su gražiais orna
mentais, kurią Įteikė p. J. 
Šaliūnas rengėjų ir rėmė
jų vardu.

Programai pasibaigus 
bankieto dalyviai su para
šais -įtiekė P* RimšĖrtoteo 
turinio atsisveikinimo ak-

Bteriing Hotel. ; 
Wilkes-Barre, Pa.

Į937, m. birželio 13. 
Šiandien nnl'cų šėloj- šventė.

fcvfcla”, “Artojas”. “Gedimino 
Sapnas”. “Lenkų Unija”. “Ko
va už Vilnių” mums lietuviams 

turi skaudžius prisiminimus. Tą- 
čiau, jie mums brangūs, it bran
giausieji perlai... Tad. brangus y- 
ra mums p. Rimšą, kuris savo la
kia vąidentuve taip suprantamai 
atvai;dąvo,AfcK praeities kovą*, 
dabartlm&^teoikimus ir tauti
nas laimėjimus.

Atminčiai įvykusios parodos 
keliame puotą pagerbti p. Petro 
Rimšos darbuotę, dalyvių vardų 
įteikiame iš Wyoming plonio kie
tosios anglies padirbtą * “ Rašali-

duoda mos 
išklausyt 

dieni

aktas buvo 
dalinimas, 
lietuvių ir 
įspūdingą

pro; 
ir m

kslą.
Čia

ramą 
tent.
grupės pagarsino 
kauti numerį.

Galutinas vakaro 
diplomų ir dovanų 
prieš kurį klebonas, 
anglų kalbose pasakė
ii pamokinančią kalbą, pabrėžda
mas tėvų priedermes kaslink ka
talikiško auklėjimo. Taip-gi iš
reiškė savo nuoširdų dėkingumą 
Seselėms Kazimierietėms. kurios 
taip pasišventusiai ir nenuilstan
čiai auklėja šiuos mažyčius ir 
rengia juos į gyvenimą.

Sekantieji baigė mūs mokyklą : 
Agnietė Žalapugaitė. Bronius 
Jankus. Ona Jenulevičiutė. Lillia- 
na Sautelaitė. Elzbieta Keliotytė. t 
Rosemary Pool. Everett Snod-| 
gress. (’armella Spoto. June Tru- 
jillo. RAP. Į

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Kazimiero lietuvių par. p 

rapijiečiai. birželio 13 d. sureni 
vakarienę kun. Dr. Martusevič 
pagerbti jo varduvių proga. D 
lyvavo daug svečių ir viešni 
Kun. Dr. Mdrtusevičiui išreikš: 
daug nuoširdžių linkėjimų. Tu 
po vakarienės kun. Martusei 
čius išvyko rekolekcijoms.

F. Kondrotas.

PITTSBURGH, PA.
M t. Providence

LIETUVIŲ DIENA
Visiems Pittsburghiečiams yra 

labai svarbu žinoti, kad jau yra 
dedamos didelės pastangos prisi
rengimui prie Lietuvių Dienos, 
ši Lietuvių Diena bus švenčiama 
liepos 4-tą dieną. Seserų Pran- 
eiškiečių ūkyje. Tos dienos visi 
Pitt8burgh’o ir apylinkės lietu
viai laukia, nes tai yra diena ku
rioje visi lietuviai be jokio skir
tumo susirenka krūvon. Pirmas 
dalykas, tai kad nei viena drau-i 
gija nei parapija nerengia jokių t 
pramogėlių nei piknikų toje die-( 
noje. Antras dąlvkas. Lietuvių] 
Diena yjyi rengiama šv. Pranciš
kaus Rėmėjų, susijungusių vimy 
Pittsburgh’o skyrių, kurie rengia 
įvairiausią ir triukšmingiausią 
progrąigą.

Trečias dalykas, kad tikimės; 
nepeprastų pasisekimų dėlto, kad 
Lietuvių Katalikų Federacija pri
žada remti, padėti ir pagelbėti. 
Kur tik Federacija prideda savo 
jėgas, ten išeina dideli ir naudin- j 
gi dalykai. Bus nepaprastai į- 
vairi diena. Beagtmo komitetas

Siela — didžiųjų brai 
genybių kasykla; mokė 
ją iškasti — suprasti si< 
los didenybę.

I

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingt08 St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norveed 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t.
TEL Brockton 2005

DARBININKO’ 
EKSKURSIJOS

U
Laivu

* r*

Laivu STATENDAM. 
kuris išplaukia iš Bosto- 

Qo.



selected and guaranteed true to name
Nashua, N. H.

35 R. R. Square

Nashua, N. H,

COAL COKE

WALL PAPERS LACQUERSPAINTS

Nashua, N. N

Compliments
COMPLIMENTS OF

Nashua, N. H.125 Main St J. E. McElwain Company

Nashua, N. H Nashua, N. H

W. M. MITCHELL
COMPLIMENTS OF

Nashua MFG. Co
P. E FLETCHER CO., Ioc

Nashua, N. H

COMPLIMENTS OF

COMPLIMENTS OF

AVARD’SBILLIARD PARLOR Nashua, N. H.
MEN’S SHOP

Nashua, N. H.

Nashua, N. H.

Nashua Auto Co., Ine

AUTHORIZED SALES AND SERVICE

fCHICKiNASHUA, N. H.

F«n Siz. 
CkaiMt

5 New 
RCA T.b„

INSURANCE
36 East Pearl St.

Nashua, N. H.

<Westinghouse 
į&tck&H REFRIGERATOR

Aairadieuiš, Birželio 22 d., 1937

185 Main St. Nashua, N. H.
SPECIALISTS IN HOSIERY AND LINGERIE

Dynaaie 
Spytker

DELCO — FRIGIDAIRE
PRODUCTS OF GENERAL MOTORS

AIR CONDITIONING — OIL BURNE]
REFRIGERATION

MOAMRCH OF THE A\W

H. C. UNTOTT
CHEVROLET DEALER

Nashua, N. H.

SCHICK SHAVER 
šoki by

WM. L. NUTTINGING.
Nashua, N. H.

m AVĖ R

COMPLIMENTS OF

AROEN’S
Hosiery - Corsets - Lingerie - Sportswear

121 Main St. Nashua, N. H.

<♦ ❖ 
♦♦♦ PLANT A GARDEN for PLEASURE & PROFIT ♦♦♦
*♦* Our Stock of Northern Grown Seeds is carefully *Į*

Everett Johnson’s
Electric Shop

209 Main Street

"M/GHTT 
AC-DC 
RADIO

V •iečių
heeihgemtor 

HAS THE LOWEST 
/n- VFAR cosr?

BH

r w• -<v.



G. M. CLARK, PH. G

Nashua, N. H.

Nashua, Nevv Hampshire

Phillip Morris & Co

COMPLIMENTS OF

BUILDING ON HONESTY AND FAIR PRICES

57 Main St Nashua, N. H, COMPLIMENTS OF
Tel. 215-W Next to the bridge.

PUBLIC SERVICE COMPANY

Nashua, N. H.

Nashua, N. HCOMPLIMENTS OF

Nashua, N. H,233 Main St,

ČOMPLIMENts Ofr

Tirestone
89 West Pearl Si, Nashua, N. lt.

AIR CONDITIONED

33 E. Hollis
Nashua

Telephone
487 or 486

Main cor Factory Streets 
troods —
—Tennis
Football

Dept. in the Bašement
— Baseball
— Guns and Shells

for the yoiing people

WATCHES - DIAMONDS - GIFTS

75 West Pearl St. Nashua, N. H,
Around the corner of Tremont Theatre

GREETINGS and BEST WISHES 
FROM

Our nevv Sporting 
; — Fishing Tackle 

Coming Soon — Golf — 
Model Aeroplanes

Philco Radios, Norge Rėfrigerators, Washers, 
Ironers, Gas and Electric itanges, Heating Pldnts, 
Power Oil Burners, Air Conditioning Comercial

COMPLIMENTS OF

JOSEPH P. MICH AELONIS
Undertaker and Licensę Embalmer 

Nashua, N. H.

CAROLINE ... A charming round Gruen wristlet.
White Guildite case.............................................. $24.75

O „ Manufacturing by

THE MAINE MANUFACTURING COMPANY
Nashua, Nevv Hampshire

We specialiže in high grade mdse. 
Hamilton, Ghien, Waltham and Elgin Watches. 

High grade Diamonds, Silver, Clocks and Jewelry 
of all kinds

Satisfied customers have
built our business and satisfaction

Guaranteed at all times
We solicit your patronage.

presto tu
Aiitombbilių sezonui šiais 1937 metais flrašidejiiš, 

mes reiškiame visiems savo klijantams nuoširdų ačiū, 
hž didelį lojališkumą ir par&ifią.

Dviejų metų bėgyje mūsų biznis taip padidėjo, 
kad mes aptarnaujame Firestone padanįtofiiis kiekvie
ną 61 tą automobilių, esantį Nashua. Mes išmokame 
algų šŪVo darbininkams tūkstančius dolerių. Mūsų 
darbinhikai yra hūo 17 iki 20 metų amžiaus. Mūsų į- 
staiga anga diedą iš dienos ir darbininkų skaičius di
dinasi.

Šiais metais mes įtaisėme naujausitaš įtaisus stal
čiams ir hibrikaciją pastatėme pirmoje vietoje Na
shua. Kiekvienas patarnautojas yra spfecialistas savo 
šaltoje. Musų l&iflftj įeinamos — su
lyginamai labai žemos.

Mūsų nusistatymas yra patenkinti visus klijati- 
tns vartojant niodemiškiaiisrus metodtik, kurie yra 
šiandien. Taigi atėjus reikalui kreipkite pas mus.

Time To Order
at This Month’s LOW PRltES

Famous Reading Anthraci

Sveikinimų Tęsinys |
8 Puslap. |

Wfiėrė ątiality, šetvibe and fair prices prevail. 
We also take this occasion to thank the Lithua- 
nian people for their past patronage and wil! 

erideavor to merit it in the future.

For Business or
Home Ūse —

Ovvn a Portable
'bypevvriter

CORONA — ROYAL 
UNDERWOOD — REMINGTON

I
—Pay oiily 

$1.00 a 
WEEK

is the ’ JiLA l L.II u 1 ull iikųuuiumLii i u
ECONOMY FUEL

BY MGNING a NEW ENGLAND |j0KE
*■ ’?• • *■.-

Price ProtectionContract
BUDGET PLAN

NUT or Stove $11.75 per ton D0WN PAYMENT $ .95 per ton 
PEA $ 9.50 per ton MONTHLY PAYMENT $1.35 per ton

775

HANEUP PRESCEAST PEARL ST\ 
JATIONERY STORES

| Nlw
i England 
X COKE

COMPLIMENTS OF

ŠPEARĖ DU! GODOS 00.

■b^bbbbbmbbbm^Mb^*

COMPLIMENTS OF 
Tlte°FLOM’lST 

86 West PearlSt. 
Nashua, N. H.

ODD FELLOWS BUILDING

138-140 Main St., Nashua, N. H.
J. J. NEWBERRY CO.

Nashua, N. ft.
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' E.A.CHAGNON

VVHOLESALE & RETAIL LUMBER
39 E. Hollis St Nashua, N. H.

KALĖJIMAS YY
Y
YYY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
YYY

PRISCILA CANDY SHOP 'v'

Net ir paprastas kalėji
mo pastatas baugina kiek
vieną žmogų. Bet pasau
lyje yra tokių kalėjimų, a- 
pie kuriuos euroDiečiai ne
turi nė mažiausio suprati
mo. Baisiausiu kalėjimu 
pasaulyje yra laikomas 
Argentinos kalėjimas Ug
nies Žemės saloje. Tos sa
los pakraščiais riogso kal
nų virtinė, padengta snie
gu ir ledais. O salos vidu
ryje apgyventdinti kali
niai. Čia nėra kalėjimo 
trobesių su storomis sieno
mis ir geležimi užpintais 
langais. Kaliniai gyvena 
jų pačių pasistatytose lūš
nelėse arba žemėje iškas
tose olose. Po apylinkę jie 
gali vaikščioti visai lais
vai, nes niekas to jiems 
nedraudžia. Bet pabėgti iš 
salos visviena niekas neda
li. Nes salos pakraščiais, 
visu pajūriu, stovi sargv- 
bos, aprūpintos moderniš- 
gais ginklais ir šunimis, 
kurie suuodžia kiekvieną 
svetimą žmogų. Bet jei 
kam ir pavyktų prasi
skverbti pro sargybų 
grandinę ir pasiekti iūros 
krantą, tai be laivo iš sa
los visvien neištrūksi.

Saloje labai žiaurus kli
matas. Ištisus 9 mėnesius 
čia siaučia šalta žiema, 
žvarbūs vėjai ir pūgos. Ir 
tik 3 mėnesius truputį at
šyla. Tuo metu kaliniai iš
lenda iš savo landynių ir 
renka kurą ilgosios žiemos 
metui. O žiema tokia bai
si, kad ne tik keliauti, bet 
ir iš trobos išlisti beveik 
neįmanoma. Bet ir per 
tuos 3 taip vadinamus va
saros mėnesius sniegas ir 
ledai saloje neištirpsta. 
Užtat ši sala vadinama la- y 
biausiai apledėjusiu žemės ♦♦♦ 
gabalu pasaulyje. Vasarą y 
tris kartus i salą atplau- V 
kia laivai. Jie atveža nau
jus kalinius, ten kalina
miems žmonėms ir sargy
biniams maistą, rūbų ir 
laiškus iš tėvynės. O 9 mė
nesius nė vienas laivas 
prie salos nepasirodo. To
dėl dar nebuvo tokio įvy
kio, kad kas nors iš tos 
salos pabėgtų. Kai kuriij 
kalinių artimieji laisvu 
noru atvyksta į salą ir ke
letą metų arba visą amžių 
praelidžia sū savo nelai
mingaisiais vyrais, bro
liais ir tėvais.

AUKSO IEŠKOTOJŲ 
MIESTU UŽPLŪDO GY- 

VATES

• v

v •

Pietinės Afrikos miestą 
Kimberley, kuriam dau
giausia gyvena turtingi 
vietinių aukso kasyklų sa
vininkai, neseniai ištiko 
siaubas, kuriuo jis ir da
bar tebegyvena. Kadangi 
apylinkėje ilgą laiką siau
tė didelė sausra, nuodin
gosios gyvatės neteko 
maisto ir visos susikraus
tė į miestą. Vieną didžiulę 
kobrą keleiviai užmušė 
tramvajuje, kita, įsiran- 
giusi į vietinio banko di
rektoriaus kabinetą, jį 
mirtinai įkando, trečioji 
paskutinę akimirką buvo 
nušauta karininko, kada 
ji slinko prie jo draugo 
norėdama jam įkąsti. Ry
šium su gyvačių antplū
džiu visos miesto mokyk
los uždarytos, o visa poli
cija gaudo ir naikina su
kėlusias mieste siaubą 
nuodingąsias gyvates.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

AND TEA ROOM ? r
153 Main St. Nashua, N. H. t

I

YYYi

COMPLIMENTS OF

A. H. BERGERON & SON
113 West Pearl St. < • _ Nashua, N. H.
Nashua’s Quality Store in the Low Rent District

COMPLIMENTS OF

S. J. POIRER
COMPLETE HOME FURNISHERS

220 Main St. Nashua, N. H.

Y
YY
Y
Y▲Ta

COMPLIMENTS OF

CHARLES F. KAZLAUSKAS
FUNERAL DIRECTOR AND EMBALMER

i 
i
YYY
Y

Besse & Bryant Co.
Nashua, N. H.

QUALITY CLOTHING

LITHUANIAN CIVIC SOCIETY

Thos. J. GRIGAS Pres. FOOD MERCHANTS

Main St. Nashua, N. H.Nashua, N. H.
Nashua, N. H.

COMPLIMENTS OF

A FRIEND
COMPLIMENTS OF

JOHNS - MANVILLE
Nashua, N. H.

Yf
Y ♦z*

81-2 East Pearl St.— Tel. 1961-R —Nashua, N.H. Lithuanian Representative— W. BARTUSEWICZ

Y 56 High Street
Y _i

COMPLIMENTS OF

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

Nashua, N. H.

PROSPECT CAB
COMPLIMENTS OFNashua, N. H.Tel. 55

Waiting Room

JAMES B. CROWLEYINS. CO.
PETER PAN SPA

23 High St. Nashua, N. H. INSURANCE OF ALL KINDS

COMPLIMENTS OF Nashua, N. H.

A. J. GELINAS & SON
Nashua, N. H.

12 East Pearl Street, Te!. 2290-M Nashua, N. H.
142 Main St.,

COMPLIMENTS OF

BROCKELM AN BROS.
COMPLIMENTS OF

COMPLIMENTS OF

COMPLIMENTS OF

98 Main Street

THE TAVERN
YYYY
Y
Y
YYY
YYYY
Y
Y
YY¥

Nashua, N. H.
J. HOWARD GILE, Caterer

Proprietor

W. T. GRANT COMPANY
fY ❖

103 Main St. — TeL 442-M — Nashua, N. H.

JAY’S BEAUTY SHOPPE
s • 1 «■ J- • F

t

JULIE A. GAIDĖS

YY
YY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y t
Y
YY
YY
Y
Y 
XY
Y
Y
Y
Y
Y
YY
Y
Y
Y

COMPLIMENTS OF

A.DEMONTIGNYJNC.
NASHUA TELE6RAPH NEWS

JEWELRY STORE

Scott Jevvelry Co Nashua, N. H.Nashua, N. H.

88 Main St. 7

ęį? ęj? s4?

COMPLIMENTS OF

DIAMONDS, WATCHES, EYEGLASSES 
RADIOS

On Credit — Year to Pay
No Interest or Carrying Charges of any Kind

INSURANCE OF ALL KINDS

BELLAVANCE BEVERAGE CO.
DISTRIBUTORS OF

BEERS — ALĖS — PORTERS 
Nashua, N. H.

Y
Y
YY❖ ♦♦♦

THE C. H. AVERY COMPANY
HOUSE FURNISHINGS & SHEEK METAL

► Factory Street,

VVORK

Nashua, N. H.

Nashua, N. H.




