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EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday), LIEPOS (July) 2 D., 1937 M., No. 49.Liepos 6 ir 7 dienomis 
įvyksta Lietuvių Vargo
nininkų Sąjungos Seimas, 
So. Boston, Mass., kuris 
prasidės iškilmingo mis 
šv. mišiomis Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje. 
Pamokslą pasakys J. E. 
Vyskupas Reinys. Posė
džiais įvyks Municipal sa
lėje, East Broadway. 
Seime visą laiką dalyvaus 
J. E. Vyskupas Reinys. 
Vakare, liepos 6 d. Šeimi
niame Koncerte pasakys 
kalbą.

Pasibaigus Vargoninin
kų Seimui, Marianapolio 
Kolegijoj, liepos 7 ir 8 
dienomis įvyksta L. K. 
Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos Seimas, kuris 
prasidės 10 vai. rytą J. E. 
vyskupo M. Reinio iškil
mingomis šv. mišiomis ir 
pamokslu.

Pirmoji diena skiriama 
posėdžiams, kuriuose bus 
centro valdybos praneši
mai, kun. Dr. Alf. Jagmi
no ir p. Iz. Kovaitės pa
skaitos, atskiras profesi
jonalų pasitarimas, Cen-| Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje stovi: kun. S. P.. Antroje eilėje: kun. P. M. Juras, kun. J. Bucevi- 
tro valdybos rinkimai ir Kneižis, kun. J. Švagždys, kun. dr. A. Bružas, J. E.1 čius, kun. P. Juraitis, kun. J. Bakanas, kun. dr. J. 
kiti klausimai. Posė- vyskupas M; Reinys, kun. K. Urbonavičius, kun. J. Starkus, kun. K. Vasys. Taipgi Seime dalyvavo kun. 
džiams užsibaigus, vaka- Valantiejus, kun. P. Juškaitis. P. Strakauskąįsir, kun. Skrodenis.
re įvyks koncertas — ba-Į-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUSSOLINld PATARI
MAS HITLERIUI

Roma, Italija — Kiek 
metų po sudarymo sutar
ties su Vatikanu, kada

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Du Garbingu Vyskupu 
Sveikino LDS. Seimą

SEIMAS UŽSIBAIGĖ 
GRAŽIOJE NUOTAIKO

JE

“Didžiuokitės Savo Tau
ta ir Tikyba’*, Sako J. E.

Vyskupas Peterson

LDS. Labai Reikšminga 
ir Reikalinga Organizaci- 

j ja, Sako J. E. Vyskupas 
M. Reinys

re įvyks koncertas — ba-Į---------- -—:--------------------
bus. BISKAJOS GYVENTO-

Antroji seimo diena ski- jai FRANCO PUSEJE 
riama draugiškam išva- ---------
žiavimui į Naujpsios An- Londonas, Anglija — 
glijos gražiausias apylin- Liepos 1 d., — Laikraš-
kes. tis “The Universe” paduo-

Seimo Rengėjai prašo da žinią kai Baskijos gy- 
visais seimo reikalais ventojai remia Franco, ir 
kreiptis adresuMariana- Į kad jų esą daugiau kaip

* “ Baski ja turėjo
savivaldybę, kurios prezi
dentas buvo p. Aguirre. 
Ta teritorija padalinta į 
keturias provincijas, 
tent, Guipuzcoa, Alava, 
Vizcaya ir Navarre.

Navarre provincija nie
kada nepritarė Aguirrui, 
ir kada pasirodė radikalų 
pavojus, jie davė geriau
sius kareivius Franco. 
Tūkstančiai dabar jų ko
voja Franco kariuomenė
je.

Alavos provincija visa
da buvo priešinga prezi
dentui Aguirrui. Visa 
Guipuzcoia provincija yra 
nacionalistų rankose. Ba- 
skija valdžiai daugiausiai 
pritarė Vizcaya provinci-
• v 4 • • -1 —

polis College, Thompson, Į 400,000. 
Conn.

Sveikiname Muzikų - 
Vargonininkų ir Studentų 
Profesijonalų Seimų da
lyvius ir linkime geriau
sių sėkmių.

Lietuvių Diena, liepos
5, Marianapolio Kolegi- 

* joj, kaip jau teko sužino
ti iš kaikurių kolonijų bus 
gausiausia dalyviais. Taip 
ir turėtų būti, nes joje da
lyvauja mūsų tautos gy- 
vintojas J. E. vyskupas 
Mečislovas Reinys. Turi 
būti nėra lietuvio ar lie
tuvaitės, kuris nenorėtų 
pamatyti, išgirsti to taip 
žymaus ir garbingo mūsų 
tautos vado. Taigi visi ir 
ruošiasi liepos 5 vykti į 
Mariankpolį. Tesuplaukia 
tūkstančiai ne tik iš Nau
jos Anglijos lietuvių ko
lonijų, bet ir iš visos A- 
merikos. Lietuvių Dienos 
programa ir aprašymai 
telpa kituose šio numerio 
puslapiouse.

PREZIDENTO SŪNŪS 
APSIVEDĖ

Wilmington, Dėl. — Bir
želio 30 — Franklin Roo
sevelt, Jr., Prez. Roosevelt 
sūnus, apsivedė su tur
tuolio duktere, Ethel du- 
Pont. Priėmime dalyvavo 
apie 1000 svečių.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ *

TUMBOfTOtilKŠa

X

ITALIJA KALTINA 
ANGLIJĄ IR PRANCŪ

ZIJA

Roma, Liepos 1 — Mila
no laikraštis griežtai kal-

PREZIDENTAS KAL
TINA PLIENO KOMPA

NIJAS IR UNIJOS 
VADUS

Lie-.. . U , . '. Washington, D. C. Llc-
I sm*rkia.‘ sPau- pos 1, — Prezidentas Roo-

Jo Ekscelencija taip 
karštai ragino lietuvius 
mylėti ir gerbti kataliky
bę ir lietuvybę, kad ir 
karščiausias lietuvis pat
riotais negalėtų stipriau 
paraginti būti gerais ir iš
tikimais lietuviais.

Tėvai, kurie dalyvavo 
šv. mišiose ir klausėsi Jo 
Ekscelencijos kalbos apie 
katalikybę ir tautybę, 
džiaugėsi ir vienas kitam 
pakartotinai atpasakojo 
pareikštas mintis.

Apie 11 vai. rvtą Seimo 
atstovai ir svečiai rinkosi 
į bažnytinę svetainę, kur 
prasidėjo posėdžiai. Sei
mą atidarė kun. J. Švag
ždys pakviesdamas para
pijos šeimininką, kun. kle
boną dr. Antaną Bružą 
sukalbėti maldą.

Pirmininkas pakvietė į 
mandatų komisija P. K. 
Vencių ir p. Ulcicką. 
Mandatų komisija, peržiū
rėjus mandatus, iššaukė 
vardais atstovus, kuriems 
prisėstojo ženklelius p. T. 
Mikučionienė. Seimas su-, 
teikė sprendžiamą balsą 
visiems LDS. nariams, 
dalvvaujantiems Seime, o 
svečiams patariamą bal
są.

Prezidiumą sudarė šie 
atstovai: Vedėjas — Jo
nas Kumpa; padėjėjas — 

(Tęsinys 3 pusi.)

NASHUA, N. H. — Pir
madienį birželio 28 d., š. 
m. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj prasidėjo LDS. 
Seimas ir baigėsi birže
lio 29 d. Seimas prasidėjo 
iškilmingomis šv. mišio
mis, kurias atnašavo kun. 
J. Švagždys, LDS. Centro 
Pirmininkas. Asis tavo 
kun. P. M. Juras ir kun. 
S. Bucevičius. Ceremoni
jų vedėju buvo kun. S. P. 
Kneižis. Šv. mišiose da
lyvavo J. E. Vyskupas 
John Peterson iš Manche- 
ster. J. E. asistavo kun. 
J. Valantiejus ir kun. dr. 
J. Starkus. Kun. Dr. A. 
Bružas, tos parapijos kle
bonas ir kun. P. Strakau- 
skas taipgi dalyvavo šv. 
mišiose.

Kun. P. V. Strakauskas 
pasakė pamokslą apie dar
bininkus lietuvių kalba. 
Po šv. mišių ir pamokslo 
J. E. vyskupas Peterson

tina Angliją ir Prancūzi- dė Katalikų organizacijas, įveltas sužinojęs, kad
ją sulaužyme nesikišimo jis parašė Amerikos laik- Bi;eno kompanijos atida- 
sutarties. Toliau pareiš-, raščiams straipsnį, kuria- fabrikus,PO streikieriai 

ISln? ^??tIbes “e’ subombardavo fabriko
Srf«rikOT0^pr^-! t,k.ybą-- .J1S vandens įvadas, pasakė, 

nūs, kūne dabar kanau-i pasakė: “Viši.kurie tuo kaą abiejų pusių kraštuti-___ ____ r_
nieji sudaro" tokius nuos--pasakė pamokslą ir oalai- 
tolius ir sukelia riaušes. _ • * - - - •
Su prezidento paskirtais 
talkininkais kompanijos 
nenorėjo tartis, ir nusis
tatė darbininkų unijos ne
pripažinti.

rius, kurie dabar kariau- i pasakė:£----------------- f ------------------------------------- --------- — i
bū-, ja. Ispanijoje. Straipsnio keliu ėjo 

ava,! turinys ir stilius panašus įiau buve
i
I

I
I

Diktatoriaus Mussolini. 
Gal patsai Mussolini jį ir į 
parašė.

“DARBININKO” 
RESPONDENTAS 

KSTA Į LIETUVĄ

ar ve-» a:
liau buvo priversti pripa
žinti savo klaidą. Visa va- 

į karų Europos civilizacija 
i liudija, kad kuomet vals- 
i tybė pradeda kovoti prieš 
tikybą, tai galutinai vals
tybė liekasi nugalėta. Jau 
yra tikrai įrodyta, kad 
toje kovoje, valstybės gin
klai, nors ir aštriausi, ne
gali įkirsti mirtingo smū- 

Klimasgio Bažnyčiai — ypatin-j 
koresnon- gai Katalikų Bažnyčiai —;

•* _ cm n v'lznonnc

KO-
VY-

Minersville, Pa. — Lie
pos 3 d. išvyksta į Lietu-Į 
vą p. Jurgis Klimas. 
“Darbininko” 1 
dentas, vietinis biznierius 
(siuvėjas). Linkime lai
mingos kelionės.

Į kuri, po smarkesnės ko
vos išeina dar tvirtesnė”.

jos žmonės, bet jei dabar Į ne didžiuma jų eitų prie 
jie turėtų laisvę, kažin ar1 Franco.

30 JĖZUITŲ KUNIGŲ 
SLAPTA DARBUOJA

SI MADRIDE
I

Lietuvos Sklandytojai Pyragius ir Ožkinis

Lakūnas Pyragius

Jonas Pyragius gimė 
sausio 1 d., 1902 m. Biržų 
apskr., Daujėnų valšč., 

įBaiuškių kaimo. Dalyva-
i • L. _. * v a v •

Elmira, N. Y. — Čia su
važiavo iš visų šalių lakū
nai. Atvyko ir iš Lietuvos

~ b. Ož-_______________ ________
dalyvauja'vo kovose prieš bolševi-

Jonas Pyragius 
kinis, kurie 
tarptautiniame 
mo konkurse.

Sklandytojai 
ragius ir B. Ožkinis su sa
vo sklandytuvais “Ly- 
Ruta” ir “Ly-Biržietis” 
labai gerai pasižymi. 
Konkursas baigsis liepos 
10 dieną.

sklandy-

Jonas Py

kus, bermontininkus ir 
lenkus. Pasižymėjo sklan
dyme.

Leit. B. Ožkinis gimė 
1913 m. bal. 15 d. Barzdų 
kaime, Šakių apsk. Sklan
dyme taip pat yra pasižy
mėjęs. ,

I

Kun. 
S. J.

Roma, Italija, — 
Pilypas Rodriguez, 
išleido pareiškimą, kad 30 
jėzuitų kunigų slanta dar
buojasi Madride. Jie apsi
rėdę civiliai ligonius ir 
mirštančius slaptai aprū
pina sakramentais.

Kun. Rodriguez yra tik 
ką sugrįžęs iš Madrido, 
kur išbuvo metus laiko. 
Jis sako, kad paprastieji 
žmonės Madride badauja. 
Iš Valencijos kasdieną at
vežama daug maisto, bet 
didžiausia jo dalis tenka 
internacionalo brigadai.

ISPANIJOS VAIKAI 
NEKATALIKAI

Warren, Ohio, — Poli
cija ir karininkai ieško 
CIO vado, Gus Hali, kurį 
kaltina už bombardavimą. 
Sakome, buk tai suareš
tuotieji streikieriai jį yra 
įtarę. Unijos vadai sako, 
kad tokius įtarimus poli
cija iš streikierių yra iš
gavus! prievarta ir apga
vyste. Policija sako radu
si dinamito ir ginklų CIO 
susirinkimų bute. Sargy
ba yra apstatyti visi val
džios namai ir fabrikai.

Londonas,* Anglija, Lie
pos 1, — Daug karo nu
kentėjusių vaiku iš Ispa
nijos buvo atvežta į An
gliją. Jie yra patalpinami 
Įvairiose Įstaigose. Bet 
kas stebėtina, kai praneša 
“The Universe”, kad pa
vyzdžiui, Watermill o c,k 
Astley Bridge, 50 tokių 
vaikų buvo priimta. Ir 
kaip Katalikai nustebo, 
kad iš 50 vaikų, tik 4 ka
talikai. Kiti visi jau iš 
mažens išauklėti be jokios 
tikybos, ir jie vadinami 
komunistais ir bedieviais.

mino Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos Šeimą.

J. E? vyskupas John Pe
terson savo pamoksle la
bai gražiai atsiliepė anie 
lietuvius. Jis ragino išlai
kyti katalikybę ir tauty
be. Jis sako: “Man labai 
džiugu šį ryta būti jūsų 
tarpe ir sveikinti jus už

Johnstown, Pa. — Didis 
plieno fabrikas Cambria, 
kuris kiek dienų atgal bu
vo atidarytas, ir streik
laužiai priimti į darbą, 
vakar vėl liko uždarytas. 
Didelės dūdos, kuriomis 
traukė vandenį į fabriką 
buvo išsprogdintos. Sako
ma, kad užims apie dvi 
savaites laiko pataisyti. 
Už tai kaltinami streikie
riai. To miesto valdžia į- 
sakė CIO vadams apleis
ti miestą, nes sako, “žmo
nės gali paimti valdžią į 
savo rankas” ir tuos va- 

' dus nužudyti.

Caaton, Ohio — Repu- 
blic Steel fabrikas atsida
rė ir daug streiklaužių 
pradėjo dirbti. Buvo iš
sprogdinta vandens dūda, 
vielos nutrauktos nuo 
stulpų, 40 streikierių sua
reštuota, gi policija ir ka
reiviai apsaugo einančius 
į darbą. Žmonės reikalau
ja, kad tie darbininkai, 
kurie nori dirbti, turėtų

Liepos 2 d., J. E. Vys
kupas Reinys atvyksta į 
Šv. Jurgio lietuvių* par. 
(Norwood, Mass.), kur 
vakare bažnyčioje pasa- 

branginimą savo tautvbės. kys pamokslą, suteiks pa- 
ir savo švento tikėjimo.) laiminimą Švč. Sakramen- 
Aš čia atvykau, kad jus 
palaiminti ir parodyti, 
kad aš esu vyskupas ne 
vienos kokios nors tau
tos, bet visų tautų ir visų 
žomniu”.

Jo Ekscelencija ragino 
branginti tikėjimą, nes 
be jo visas gyvenimas pa
sidaro be prasmės. Jis sa
ko: “Jūsų tėvai ir protė
viai taip tą tikėjimą bran
dino, kad jie velijo ver
čiau mirti, nekaip jo ne
tekti. Ir kain iie brangino 
tautybę. Per ilgus perse
kiojimus ir spaudimus jie 
išlaikė savo kalbą, jus jos 
išmokė ir troško, kad jūs 
ja taip pat brangintumė
te”.

Vyskupas Peterson sa- j 5 d. rytą bus Marianapo 
ko: “Didžiuokitės savo lio Kolegijoje ir pradė:
tauta ir savo tikyba. Di- T i-- T'-— 
džiuokitės savo tautos 
garbinga praeitimi. Išmo
kykite savo vaikus ne tik 
būti gerais katalikais, bet 
ir gerais savo tėvynės 
Lietuvos ir savo prigim
tos kalbos mylėtojais. Iš
mokykite savo vaikus 
kalbėti poterius savo tė
vų (lietuvių) kalba”.

tu, o po pamaldų parapi
jos svetainėje Garbinga
sis Ganytojas pasakys 
prakalbą apie Lietuvą.

Parapijos draugijos “in 
corpore” sutiks Jo Eksce
lenciją prie klebonijos ir 
lydės į bažnyčią. Vyskupe 
palydovais į bažnyčią bus 
ir asistuos laike pamaldų 
kun. Kazimieras Urbona
vičius, kun. Pranciškus 
Juškaitis ir parapijos šei
mininkas kleb. kun. Ste
ponas P. Kneižis.

Iš Nonvoodo Jo Eksce
lencija vyksta į Brocktot 
ir Providence liepos 3 d.; 
liepos 4 d. vyksta į Nev 
Yorką ir ten dalyvaus 
Lietuvių Dienoje; Liepos

Lietuvių Dieną iškilmin 
gomis šv. mišiomis ir pa 
sakys turiningą pamoks 
lą. Taigi Lietuvių Dienos 
liepos 5 d., Marianapolic 
Kolegijoj, globėju bu: 
mūsų Gerasis Ganytojas, 
J. E. Vyskupas Reinys.

Lai liepos 5 d. visi kė 
Ii ai veda mus į Mariana 
polio Kolegiją!

Darbininkų Radio Programa
1:30 Valandą po Pietų

šeštadienį, liepos 3 d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys So. Bos 
tono Radio grupė, vadovaujant muzikui R. Juškai

policijos apsaugą ir gale- Prašome pasukti radio ir klausytis dainų ir kalbų ii 
tų grįžti į darbą. WCOP, Boston.tų grįžti į darbą.



Penktadienis, Liepos 9 d., 1937

I

[vietinės ŽINIOS
BUS’AI — Į LII

Liepos 5 d. Marianapc 
ro par. bažnyčios So. Bosto 
trip tikietai po $1.75. Vail 
gauti pas šiuos asmenis:

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

CTUVIŲ DIENĄ

►lį busai išeis nuo Šv. Pet- 
n, Mass. 8 vai. ryte. Round 
tams 90c. Tikietus galite

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

LinkshienČ; patarnautojoms: po
niai Bacevičienei, p-lėma Baluko- 
nytei, GalboČiutei, Masiulytei. 
Lukčiutei, Paulauskaitei, Jaku- 
bauskaitėms, Gėdytei, Dravins- 

1 kaitei.
Bankieto Reng. Kom. 

Pirmininkas.

VASARINĖ MOKYKLA JAU 
ATSIDARO

Mokyklos vadovybė ragina Tė
velius atsiminti jų pareigas ka
talikiškai, lietuviškai auklėti 
vaikelius. Juk tas mėnesis nėra 
ilgas, vos keturios savaitės, po 
keturios dienas. Jūsų pasiaukoji
mas šiame dalyke, išpildyme sa
vo šventų pareigų neliks užmir
štas — jis lydės Jus į amžinybę. 
Tėveliai, nenusidėkite šventai 

į pareigai. Siųskite savo vaikelius 
į šv. Petro parap. Lietuvišką 

Vaikučiai 
j pramoks, o pramokę pamils mū- 
I sų brangią lietuvišką kalbą. My- 
i lėdami kalbą jie bus artvmesni 

v. , ir mums meilesni. į
eius seseles Mokėtojos sugru- __ „ , _ . . _ i, . Vas. Mok. Vadovybe,puoš į aukstesnius skyrius. Pir-į 
mą syki atėjusieji bus priimami j 
raštinėje. Devintą valandą pra-! 
sidės pamokos. Tokia bus pirmo-i 
sios dienos tvarka.

Po Nepriklausomybės 
Švenčių, liepos 6 dieną atsidaro 
šv. Petro parap. lietuviškoji Va
sarinė Mokykla. Atidarymas bus 
iškilmingas. Visi vaikučiai ateis 
išklausyti šv. mišių 7:30 valan-. 
dą ryte. Vaikučiai susirinks pa
sveikinti Garbingąjį Ganytoją J. 
E. Vyskupą M. Reinį. Vyskupas 
M. Reinys jiems pasakys pritai-į Vasarinę Mokyklą, 
kinta pamokslą.

Mokykloje šalia bažnyčios 8:30 
vai. rytą iki 9 valandos vaiku-Į

Dienos

i

i

DAKTARAI
Tel. S. B. 28O5-K i

LIETUVIS

OPTOMETRISTASl
2

Išegzaminuotu akis: 
priskiriu akinius | 

___ kreivas akis atltie-1
sinu ir amblijoniS-| 

1'kose (aklose) akyse sugrąžinu | 
šviesą tinkamu laiku.

j J. L. PAŠAKAENIS, O. D. | 
| 447 Broadway, South Boston!

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR 

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

‘Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas suhatoa vakarais ir 
nedčldienials, taipgi seredomis nuo 

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

MECHANIC ARTS H. S.
Devyni jaunuoliai džiaugiasi 

gavę diplomus: B. AndrOnas, V. 
Antanavičius, E. Brazaitis, A. 
Jakimavičius, A. Balčius. J. Da- 
mašius, A. Jakimavičienė, K. Ja
navičius, J. Kopinskas, J. Mar- 
tus, S. Mikalonis, P. Patukonis. 
P. Poškus, V. S t ak u tis, R. Tuini- 
la, S. Vitkauskas. Jr., P. Poškus 
ir V. Statutis gavo aukso me
dalius.

a® JUOZAS M. DIUS
Laikrodininkas

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

GIRLT LATIN SCHOOL
Tiktai dvi lietuvaitės pažymė

tos šios mokyklos užbaigimo ak
to programoje ir gavo diplo
mus: L. Jonuškaitė ir Aldona 
Mockiutė. L. Jonuškaitė gavo 
premiją.

GIMfi
Ponai Ivaškai, gyv. Dorcheste- 

rv, praneša, kad jiems gimė du
krelė birželio 18 dieną. Motina 
ir kūdikėlis gražiai stiprėja.

RAP. X.

' P-lė Ona Sandaitė, 
uoli ir darbšti Šv. Petro 
par. choro narė, daug dar
bo padarė, kad Varg. Šei
minis Konecrtas, liepos 6 
d. būtų kuopasekmingiau- 
sias.

P-lė Eleonora Žardeckaitė, 
nenuilstančiai dirba Var
gonininkų Šeiminio kon
certo reklamos komisijoj. 
Ji tikisi, kad Municipal 
salė bus pilna žmonių lie
pos 6 dieną, 8:00 vai. vak.

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivų išplaukimai iš New Yorko
I

— 
dviejų vaikelių; Veronika, kun 
šiais metais užbaigė gydytoją 
praktikavimo laikotarpį ir da-| 
bar pas savo tėvelius atostogau
ja ir Petras, kuris užbaigęs mo- 

! kyklą sėkmingai dabar dirba. i 
Sveikiname pp. Budrevičius ir 

linkime jiems gražios ateities — 
ir Auksinio 

RAP. X.

LIETUVIŲ DIENOS REIKALU 
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, liepos 2 d., tuo- 
! jau po pamaldų šv. Petro par. 
Į salėje 5-tos gatvėje įvyks svar- 
’ bus Lietuvių Dienos reikalu su- 
: sirinkimas. Prašome kuoskaitlin- 
giausiai visų dalyvauti, o ypač 
tų, kurie esate pasižadėję Lietu
vių Dienoje dirbti.

VALDYBA

SERGA
Savaitę pasirgęs namuose. Si-! 

monas Kavolis, nuoširdus Fede-! 
racijos skyriaus ir šv. Vincento! 
labdaringos draugijos iždiniu-j 
kas. pasidavė miesto ligoninėn, i 
po priežiūra daktaro Arento. Li
gonis jaučiasi nusilpęs. Daktarai 
ieško ligos priežasties su X-ray 
^pagalba. f

I

i i iz
1
i
I

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALDFAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vat 
ryto, nno 1:30 iki 5:30 po pietų Ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2600
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
861 W. Broadway, Bo. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, noo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 Iki 12 V. dląoą. 
S ubą tomis nuo 9 Iki 6 vaL v*kara.
Madėllomis nuo 9 iki 12 vai. dluoą.

(pkgal sutarti)

ROSLINDALE — Pirmoje 
Roslindale High School užbaigi
me dvi lietuvaites. A. ir M. Dra- 
gašiutės, seserys gavo diplomus.

CHARLESTOWN — Šio mies
telio aukštesnę mokyklą užbai
gė A. Petraitis ir J. Zubrys, a- 
bu lietuviai.

NAZARETH H. S. UŽBAIGI
MAS

Birželio 16 dieną, Šv. Brigitos 
par. septynioliktose Nazareth 
aukšt. mokyklos Užbaigimo iš
kilmėse dvi lietuvaitės sėkmin
gai užbaigusios komercinį tos 
mokyklos kursą gavo diplomus. 
Graduantės buvo E. Lipskaite 
E. Vartavieiutė. Sveikiname.

ir

IŠKILMĖS SO. BOSTONE
- , '_________________ ■ • Ą

Liepos 1, 2. 3 ir 4 dienomis 
Southbųstoniečiai eina gausiai 
prie Sakramentų. Mat, liepos 4 
d., čia apvaikščiojama Šv. Pet- 

lietuvių bažnyčios patrono

•*

Dalis Stepono Dariaus Posto 
N<>. 317. Amerikos Legijono na
rių vra pasirengę dalyvauti Lie
tuvių Dienoje. Marianapolio Ko- ro 
legijoje, Thompson, Conn. Liepos šventė. Tai dienai minėti 11 vai.
5. 1937. ' rXt., bus- iškilmingos šv. mišios

Yra kilęs sumanymas, kad tą iv pamokslas, 
dieną būtų naudinga pasaulinio 
karo veteranams iš New Jersey 
New York, Connecticut, 
Tsland ir Massachusetts 
bių padaryti pasitarimą 
veteranų reikalais.

Vardu tų Stepono 
Posto narių, kurie Lietuvių Die
noje dalyvaus, kviečiu visus lie
tuvius, pasaulinio karo vetera-! 
nūs, atvykti į Lietuvių Dieną ir! 
dalyvauti mūsų pasitarime. Geis-, vargOnininkų seimo pamaldos, 
tina, kad veteranai tą dieną at į Pamoks]ę pasakys J. E. Vysku- 
vvktų uniformuoti. _ pas M. Reinys. Dalyvaus drau

gijos ir pavieniai. Pamaldoms

» 
Rhode 
valsty- 

lietuvių

Dariaus j

Liepos 5, 8 vai. ryt., nuo baž
nyčios išeina busai Thompso- 
nan, į Lietuvių Dieną.

Liepos 6 d., 7:30 vai. J. E. 
Vyskupas M. Reinys laikys šv. 
mišias ir sakys pamokslą para
pijos vaikams ir jaunimui.

Po iškilmių, vaikąi mergaitės 
pradės vasarinę mokyklą.

9 vai. ryt. prasidės iškilmin- 
; gos Amerikos Lietuvių Katalikų

vyktų uniformuoti.
Jonas J. Romanas,

Stepono Dariaus Posto Adjutan
tas.

I ADVOKATAI

pasibaigus prasidės seimo sesi
jos, Municipal Buildinge.

1 vai. p. p., įvyks J. E. Vysku
po ir Seimo dalyvių pagerbimo 
pietūs, 492 E. 7th St.*, parapijos 
salėje. Dalyvaus draugijų atsto
vai, profesionalai ir biznieriai.
Vienas profesionalų bus toast > 
masteris. '■ sulaukti laimingai

8 vai. Municipal Building er-j Jubiliejaus, 
di’ioje salėje, J. E. Vyskupas M.' 
Reinys pasveikins visą So. Bos
tono koloniją ir atidarys koncer
to programą.

Į minėtas So. Bostono iškilmes 
yra kviečiami visi Bostoniečiai 
ir visi kiti norintieji.

VIRŠ 6000 ŽMONIŲ SU
SIRINKO Į IŠKILMIŲ 

LAUKĄ

GUB. HURLEY BANDO 
SUTAIKINTI STREI- 

KIERIUS

Pakviestas vilnų vežėjų 
streikierių vado D. J. Do-

NANTASKET BEACH

GRIPSHOI.M  ......... liepos 24
KUNGSHOLM rugpiūčio 19 
DROTTNINGHOLM . rugp. 26 
GRIPSHOI.M ........... rugsėjo 4

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

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

(15-15)

I

Bostono Kolegijos 60 
metinėse Užbaigimo Akto 
iškilmėse, kurios įvyko A- 
lumni Field, University 
Heights, birž. 9 dieną, da
lyvavo J. E. Kardinolas 
O’Connell ir išdalino diplo
mus ir garbės laipsnius.1 
Šiais metais 442 studen
tai užbaigė Bostono Ko
legija ir gavo paliūdyji- 
mus. Kolegija suteikė ke
turis garbės daktaratus:
Valst. Gubernatoriui C. i 
Hurley, Valst. Moks. Ko- 
misionieriui J. Reardon, 
P. Donovan ir kun. D. A.l 
Lord. S. J.

Kolegijos prezidentas 
perskaitė atsižymėjimus 
garbės daktarų, ir po to 
kalbėjo J. E. Kardinolas. 
Jisai nuoširdžiai sveikino 
studentus ir linkėjo jiems 
gražių pasekmių. Jis savo 
kalbą užbaigė: “Lai Die
vas palaimina šią kilnią 
įstaigą. Ji turi mūsų šir
dį. Kaip mes galime apsi
eiti be jos?”

NAUJA BARBERNĖ
Paul Lapenas atidarė naują 

barbemę, kurioje kerpa plaukus 
kaip vyrams, moterims ir vai
kams pagal naujausios mados.

PAUL’S BARBĖK SHOP,
212 W. Broadway prie C St., 

So. Boston, Mass. (2-8)

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE

BALDUS
PERK RAUS

TOME
Visur

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN PEREITURE CO. 
326-328 W. Broadvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618
IVAŠKA SVEIKSTA
P-nas Aleksandras I- 

vaška po dviejų operaci
jų Carney ligoninėje svei
ksta. Linkime visiškai iš- 
sveikti. P-nas A. Ivaška 
yra p. Vinco Valatkos, 
LDS. Garbės Nario ir 1 
kp. iždininko svainis. Jis 
daug dirba draugijose.

1

Sekmadienyje, Harvardo Sta- 
diume įvyko militarės pamaldos 
už mirusius karius. Pamaldose 
dalyvavo virš 15,000 žmonių. 
Prieš pamaldas buvo paradas, 
kuriame dalyvavo reguliari ka
riuomenė ir Amerikos Legijono 
postai. Kartu dalyvavo ir lietu
vių Stepono Dariaus Postas Nr. 
317.

Į pamaldas atvyko Jo Eminen
cija kardinolas 0’Connell, kuris 
suteikė savo palaiminimą pamal
dų dalyviams. Parade ir pamal
dose dalyavvo Massaehusetts I
valstybės gubernatorius Charles 1 
Hurley. Jis nešiojo* Amerikos Le
gijono uniformą, nes jis yra na-j 
rin Cambridge Posto Nr. 27.

RAP.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
tlt K St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonu: Šou Boston 2732 

Namų : Talbot 2474

BOSTON —Girl’s High School 
užbaigimas Įvyko antradienio va
kare, birželio 15 d. Iš 466 gra- 
duantų 10 buvo lietuvaitės: A. 
Balukonytė, M. Gčdytė, B. Jan
kauskaitė. A. Kalakauskaitė, K. 
Karčiūnaitė, B. Petrikonytė, B. 
Perdvtė, A. Petruškevieiutė, A. ‘ 
Šidlauskaitė, A. Simonavičiutė.

Telephone
80. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
HOTOR SERVICE

STUDEBAKER 
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir X. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS 
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

navininkai

VTE1A PADĖKA
Norime išreikšti širdingus pa

dėkos žodžius visiems, kurie kaip 
nors prisidėjo prie gražaus pasi
sekimo bankieto pagerbimui Dr. 
Povilo Jakimavičiaus. Dėkojame 
visiems atsilankusiems, visiems, 
kurie platino bilietus, šeiminin
kėms: pp. Grigalienė. Gsiliunie- 
nč, Jakubauskienė, Gudaitienė, 
Benzonienč. Pinelienė. Dipsienė,

« *.

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvay,

SO. BOSTON, MASS.
TeL 1761 Room 3

Beodenee:
M ThtMBM PA, TeL 8. B 104B

BROCKTON j—Brockton High 
School šiais metais užbaigė ke
letas lietuvių. Dvi lietuvaitės, 
Flo. Kamandulytė ir E. Railaitė' 
gavo stipendijas.

. ■ ■

Boys Latin School tiktai vie
nas lietuvis, K. Ajauskas. šįmet 
užbaigė ir gavo diplomą.

SIDABRINIS ŠLIUBAS
Birželio 29 dieną suėjo lygiai 

25 metaj Vedusio gyvenimą po
nams Kotrynai ir’ Stanislovu'! 
BudreVičiams. Tą dieną 25 metai 
atgal Loveliio gv. Juozapo par.i 
i&žnyčioje kun. K. Urbonavi-' 
eitis priėmė iš pp. Budrevičių 
moterystės įžadus. Šiais metais 
pp. Budrevieiai atnaujino vėl 
saVo įžadu<T tam’ pačiam kunigui, 
Urbonavičiui, kuria juospirmą 
kertą Bažnyčios vardu priėmė.

Ponai Budrevičiai yra tėveliai

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

■ MONARGH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis 
589 Hyde Park Avė. 
Arti Cummings Hightray 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius.

novan, Mass. valstybės 
gubernatorius sutiko su
šaukti konferenciją Vals
tybės Rūmuose ketvirta
dienį 11 valandą ryte. 
Gub. Hurley pareiškė, kad 
streikas paralyžuoja visą 
Bostono uosto 
trafiką ir daro miestui 
nuostolių, tad 
stengtis pašalinti tą prie
žastį — streiką. Dabar 
sandeliuose prikrauta 80, 
000 maišų vilnų, kurios 
užima kitų tavorų vietą. 
Trečiadieni keturios prie
plaukos užsidarė, nes jau

■ buvo pilnai prikrautos. 
Jau antra savaitė kaip 
streikuoja 800 darbinin
kų.
BOSTONIETIS APRA
ŠO ISPANIJOS KAR4 
Filipinų laikraščio re

daktorius F. Theo Rogers 
tik ką išleistoje knygoje 
“Ispanija: Tragiška Ke
lionė” labai vaizdžiai nū- 

! piešia Ispanijos dabartinį 
karą ir jo baisumus. Jis 
rašo ką jis matė savo aki
mis ar galėjo neužginčija
mai patikrinti. Pasvėręs 
abiejų pusių gerumus ir 
blogumus jisai viešai pa
reiškia, kad Franco pusė 
yra tiesoje. Tai ne vieno 
žvilgsnio nuospr e n d i s. 
Red. Rogers nesykį pir
miau yra keliavęs Ispani- 

j joje ir gerai supranta is
panų būdą ir Ispanijos is
toriją. Jo sprendimu suki
lėliai turi savo pusėj svar
biausius argumentus. Lo- 

! jalistai skaitomi Ispanijos 
laisvintojai ' vien dėl to, 
kad jie patys taip vadina
si, bet to nedaro, sako 
red. Rogers.

Red. Rogers aprašo Se- 
ville miesto užgrobimą. 
Rašo, kad gen. de Llano 
tą miestą užėmęs tiktai su 
123 kareiviais ir radio 
kalba. Jam pasisekė at
kalbinti šimtą kareivių iš 
lojalistų kariuom e n ė s, 
juos į sunkvežimius suso
dinti ir per visą dieną va
žioti tuos pačius kareivius 
miesto gatvėse. Žmonės 
manė, kad tai vis nauji 
pulkai ir pasidavė. Pas
kui gen. de Liana pasakė 
per radio kalbą, kurioj į- 
sakė Seville kariuomenei 
pasiduoti, nes “Aš, gen. 
de Liana užėmiau mies
tą”. Kareiviai ramiai pa
sidavė. Dabar gen. de Lia
na yra sukilėlių garsiau
sias radio kalbėtojas ir 
propagandistas.

I

I VlUvll<į II * '*gOlv 1 Ui>. i

Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms. Į

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

11 - v. ■ ------------------------------

tavorini

reikia

Visokiose {talpose: Bonkoms, 
Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV CM S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom-greitai ir 
veltui. Atdaras nuo S ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

Letter*< oto Ervctof to <

wxrrc foc.200 omą «>««&•«

MEMORIAL GRANITE CO..
ISO MANCOCK ST., / j

Quincy,Mass.

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS ir
SUNŪS

i SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
Į LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

1254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

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

3 JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

z Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

| NOTARY PUBLIC 

494 East Broadway 
/ South Boston, Mass. 
5 Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960

5 Patarnavimas Dieną ir Nakti

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 

564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

I P. J. AKUNEVICH IR SUKUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
SO. BOSTON, MASS. 

Boston 4486.
Tel. Brockton 4116 

Montello, Mass.

258 W. BR0ADWAY,
Telefonas SOUth

BROCKTONO OFISAS 
j 16-18 Intervale Street,



darbininkas

Du Garbingu Vyskupu
Sveikino LDS. Seimą

(Pradžia 1 pusi.)
K. Vencius; raštininkai — 
p. Ulcickas ir p. L. Kum
pa. Sveikinimų ir rezoliu
cijų komisija: — Kun. Dr. 
A. Bružas, p. J. Žemaitis, 
kun. J. Bakanas, p. O. 
Siaurienė ir p. A. F. Knei- 
žys. Tvarkos prižiūrėto
jai — p. K. Nadzeika ir p. 
T. Mikučionienė.

Išrinkus prezidi urną! 
prasidėjo Centro Valdy-1 
bos raportai, sveikinimai 
žodžiu ir laiškais ir tele
gramomis. Keletas sveiki
nimų buvo padidinti 
stambiomis dovanėlėmis.

Prieš pradedant po pie
tinę sesiją, kjm. P. M. Ju
ras, LDS. Centro Vice
pirmininkas savo auto
mobiliu atvežė iš Bostono 
traukiniu atvažiavusį iš 
New Yorko J. E. vyskuoa 
Reinį. Garbingasis Ganv- 
toias nei nepailsėięs iš 
kelionės, lydimas dvasiš
kiu atėjo i svetainę. Pra
sidėjo sesija.

Seimo Vedėjas pasveiki
nęs Jo Ekscelenciją vys
kupą Reinį ir padėkojęs 
už atvykimą į darbininkų 
seimą pakvietė pakalbėti 
į seimo dalyvius. Garbin
gasis Ganytojas pirmiau
sia pasveikino Seimą Lie
tuvos Katalikų Veikimo 
Centro, Ateitininkų, Pa
vasarininkų, Krikščionių 
Darbininku ir kitų Lietu
vos katalikų organizacijų 
ir jų vadų vardu. Taipgi 
išreiškė ir savo nuošir
džius sveikinimus. Plačiai 
kalbėjo apie Lietuvos dar
bininku organizaciją ir 
ios vadus, būtent, prof. 
Dovydaitį, Dr. Delininkai- 
ti ir kitus. Kalbėdamas a- 
pie prof. Dovydaitį. parei
škė: “Jis yra katalikiško 
atgimimo šulas”. Priminė 
kaip daug darbininkams

į ir raginanti uoliau dirbti
. organizacijiniame darbe.

Vyskupo M. Reinio at
vykimas ir dalyvavimas 
LDS seime buvo labai 
reikšmingas. Jo pasakyta 
kalba baigiant seimą buvo 
taip turininga ir naudin
ga, nes jis kalbėjo anie 
principinius klausim u s; 
nurodė darbininkams pa
reigas ir davė naudingų 
patarimų organizaci jos 
sustiprinimui, kad tais 
patarimais tikrai pa^in^u- 
dos LDS. Centro Valdy
ba ir visi nariai.

Baigiant pirmos dienos 
antrą sesiją išrinkta Cen
tro Valdyba, į kurią įėid 
šie asmenys: kun. J. 
Švagždys, pirmininkas: 
kun. P. M. Jums. -vieA-mr- 
mininkas; A. F. Kneižvs 
nrntnkolų sekretorius: A. 
Peldžius, finansų : sekreto
rius: Ona Šiaulienė, iždi
ninkė; kontrolės komisi
ja — kun P. Juškaitės 
Danielius Averka ir I,. 
Kumpa. Dvasios Vada 
skiria Kunigų Vienybės 
Centras.

Padaryta keletą svarbių 
nutarimu.

LDS. Garbės Nariais pa
kelti šie nariai: kun. P. 
Virmauskis. Šv. Petro lie
tuviu nar. klebonas; kun. 
P. M. Juras. Šv. Pranciš
kaus nar. klebonas; n. B. 
Mičiunienė, LDS. Conn. 
apskričio raštininkė iš 
New Britain: n. Vincas 
Valatka. LDS. 1 ko. iždi
ninkas iš So. Boston. i” m 
Tarnas Versiackas, LDS 
Na u ios Anglijos apskričio 
raštininkas.

Seimas užsibaigė labai 
entuziastingai. Nashua 
LDS. Seimo Rengimo Ko
misija. ^kuriai vadovavo 
Kun. Dr. A. Bružas, labai 
"ražiai surengė Seimą ir

fa- • <

3

is

yra dirbęs ir pagelbėies. Šeimini koncertą. Na- 
amžinos atminties J. E.! shuaiečiu nuoširdumas ir 
vyskupas J. Matulevičius.;vaišingumas patenkino 
•T. E. sako: “Katalikų visus svečius. Iš Nashua 
Bažnvčia per savo atsto- važiavo visi pilni gražių į- 
vus daro ta. kad žmonės snūdžių.
suartėtu”. Kalbėdamas a- šiame numerv nėra vali- 
pie organizacijas, pareis- mvbės plačiau anrašvti 
kė kiek daug pasiaukoja nati Seimą, Šeimini kon- 
tie, kurie būdami valdv- certa, kurio pro^^ma bu- 
bose ar komisijose nūn- orpaži ir turininga, ir 
širdžiai atlieka tiems už-, '•nie Nashuaiečiu mioš;r- 
dėtas pareigas. Jo Eksce-i ^uma. malonumą ir vai- 
Jencijos vyskupo Reinio, šinguma. Parašysime į ki- 
kalba buvo pamokinanti1 ta numerį.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS
PERKINS SQ. 

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkė — Kva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-plrm. — Ona Jankienė,

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

29 GotUd St., W. Roxhnry. Mass. 
’ Tel. PAR 1864-IV.

Fin. RaUt — Marijona Markonlutė,
4115 tVnahlngton St, Roalindale, Mass. 

TeL Parkvray 0R58-W
Iždininkė — Ona Staninlintė,

105 West 6th St, So. Boston, Mase.
Tvarkdarė — Ona Mlzeirdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mase.

Pirmininkas Juosas Avayždya,
601 6fb St. So. Boston. Mass.

Vice-Pirm. Albinna Nevieni,
16 \Vinfield St., So. Boston, Mase. 

I’rot. RaSt Jonas Olineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 

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

'Iždininkas Pranas Tnlelkis,
I 100 Bowen St. So. Boston, Mass. 
Maršalka Jonas Talkia.

7 VVinfield St, So. Boston, Mase. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią nedėldlen] kiekvieno mėnesio 
i 2 vai po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mase.

Kasos Globėja — Ona Siaurienė.
443 E. 7th St. So. Boston, Mase.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utarnink* mCnaats.

7:80 vai vakare, pobeknyttnėj rr<- 
taiD«.

Visata draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raitininku.

ART. M. ČTŽAUSKIENĖ,KOMP. J. ČIŽAUSKAS
Pagarsėję artistai — dainininkai, šiomis dienom Į Varg. Seimo Koncerte, liepos 6 d., Municipal Salėje, 

apsigyveno Worce«ter, Mass. Atvyksta dainuoti j So. Bostone.

įvairios žinios
Iš Washington lietuvių) VOKIETIJABIJOSKA- 

skautų stovyklos praneša-! 
ma, kad Lietuvos skautų 
atstovai atvyksta į Lietu
vių Dieną, liepos 5, !

TALIKŲ BOIKOTO

Berlynas, Vokietija, — 
vių Dieną, liepos 5, Ma- Liepos 1 d. — Kada Kar- 
rianapoly. Jie mano atsi- dinolas Mundelein pa
vežti lietuviškų plokštelių smerkė Vokietijos valdžią 
ir nemažai tautos meno už katalikų persekiojimą, 
eksponatų.

Lietuvos skautų atsto- nkai nekeltų“ boikoto,““tai 
vybe atvyko j Jung. Vals-; 
tybes ir dalyvauja Tauti- 
niame Skautų sąskridy, įtusfRldlngi ‘ Amerikoje 
Washmgton, D C. Praty- Katallkų y?a 21 
bos prasidėjo trečiadienį 0 ie t0 dar isi^ė. 
birželio 30 d Dalyvauja j- t tai vokfeėiams
vairių valstybių skautų | būtdideIis nuOstolis. žy- 

aai Amerikoje jau tokj 
boikotą sukėlė. Jau jie A- 
merikoje nebeperka Vo
kietijoje išdirbtų daiktų.

niją.
Susidarė naujas karo 

pavojus, bet gal praeis be 
karo, kaip jau daug kitų 
praėjo.

Kol kas, rodos, kad val- 
' stybės prie karo nėra pri
sirengusios.

naciai pradėjo bijoti, kad 
Jungtinių Valstybių kata-

yra sustotų pirkę Vokieti
jos išdirbtus visokius dai-

atstovai, tarp kurių ir 
Lietuvos.

Taigi Lietuvių Dienos, 
liepos 5, dalyviai, Maria- 
napoly (Thompson, Ct.) 
turės progos pamatyti, 
pasikalbėti su Lietuvos Į 
skautais.

su

INDIANA VALSTYBĖJE 
STREIKAI UŽSIBAIGĖ

yra 21 milijo-

NAUJAS KARO PAVO
JUS

Indiananolis, Birželio 30 
— Pasirašius sutartį tarn 
Inland Steel kompanijos 
ir CIO unijos vadų galu-į 
tinai užbaigė streikus to
je apylinkėje L __
12,500 darbininkų į darbą. !ma, kad Sovietai turi su- 
Sutartis pasirašyta ne mobilizavę 300,000 karei-_ 
kompanijos su unija, betlv^V'v •IaPon^a pasiuntė 
kampanijos su valstybės griežtą protestą Sovie- 
taryba ir taipgi unijos su iams> kad pasitrauktų, 
ta taryba. Sutartis taip Sovietai taip pat griežtai 
sustatyta, kad gali ir atsake, kaltindami Japo- 
Youngstown Sheet and 
Tube kompanija ja pasi
rašyti ir taip užbaigti 
streiką. Bet ar padarys.

JAPONIJOS DIPLOMĄ i 
TO ŽMONA PRIĖMĖ 

TIKĖJIMĄ

J. E. VYSKUPAS REI
NYS CAMBRIDGE’IUJE

i ■
Ketvirtadienio rvtą, lie

pos 1 d., N. P. P. M. lietu
viu par. bažnyčioje, Cam
bridge, Mass., J. E. Vvs- 
kupas M. Reinys suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą, 
pasakė pamokslą ir sutei
kė nalaiminimą.

Vakare, parapijos mo
kyklos salėje Garbingasis 
Ganytojas pasakė kalbą.

CAMBRIDGE, MASS. — Sek
madienį, birželio 20 dieną įvyko 
N. P. Panelės Švenčiausios pa
rapijos mokyklos Akto Diena. 
Dešimties metų mokyklos gyva
vimo sukaktuvėse 13 mokinių 
užbaigė Jėzaus Nukryžiuoto Se
selių vedamą pradinė mokyklą.

Vaikučiams reikšminga Akto 
Diena prasidėjo iš ryto kuomet 
graduantai išklausė jų intencijai 
atnašaujamų šv. mišių, 
atlaikė 
kaitis. 
Seselių 
mišių, 
sams 
varg.

AREŠTUOTA 93 WPA 
STREIKIERIAI

New York, Birž. 30 — 
Antrą karta nėr paskuti
nes 24 valandas policija 
suėmė WPA demonstra- 
torius už netvarkos kėli-Tokio, Liepos 1 — Im

peratorius Hirohito įsakė ma. ši kartą policija suė- 
aukštiesiems apsaugos va- mė 93 demonstratorius. 
dams surinkti žinias apie kurie protestavo dėl nalei- 
Sovietų Rusijos kariuo- dimo 11,800 WPA darbi- 
menės sutraukimą prie A- ninku, kuomet iie pradė

jo triukšmauti WPA raš
tinėje.

mur upės. Kabinetas nu
tarė, kad Japonija nenu
rims pakol Sovietai neat- 

ir grąžino šauks kariuomenės. Sako-

betėviu. Japonija pasiuntė

Londonas, Anglija — 
Birž. 30, 
ki, Japonijos ambasados 
Londone antrojo sekreto
riaus žmona ir jos du vai
kučiai buvo apkrikštyti ir 
priimti į Katalikų Bažny
čią.

Jo Šventenybė Popiežius 
per arkivyskupą Pizzardo 
pasiuntė apaštališką lai
minimą Mme. Terasaki ir 
jos vaikams ir taip pat 
Mme. Yoshidai, Japonijos 
ambasadoriaus žmonai.

Trys kitos moterys Ja
ponijos ambasadoje mo
kosi Katalikų Tikybos da
lykų ir greitu laiku bus 
apkrikštytos.

Mme. Terasa-

l

Jėzuitas,

kurias 
klebonas kun. Pr. Juš- 

Graduantai, rūpestingai: 
išmokinti, giedojo laike 

Švelniems vaikučių bai-- 
akompanavo vargonais 

M. Karbauskas. Kun. Juš
kaitis graduantams pasakė pri- Į 
taikintą pamokslą apie pašauki- ‘ 
mo svarbumą. Gražų įspūdį pa
darė rimtoji graduantų procesi
ja einant prie šv. Komunijos. 
Mergaitės su baltomis suknelė
mis, mėlynais švarkeliais ir bal
tomis beretomis;
baltomis kelnėmis ir taipgi mė
lynais siūleliais.
turėjo prie krūtinės 
spalvų kaspinėlius: baltą ir mė
lyną su sidabriniu ąžuolo lapu.

Vakare, po 7 valandos, prasi
dėjo Akto iškilmės. Atsilankė 
vaikučių tėveliai, giminės, 
čių buvo iš So. Boston, 
ir kitų kolonijų. 
Taipgi dalyvavo šie 
kun. K. Urbonavičius,

berniukai su

Visi mokiniai 
mokyklos

.užpakalinė? sienos aukso raidė
mis matofci šių metų užbaigian
čios klasės obalsis: “Teisybė yra 
galybė”. Graduantai įeina. Juos 
palydi akademiškais rūbais ap
sirengę dvi mažos mergaitės ir 
du berniukai; mergaitės baltais, 
berniukai juodais. Po šių seka 
Mergina, atvaizduojanti Angelą- 
Sargą, kurio globai kiekvienas 
mokinys pasiveda. Graduantai 
baltomis gėlėmis pasikaišę užima 
savo vietas. Jie pradeda vakaro 
programą giesme “Stabat Ma- 
ter”. Pianu akompanuoja varg. 
M. Karbauskas. Gražia lietuviš
ka ištarme pasveikinimo kalbą 
pasako Alb. Janiūnas. Vėl daine
lė, kurią sudainuoja rinktoji 
mažesnių vaikučių grupė. Po to 
kleb. kun. Juškaitis išdalino di
plomus. Mandagiai ir su didžiau
siu džiaugsmu graduantai prii-, 
ma juos. Tėvelis klebonas sveiki
na graduantus ir ragina juos to
liau tęsti, garbę nešdami mokv- 
klai, kuri juos išmokino. Klebo
nas apdovanojo kiekvieną gra- 
dnantą gražia knygele.

Vaikučiai dėkingi savo myli
mam klebonui, atsako Į jo kalbą 
ir jam suteikia dovanėlę. Duoda 
dovanėlę ir tėveliui vikarui, kun. 
J. Plevokui. Klebono garbei gra
duantai ir vaikučiu choras su
dainuoja Šimkaus “Kur Bakū
žė- Samanota”. Aštunto skyriaus 
mokslo pažymėjimus gavo šie: 
už liet, kalbą P. Girdvainis; už 
katekizmą A. Urbonavičiūtė; už 
pasielgimą J. Markūnas; už to- 
bulą atsilankymą A. Vilčinską i- 
tė ir už gabumą J. Bakšys. At
sisveikinimą pasakė A. Remei- 
kaitė. Graduantai, baigiant pro
grama sudainuoja jausmingai 
“Sudiev”.

Laike trumpos pertraukos gra
žias kalbas pasakė kun. K. Urbo
navičius, kun. Aukštikalnis, S.J. 
ir kun. Virmauskis.

Klasės pranašystę suvaidino 
visas aštuntas skyrius. Paprastai 
vien tiktai ją perskaito. Šįmet 
tą dalyką permainė. Vienas mo
kinys skaitė, o kiti vaidino. Pra- 
našystė-buvo užvadinta “Kas 
mūs laukia?” Graduantų vardai 
ir jų rolės; Skaitytojas — P. 
Girdvainis, rašt. — A. Urbonavi
čiūtė, Brolis — J. Markūnas, 
Motina — P. Plekavlčiutė, Sū
nus — A. Strazdas (ne graduan- 
tas), Gydytojas — J. Laukaitis, 
Slaugė — A. Rubliauskaitė, 
Mok. —-. A. Vilčinskaitė, Lak. A. 
Navašinskaitė, Darbininkas — 
J. Vaivoda, Ūkininkas —J. Bak
šys, Vienuolė — A. Remeikaitė, 
Kar. — P.
Janiūnas..

Matomai 
naujenybė 
patiko,
komunistinę revoliuciją 
dešimts meti] ir nurodė 
tvarkos baisumus.

Vakarėlį užbaigė veikalėlis 
“Čigonės Sapnas”, kurį suvaidi
no mokyklos Alumnų Dramos 
Ratelis ir grupė šokėjų — mo
kyklos mergaičių. Prie piano 
skambino p-lė A. Stakučiutė iš 
So. Bostono. Vaidino A. Milinau- 
skaitė, S. Tamkutoniutė, J. Kon- 
trimaitė, A. Remeikaitė.

Stud. A. J. J.

Sve-
Norvvood

lietuvis

Barčas, kun. — A.

Seselių prirengta 
atsilankusiems labai 

Pranašystė pranašavo 
už dvi- 

tokios

kunigai: 
kun. P.

New York
kun. I. Cox, Fordham uni
versiteto profesorius ragi
no įsteigti judėjimą pana
šų į “Padorumo Legijo-* Virmauskis, kun. Aukštikalnis,
ną” prieš firmas ir dakta-: Estrada puikiai išrengta prio
rus, kurie skleidžia kon-Sniais mėlynais apdangalais; 
traceptus ir juos vartoja, šviesos gražiai pritaikintos. Ant

Sveikinimai Nuo

I. J. FOX Co
LIETUVIŲ DIENOS proga, I. J. Fox kompanija 
ir jos atstovas Bernardas Koraitis ir p-lė A. Ko- 
raitytė sveikina visus lietuvius, susirinkusius į 
Marianapolio Parką, Thompson, Conn.

Bernardas Koraitis,
I. J. Fox Co.
atstovas.
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Published every Tuesday and Friday except HolidayB such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoęndenėe Day, 
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sepu 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 191$
SUBBSCRIPTION KATES:

Domestię yearly ............................ $4.06
Foreign yearly ...................  $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KATNA•
Amerikoje metams ................... $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Viena kart savaitėje metams $200
Užsieny metams ............  $5.00

Anglų kalba leidžiamas spaudą. Ir jiems stebuk- 
savąirraštis “America” lingai sekasi, 
įtalpino įdomų straipsnį 
apie vięną šių dienų Ka- apaštalai 
talikiškos spaudos apaš-1 nukentėti už jų tokį kilni} 
talą. Tą straipsnį parašė pasiaukojimą. Ne kartą 
lietuvis uolusis “Catholic juos užpuolė komunistai 
Worker” platintojas. 21 ir atėmę jų laikraščius 
metų amžiaus Stanislovas sudraskė. Piktadariai da-

Šie mūsų dienų spaudos 
dažnai turi ir

Vyšniauskas, 
New Yorke.

gyvenąs žnai juos sumuša. O blo
gų žodžių tai jiems net

• • • v ■ • . •

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Darbininkų Klausimas 
Visiems Reikia Rišti

Mūsų geras prietelis dienraštis “Draugas” patai
ko į taikinį, sakydamas, kad LDS organizacija turė
tų paplisti visose lietuvių kolonijose. Ryšiumi su LDS 
seimu “Draugas”, tarp kitko, štai ką rašo:

“LDS susiorganizavo 1915 metais. Pradžioj ji su 
dideliu pasisekimu platinosi ir tai ne vienoj kurioj 
vietoj, bet po visas lietuvių kolonijas. Ji buvo išaugu
si tikrai į stiprią organizaciją. Bet ilgainiui jos vei
kimas kažkodėl apsirubežiavo tik Naujoj Anglijoj ir 
tai tik aplink Bostoną, iš kur išeina LDS laikraštis 
“Darbininkas”. Rodos, kad toji sąjunga galėjo ir tu
rėjo taip plačiai veikti, kaip ji veikė pradžioje savo 
atsiradimo.

“Mes nuoširdžiai linkime, kad šis seimas surastų 
galimybės LDS veikimą pastatyti i pirmykščias vė
žes, kad jos kuopos atsirastų kiekvienoje mūsų ko
lonijoje ir tai veiklios kuopos, kuriose gyvai būtų 
svarstomi ir rišami auktualieji šių dienų darbininkų 
reikalai. Toks judėjimas mums būtinas ir dėl to rei
kalinga ir tokia organizacija, kuri tą judėjimą suda
rytų ir jį diriguotų.

“Mūsų tautiečius vilioja pas save kairieji ir pri
sivilioję visaip juos išnaudoja. Jie daug pažada, bet 
nieko neduoda. Jie juos naudoja ne darbininkų gero
vei kelti, bet komunizmui ir bedievybei platinti.

“Katalikų Bažnyčia darbininkų sąjūdžiui duoda 
stiprų pagrindą. Popiežiaus Leono XIII enciklika 
“Rerum Novarum” ir popiežiaus Pijaus XI — Qua- 
dragesimo Anno” aiškiai ir neklaidingai nurodo ke
lius socialiniams klausimams išrišti. Jos viską pilnai 
apima. Kiekvienas darbininkas turėtų būti plačiai su
sipažinęs su tų enciklikų nuostatais.

“Ir kadangi tų enciklikų pagrindais remiasi ir 
Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjunga, dėl to jos vyriau
sias tikslas ir turi būti populiarizuoti šias enciklikas 
ir rišti šių dienų keblius socialinius klausimus re
miantis jų dėsniais. Kad tą darbą sėkmingai varyti, 
LDS turi labiau išaugti, ji turi turėti .agentūras (sky
rius) visose lietuvių kolonijose Amerikoje”.

Kaip tai būtų pageidaujama, kad šie auksiniai 
žodžiai nenuskambėtų tyruose šaukiančiuoju balsu! 
Tam svarbiam sumanymui įvykdinti pirmoje vietoje 
reikalinga pačios LDS organizacijos inicijatyva, bet 
ne mažiau reikalinga ir visuomenės parama. “Drau
gas” pradėjo, reikia, kad ir kiti katalikų laikraščiai 
padėtų, ir per įtemptą spaudos agitaciją ir visuome
nės vadų pritarimą prasidėtų platus katalikiškosios 
darbininkijos sąjūdis, tveriant naujus LDS skyrius.

Ir ištiesų, ar tik vienam Bostone yra darbininkų 
klausimas? Jis šiandie lygiai opus ir aktualus visoj 
Amerikoj. Tai kodėl tik Bostonas turėtų jį rištį? K.

Garbinga Švente

Jisai yra narys katali- kasdieną tenka išgirsti.
- grupės, Bet šie Kristaus drąsuo-
_ pavyzdingai siekia liai nesibijo ir dar uoliau 

krikščioniškos tobulybės platina gerą spaudą, 
ir kitiems skleidžia kata-į TS •««*>«
liku tikėjimo mokslą — y-Į 
pač suklaidintiems komu-'Jiems pradėjo geryn sek- 
nistams ir neturtingiems tis, o dabar, kad ir varg- Tik ‘ eta iv dona rmVpnpi'i R^t

tu darbininkų. • • -i* •turi r *■ —

i Iš pradžių jiems buvo 
' sunku. Po kiek laiko

žmonėms. Jie stengiasi į-'sta ir daug nukenčia, bet 
gyvendinti Kristaus mok- ■ mato gražias pasekmes, 
slą: krikščionišką meilę ir gerus savo darbo vaisius, 
socialinį teisingumą pa-, Kaip S. Vyšniauskas rą- 
§ ai Šventųjų Tėvų nuro-'šo: “Reikia tokiamę dar

ymus. Jiems gerai seka-’, be mokėti gražiu ir malo- 
si: jie lanko ligonius, už-^niu žodeliu atsakyti į kokį 
laiko prieglaudą, rengia ten negražų ar įžeidžiantį 
prakalbąs, bet ypatingai, žodį”. Vieną kartą šalia 
yra atsidavę laikraščių a-} Vyšniausko atsistojo kp- 
.-jj -----gu glebiu laik

raščių ir garsiai pradėjo 
rėkti: “Skaitykite “Dieni
nį Darbininką”! (“Dieni
nis Darbininkas” tai ko
munistų laikraštis). Lin- 

■ ksmai nusišypsojęs Vyš
niauskas pradėjo taip pat 
garsiai šaukti: “Skaityki
te kasdien “Katalikišką 
Darbininką”. Pasakęs žo
delį kitą komunistų šūkį 
permainė į katalikišką.

paštalavimui. Jie patys maistas 
rašo, redaguoja ir leidžia 
mėnraštį “Catholic Wor- 
ker” ir atsidavę iį plati
na. Kurie neišgali nusi
pirkti, tiems duoda dykai.

Visą tą daro S. Vyš
niauskas, bet jo užduotis, 
tai pardavinėjimas to lai
kraščio New Yorko gat-! 
vėse. Kaip įdomiai jis sa-! 
vo darbą aprašo. Jo pa-j 
gelbininkai ir jisai pats 
pasirinko už užtarėją Šv. 
Joną nuo Dievo, pirmą 
laikraščių pardavėją mie
sto gatvėse, ir jie sekda-j 
mi jo pavyzdį eina į gat-,

laikraščiu, knygomis, bro- j paštalas. Bet jo

V V •
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Artėjant Lietuvių dienai, visų širdys nekantriai 
plasnoja, kad tik greičiau išmuštų valanda vykti į 
metinę Naujosios Anglijos šventę, kuri įvyksta Lie
pos 5, Marianapolio Kolegijoje. Spėliojama, kad šiais 
metais dar skaitlingesnės minios suplauks į tą Ame
rikos lietuvių Vilnių, nes noras pamatyti atvykusį iš 
Lietuvos garbingą Vyskupą M. Reinį ir išgirsti jo ug
ningą pamokslą nugalės visas kliūtis, kurios, paga
liau, nėra tokios didelės: ilgėlesnė kelionė ir kiek lė
šų. Pasiryžusiam pasišventėliui tokios kliūtys, tai ne 
kliūtys. Vis vien tą dieną žmonės namie nebūna. Kiek
viena šeima kur nors važiuoja ir pinigų išleidžią, tai
gi ir kelionė į Thompsoną sudaro tik eilinį šventadie
nio žygį. Gi čia vieta žavėtinai graži, žmonių minios 
kaip siūbuojanti jūra, o įspūdžių tiek, kad jų nė su
gaudyti nesuspėji. Prisirenki jų pilną galvą ir parsi
vežęs namo, gali vaišinti vaizduotę per keletą savai
čių.

Tą išorinį natūralų malonumą vainikuoja kits — 
dvasinis. Lietuvis katalikas jaučiasi remiąs kilnų tik
slą ir palaikąs mokslo įstaigą ir katalikų spaudą. Su
sirinkę keli tūkstančiai lietuvių iš įvairių kolonijų 
jaučiasi kaip viena milžiniška šeima. Pasimato, pasi
kalba, pasilinksmina, išgirsta gražių lietuviškų dai
nų, viena už kitį naujesnė, prašmatnesnė; pamato 
lietuvišką sportininkų vikrumą; gėrisi visokių- orga- 
nizacijų parodomis ir laimingi grįžta namon, sutvir- 
tėję lietuviškoj dvasioj ir dar stipriau pasiryžę išlai
kyti savo tautybę.

Marianapolis tai tarsi meldžionių vieta. Thomp-

Lietuvių tautinio atgimimo pranašas ir dainius 
poetas prel. JONAS MAČIULIS-MAIRONIS (1862. X. 
21 — 1932. VI. 28). Birželio 28 d. visi lietuviai iškil
mingai mini 5 m. jo mirties sukaktuves.

Tokis katalikiškas vei-l “Aušroic”- 
kimas yra pagirtinas. Bet' 
vieno dalyko tai gaila.; 
Gaila, kad S. Vyšniaus- 

____ kas nėra LIETUVIŠKOS 
ves ir kryžkelius su savo, katalikiškos spaudos a- 
laikraščiu, knygomis, bro-j paštalas. Bet jo už tai 
šiurėlėmis. Jie nesitenki- negalima perdaug kaltin- 
na vien apeiti katalikus, ti, nes jo širdyje dega 
jie lanko ir nekatalikus. karštesnė Kristaus meilė, 
Šie karštos dvasios jauni- 'negu daugelio iš mūsų 
kaičiai lenda į pačias ko- širdyse, ir gal tiktai vie- 
munistų landynes, į jų j nas iš tūkstančio mūsų 
rengiamas prakalbas ir galės prisilyginti jo drą- 
susirinkimus ir tenai drą-f sai. 
šiai skleidžia katalikišką Stud. Ant. J. Jurgelaitis.

Lietuvių Tautinio Atgimimo Dainius
Birželio 28 d. sukanka penkeri 

metai, kai mirė vienas didžiausiu 
Lietuvos poetų, lietuvių atgimi-' 
mo dainius Jonas Mačiulis-Mai
ronis. “Maironiui — sako valsty-1 
hės Prezidentas Antanas Smeto- Į 

na — buvo lemta stingriai per
gyventi visi mūsų tautos vargin
go atgimimo tarpai, jam buvo 
lemta jie nušviesti savo sielos ug
nimi. Brėkštant “Aušrai’’ paža-i 
dintas, atgimimo ‘Varpui’ skam
binant iš anapus Nemuno, jis pra
kalbo savo galingu balsu tyrai 
lietuvio sąmonei. Jį išgirdo ir su
prato jaunoji karta’’.

Maironis - Mačiulis gimė 1862 
m. spalių 21 d. Pasandravio dva
re Šiluvos parapijoje, Raseinių 
apskr., turtingi] lietuvių ūkinin
kų šeimoje. Jo graži prie Duby
sos upės gimtinė iš pat mažens 
ugdė grožinius jausmus ir savo
sios tėvynės meilę. 1883 m. pa
baigęs Kauno gimnaziją, Jonas 
Mačiulis - Maironis įstojo į Kie- 
vo universitetą literatūros studi
juoti. Tačiau, nusivijęs universi
teto profesoriais, po metų iš uni
versiteto pasitraukė ir įstojo 
Kaune į Žemaičių Kunigų Semi
nariją. Čia besimokant jame pa-

sireiškė stiprus poetinis talentas;' maičių vyskupo sostą, 
baigdamas seminariją, parašė po-' Lietuvos universitetą, 
omą “Lietuva”, 
Anykščių Šilelio autoriui vysku
pui Antanui Baranauskui. Be to,' Už nuopelnus Lietuvai buio ap- 
tuo pat laiku jo raštų pasirodė ir( dovantotas DLK Gedimino II 

Pabaigęs seminariją! laipsnio ordinu. Jis mirė 1932 m. 
jis buvo išsiųstas studijuoti į( birželio Ž8 d. Kaune ir palaidotas 
Petrapilį Kunigų Akademiją. Čia, Bazilikoje.
jis dar veikliau, energingiau ir, 
plačiau pradėjo dirbti lietuvybei' 
ir lietuvių tautiniam atgimimui.' 
Spausdino savo eilėraščius “Ap
žvalgoje” ir kituose lietuvių ru
sų valdžios draudžiamuose laik-! 
Paščiuose, o 1891 m. S. Zanavyko' 
slapyvardžia Tilžėje išspausdino! 
“Lietuvos istoriją arba apsaky-J 
mus apie Lietuvos praeigą”. Šis 
populiariai parašytas Lietuvos 
istorijos vadovėlis lietuvių jau
nuomenės buvo mėgiamas ir daug 
padėjo lietuvių tautiniam susi
pratimui žadinti.

1892 m. Mačiulis - Maironis 
pabaigė akademiją ir buvo pas
kirtas Kaune Žemaičių Kunigų 
Seminarijos profesoriumi. Čia jis 
dėstė moralinę teologiją ir platų- kurią sudaro trys veikalai: 
jį katekizmą, kurį jis pirmas tučio mirtis”, 
pradėjo klierikams dėstyti lietu-' kryžiuočius” 
viškai. 1894 m. Maironis buvo pa- tas-Karalius”. Labiausia iš tos 
skirtas Petrapilio kunigų Akade-j trilogijos yra pavykusi jos pir- 
mijos profesoriumi, o kiek vėliau moji dalis “Kęstučio mirtis”, 
ir jos inspektoriumi. Už nuopel-

įsteigus 
‘ Lietuvos universitetą. Maironis 

kurią dedikavo t buvo pakviestas Teologijos-Filo
sofijos fakulteto profesoriumi.

i
t

Maironis yra parašęs nemažai 
mokslo ir dailiosios literatūros 
veikalų. Plačiausiai jis tarp lie
tuvių išgarsėjo savo poezijos vei
kalais, kurie buvo paskelbti “Pa
vasario Balsuose”. Šis jo eilėraš
čių rinkinys lietuvių buvo didžiai 
mėgiamas ir susilaukė 6 leidimų.

tini” tik nė tą šiandieninį, kuris 
ir tūbą ir dvasią paskolintą ga
vo”, jis padėtų atrasti vaidelučin 
garsių auksines kankles, kurias 
pirštais palietus, “užkaistų krū
tinės nuo balsų įstabių... Sudrebė
tų kapai... Ne kapai didvyrių, 
užmigdyti] tarp miškų, bet užmi- 
l-usios lietuvių krūtinės, be idėjos, 
be vado. O jau tuomet “pranokė
jų kalba nebe viešnia gal būtų 
po bajorų dvarus. Gal tięk ant
keliais brolių lietuvių nežūtų po 
svetimus kraštus. Nors poetas ir 
sakos tame pat eilėraštyje, kad 
veltui jo troškimai prikelti sene
lį iš kapų milžinių, ir išgirsti 
nors vieną, bet gyvą žodelį iš se
novės laikų, tačiau jis savo poe
zijoje mums prikėlė garbingąją 
Lietuvos praeitį, jis savo daino
mis uždegė tėvynės meilė lietuvių 
krūtines, jis savo kūryba įtikino 
lietuvius, kad atsibus Lietuva, 
nes neveltui ji tiek iškentėjo.

Maironis savo kūryboje ne tik 
iškėlė garbingąją Lietuvos praei
tį, bet taip pat išgarsino ir Lie
tuvos gamtos grožį, išaukštino 
lietuvių kalbos gražumą. Jis savo 
poezijoje nuolatos lietuvius kvie
tė mylėti visa tai. kas lietuviška : 
Mylėk, lietuvi, ta brangią ženiv. 
kame nuo amžių tėvai gyveno: 
čia tavo kūnas sau maistą semia, 
čia grynai dvasiai tiek sveiko peno. 
Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
jos giriu kvapą, žaliąsias pievas, 
j jos dirvonus pasėjęs grūdą, 
žinai, jog vaisių palaimins Dievas. 
Mylėk prabočių kapus garbingus, 
kur amžiais ilsis Tėvynės sūnūs. 
Mylėk tuos amžius, vardais garsingu?, 
kurie išugdė tautos galiūnus.

Maironis savo jautria poeto sie
la jautė besiartinantį lietuvių 
tautos atgimimo pavasarį, besiar
tinančią Lietuvos laisvę. Todėl 
j's ugningais savo poezijos žo
džiais ir kvietė visus stoti Į darbą 
už mylimą šalį. Jis lietuvius ragi
no prikelti savo darbais Gedimi
no Tėvynę, priminti pasauliui 
Vytauto Didžiojo valstybės pla
čiąsias ribas, prižadinti kalbą, 
kurią protėviai gynė ir išaukštin
ti Europoje Lietuvos vardą. Vi
sa tai reikalavo daug darbo ir 
brangių aukų, tačiau

Be to, Maironis yra parašęs tris Gražu už tėvynę pavargti, kentėti, 
poemas 

į (ankščiau šis veikalas buvo pava-, 
dintas “Tarp skausmų į garbę).! 
“Mūsų Vargai” ir “Raseinių 
Magdė”. Maironis yra žymus ir 
dramaturgas: . 1896 m. jis iš
spausdino libretto lietuviškai o- 
pęrai “Kame išganymas”. Betgi 
plačiausiai Maironis dramaturgas 
išgarsėjo savo istorine trilogija.

“Kęs- 
“ Vytautas pas, 

ir “Didysis Vytau-į 
Labiausia

“Jaunoji Lietuva”

Visoje Maironio kūryboje, tiek
nūs Bažnyčiai buvo pakeltas ka-, j0 brikoje, tiek dramose, tiek po į kompozitoriai, 
nauninku. 1909 m. buvo paskir-Į emose daugiausia sielojamasį i-J chorus plačiai 
tas Žemaičių Kunigi] Seminarijos, vairiais tautos reikalais ir reiš-tarp užsienio 
rektoriumi. Vadovaudamas tai i- kiamos patriotinės bei visuomeni- K iš lietuvi

sono ir apylinkės gyventojai negali atsistebėti lietu
vių suvažiavimo skaitlingumu, jų gražia kultūringa 
išvaizda, blizgančių naujutėlių automobilių skaičiu
mi. Iš kur čia ta, pirmiau negirdėta tauta, kuri išga
lėjo ir tokią brangią vietą nusipirkti, ir Kolegiją pa
sistatydinti, ir ją taip vieningai paremti? Ir nustebę 
anglai, prancūzai, italai sužino, kad tai lietuvių tau
ta. Jie tik kraipo galvas ir negali atsistebėti.

Taip. Lietuvių diena tai ne vien mūsų šventė. Tai 
kultūrinė lietuvių tautos paroda. K.

staigai, labai daug gero padarė 
lietuvybei. Pirmiausia jis iš semi
narijos pašalino lenkų įtaką ir ją 
padarė lietuviška mokslo ir jau
nųjų kunigų auklėjimo įstaiga. 
Pamaldos, pamokslai ir poteriai 
buvo įvesti lietuviškai, vėliau bu
vo įvesta ir lietuvių literatūra, 
kurią dėstė pats Maironis.

Maironis buvo įtakingas ir 
daug lietuvių tautai ir katalikų 
Bažnyčiai nusipelnęs veikėjas. Jis 
buvo norima padaryti Žemaičių 
vyskupu, tačiau lenkų intrigos ir 
šmeižtai sutrukdė jam užimti Že-

Palaimintas darbas šalies prigimtos. 
Laimingas, kurs, pradedant aušrai te- 

Zkėti. 
Su broliais į darbą, kaip milžinas stos.

Poetas smerkia visus tuos, ku
rie nedirbo lietuvių tautinio dar
bo. Ypač jis smarkiai plaka lie
tuvius nųtautėlius. “Raseinių 
Magdės” poemoje jis mums rodo 
nutautimo pavyzdžius praeityje 
ir dabartyje.

Maironis mūsų tautiniam atgi
mimui turėjo milžiniškos reikš
mės. Jis savo poezijoje sugebėjo 
stipriausiai išreikšti ir plačiausiai 
išgarsinti atgimstančios Lietuvos 
tautinius idealus. Daugelį jo dai
nų harmonizavo geriausi mūsų 

, ir tos dainos per 
chorus plačiausiai Lietuvoje ir 

lietuvių paplito. 
Kas iš lietuvių nėra pats daina
vęs arba bent kitus dainuojant
girdėjęs šių Maironio dainų:

“Kur bėga 
kur Nemunas teka”.

“Ramios, malonios vasaros nak
tys”, “Miškas ūžia, verkia, gau
džia”. “Už Raseinių ant Duby- 

” ir daugelį kitų. Dėl savo 
gilių ir kiekvieno lietuvio sielai 
brangių idėjų ir grakščios formos 
Maironio poezija dar daug daug 
metų bus skaitoma, o jo dainos 
bus dainuojamos visur, kur tik 
plaks savo tėvynę mylinti lietu
vio širdis. Tsb.

kiamos patriotinės bei visuomeni
nės idėjos. Plačiai ir skardžiai vi
soje Maironio kūryboje skamba* 
tautinės vienybės šūkis. '“Jau slavai sukilo”,

Maironis taip pat stengėsi sa- Šešupė, 
vo kūryba pažadinti lietuvių tau-' 
tinęs garbės jausmą, kuri ilga 
svetimųjų priespauda buvo nu
stelbusi. Tam tikslui labai dau« 
gražios medžiagos duoda garsioji 
Lietuvos praeitis. Tad Maironis 
ir norėjo “prikelti . nors vieną 
senelį iš kapų milžinų ir išgirsti 
nors vieną, bet gyvą žodeli”. Ta 
iš kapų prikeltoji praeitis poetui 
padėtų atrasti naują poezijos šal-

sos

Anti - Religija Ispanijoje
Parašė: James Q. Murphy

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

premijuotas vertimas

šio straipsnio 
menesiu buvo 
mui ir kartiems

BASKAI NACIJONAĮ4STĄI
J “kunigo” Sarasolos tokį pareiškimą ne

trukus atsakymą davė Vitorijos vyskupas, 
turįs pilną jurisdikciją visam Baskų kraštui. 
Vitorija buvo laikoma sukilėlių rankose nuo 
ęįvįįinio karo praduos ir jų vyskupas, kaip 
visi kiti baskai načijonalistai, visada simpa

tizavo su Baskų autonomijos tautinėmis as
piracijomis. Tačiau, keletas dienų po Sara- 
solos atvykimo' į Ameriką, Vitorijos vysku- 
bąs paskelbė ganytojišką perspėjimą arba 
persergėjimą prieš baskų nacijonalistų vie
nybę su komunistais, čia taip pat reikia at
siminti, kad didžiausia galybe, susidedanti 
iš uoliiį religiškų karlistį, kurie iš vien ka
riauja SU sukilėliais, randasi Navarėje, Bas
kų provincijoje ir ArAgone.

Tai yra toli nuo tiesos, kad visi baskų na- 
cijonalistai remia dabartinę valdžią, kaip 
S£rasola tvirtino. Socialistai, komunistai ir 
anarko-sindikalistai yra galingi organizuoti 
Bilbao metropolio industriniame baskų aps
krityje, iš kur paeina Prieto, socialistų Oro 
ir Vandenyno ministeris. Ne taip ktip Mad
ridas, Barcelona, Valėnčija ir kiti miestai,

kuriuos raudonieji valdo, Bilbao metropolis 
laikė kai kurias bažnyčias atidąras ir šv. 
mišių auka buvo visada laikoma jose nuo 
pat civilinio karo prasidėjimo. Tačiau, sek
madienis retai praėjo, kaa nebūtų buvę susi
kirtimų už bažnyčios durų iš lauko tarp ka
talikų baskų ir anti-religiškų baskų komu
nistų ir anarkistų, kurie žinojo kur eiti, kąd 
pasislėpus tykoti tų nepakankamai simpati
zuojančių su marksizmu ir šindikalizmu, kad 
jiems patikti.

Kaimiečiai, dirbantieji ant saio. ūkiu vi
sose Ispanijos dalyse, dar nebuvo taip daug 
atitraukti riuo religijos, kaip kad buvo mai- 
nieriai ir industriniai darbininkai miestuose. 
Andalūzijos ūkininkai Velykų metu barėsi į 
Sevilę praėjusiais metaiš, vien keletą? mene
sių prieš civiliniam karui prasidėsiant. ir pa
rode taip daug nepaprasto entuziazmo ir re
liginio uolumo, kaip jie kad turėdavę Didžio
sios Savaites procesijų metu.

(Bus Daugiau)
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Tiesos Balsas Iš Lietuvos
Broliai amerikieč i ą i, 

sportininkai ir prijaučian
tieji išgirskite mūsų bal
są!

Lietuvoje mums nėra 
galimybės pasakyti tai. 
kas gali nepatikti tięms, 
kurie dabar valdo, bet 
mes negalime tylėti.

Tautininkų valdžia siun
čia į Ameriką būrį vyrų, 
kad, girdi, užmegztų glau
desnius su jumis broliai 
ryšius. Tačiau siunčia
mieji vyrai nėra Lietuvos 
geriausi sportininkai.

Tai ne sporto vadovybės 
ir ne per sporto varžybas 
parinkti, o tik valdžios 
skirti žmonės. Per žiemą 
juos mokino ne sporto, 
bet dresiravo moderniškų 
šokių, mokino kaip reikia 
nusilenkti, šypsotis, dai
nuoti, < ’
buvo mokomi kas reikia ponui Bordenui reikia at- 
ir ką negalima sakyti. Ta- silyginti už ordenus. Mes 
tai šit kokią mokyklą tie. tik stebimės iš to, L ’ 
vyrai išėjo. Kitaip sakant, vienas kitas net žymesnių į 
—tai jaunimas išėjęs tau-' katalikų vadų tapo su- 
tininkų dresūrą. • ! klaidinti.

Tiesa, keli tarpe tų vy-J 
rų vistiek nevisai tauti-l ieškoti sau šalininkiį ame- 
ninkams tinkami, juos tu- rikiečių tarpe, tai lai jie 
rėjo paimti iš bėdos — tai j siunčia savo valdininkus, 
lakūnai. Mat tautininkų bet kam išnaudoti jauni- 

kėši skraidyti. Tatai pri-' tuoja daugiausia katali- 
sėjo imti net iš tokių, ku- kiškasis jaunimas. 
rievaldži°s už neištiki- Tai kai įvažiavę tau-

“J .. in-'w- 

bus_geriausi. Dabar visi,! ,1?1?S’T •

J
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Lietuvių Dienos Rengimo 
Komisijos Protokolas

I ' - • .
Birželio 27, 1937 m., 2 

vai. po pietų, šv. Kazi
miero parapijos bažnyti
nėje salėje, Worcester, 
Mass., įvyko Lietuvių 
Dienos Rengėjų susirinki
mas. Dalyvavo virš 40 at
stovu iš: Worcester, Šo. 
Boston, Marianapolio ir 
kitų kolonijų atsiųsta 
pranešimai laiškais. Susi- 

; rinkimas buvo gyvas ir į- 
domus.

Susirinkimą atidarė su 
• malda Lietuviu Dienos 
pirmininkas p. Juozas Že
maitis. Sekretoriavo p. J.

=

pranešė spaudoje, kad 
girdi Amerikos Lietuvių 
Sporto komitetas kviečia 
į Ameriką ponus Kviklį, 
Galvydį, Augustauską ir 
kitus.

Tai bent parinkta kom
panija!

Broliai sportininkai, 
mes turime pareikšti, kad 
netikime advokatui Jonui 
Borden - Bagdžiūnui. Ka
da jis buvo Lietuvoje, jis 
visai nesidomino mūsų 
gyvenimu. Jis tik sėbravo 
su valdžioje esamais žmo- 

vanotas ordėnais išdun
dėjo į Amerika.

Mes giliai įsitikinę, kad “ MSiFdlesex Kumpa
JIS nėra Amerikos spor- Medical Coll’ge Bost Ku.mPa- tiimonom toumYYin vartoc _ .. . S7 ...! Mass. Veikiai pradės eiti j 

gydytoj0 pareigas (inter- 
Į neship) Lawrence City Mass. 
Hospital.

Dr. Puišys yra gimęs 
k^d 1910 mt. vasario mėn. 19 

j dieną Lawrence, Mass.
_ belankant High 
School 1925 metais pasimi-

T . , .. • j - . rė jo tėvelis Izidorius. Ap-Jei tautininkams rupi u į b- vertg ieškoti dy. nob-nti cnn colininlzii . v t •bo prieš baigsiant mokyk
lą 1927 m. Gavęs darbą 
Flynn’o vaistinėje kiekvie- 

. .v. . , -r , * -i • - f ną liuosą valandėlę sunau-mokyklą įsejęs negi mo- mą! Juk Amerikoje spor-j stl7dijavimui farma. Lroai oįrfirTi Torai nri.! inmo rioiiflriaiiaia kotali. .y ___
žymėjimu baigė farmaceu- tuviu Dienos

vę vau.- to KUrS<į. v aiouiiniAao . . v •
kalbėti Puišys nepasitenkino fąr- jusiems jaunuoliams bei 

tnaciia. Istoio į Middlesex grupėms, " -. .
genausi. kioja Lietuvoje, kain ru- Medical' College ir siekė Gauta ir kaikune atsaky-kurie . siunciąmi į Amen- on ;nrn - -- -.5 ■ “

ką prisaikdinti, tai žino
ma turės kalbėti ką juos j 
išmokino.

Kitaip sakant jūs bro
liai amerikiečiai matysite 
vaikus ne tų narsiu tėvų,! 
kurie iškovojo Lietuvai 
nepriklausomybę ir lais
vę! . ...

Ne, jūs matysite lietu- J? a^Sa tiesą ir .aisvę 
visko fašizmo apgailėti- gerbiančių vyrų pastan- 
nus vergus.

Kad tie vyrukai, pakliu
vę į laisvąją kraštą nepa
keistų kailio, tautininkai! 
siunčia kartu savo valdi
ninkus { 
Kviklį ir Augustauską.

O kas tie per ponai?
Pirmiausia tenka pasa

kyti, kad visi siunčiamie
ji nieko bendra su sportu 
neturi ir nenusimano. Pir
mieji du pavadinti tautos: 
atstovais, o kaip žinote 
taip vadinamame d.abarti- 
niame Seime tėra tik skir
ti valdininkai, kurie be 
dvigubos algos, nieko ge
ro Lietuvai neduoda. Tai 
ne tautos atstovai, bet 
Smetonos ir Tūbelio ap
mokami pakalikai.

Trecias siunčiamas į A- 
meriką ponas Augustaus- 
kas — tai žmogus, kurį 
daugiausia neapkenčia vi
si’ be išimties Lietuvos 
sportininkai.

Augustaūskas, pildyda
mas valdžios įsakymus 
baigia smaugti gražiai 
pradėjusį klestėti Lietu
voje sportą. To pono įsa
kymais moksleiviai nebe
gali* lankyti sporto orga
nizacijų; tas ponas su y- 
patingu užsi s p y r i m u 
griauna katalikiško jauni
mo sporto veiklą. Tokie 
to pono nuopelnąi sportui.;

Bet nemanykite, broliai i 
amerikiečiai, kad Lietu
voje nebera šaunių vyru. 
Ne, yra žmonių, kurie 
nuo pat nepriklausomy
bes pradžios, neapmoka
mai dirbo - ir tebedirba. 
Daugumą iš tų vyrų nusi
pelnė jaunimo meilę! Tai i 
vyrait kurie buvo ir tebė
ra jaunimo vadais. Jie ge
resni tautininkai už tuos 
naujus, dabar atsiradu
sius taip vadinamus tait 
tininkųs, kurie tedirba tė
vynei už skambantį* meta
lą. Tautininkų valdžia il
gai slėpė savo i 
ir siunčiamųjų. . w._. . -tt- -y-y—
Ir tik pastaruoju laiku mirigai žygiuoja pro savo šefą Valstybės Prezidentą ir kitus svečius. •• I . I •T

nemis ir pagaliau apdo- DR. IZIDORIUS PUIŠYS, 
..........  ’ (PASH)

v • Šiais metais baigęs me-
jib ųeid. Medical College BOSton,
tuojancio jaunimo vadas. Mass Veikiai pradės eit 

Tai jis tik ir H
kviesti į Ameriką tokius:

o daugiausia jie ponus, kaip jis pats. Mat
. . _ , __ _ _ __ ‘I

i

• v

• v-

I 
I

Skaitytas protokolas iš 
įvykusio susirinkimo ge
gužės 23, G

ge, Providence, ir kitos 
kolonijos, sulig pranešimų 
irgi važiuoja bus’ais.

Muzikos ir Dainų Šven
tės reikalus plačiai nu
švietė p. Juozas Žemaitis. 
Praneša, kad Šv. Mišias, 
kurias celebruos J. E. Vy
skupas M. Reinys, giedos 
Šv. Kazimiero par. choras. 
Ankščiau buvo nustatyta, 
kad Šv. Mišiose giedos a- 
biejų Worcesterio parapi
jų chorai, bet Aušros 
Vartų par. vargonininkui 
išvažiavus ir naujam dar 
neatvykus, kol kas jokiu 
žinių apie ano choro stovį 
neturime. Todėl ir teks 
Šv. Kazimiero par. chorui

23, Cambridge, , susitelkti vienam tose iš- 
Protokolas priim- kilmėse. Bet jeigu kurie 

tas. ! nors kitų parapijų chorai
Išklausyta i vairių ko- norėtų nrisidėti prie Šv. 

misijų raportai. Mišių giedojimo ]— ~:
Pirmininkas, Juozas Že

maitis pranešė, kad yra 
išsiųsta kvietimai daly
vauti Lietuvių Dienoj N. 
Anglijos Gubernato
riams ir miestų majo
rams. Taipgi prie kvieti
mu prijungta ir įrašymai 
prisidėti Aukštuosius sve- 

cijos. 1930 metais su naši- su dovana orie Lie- - J — . . _ - * i sporte bei
to kursą. Vaistininkas k^ose srityse pasizymė-

macija. Įstojo į Middlesex grupėms, atžymė j i m o.

Dienai nustatyta ir prasy
ta, kad fciękviena koloni
ja ar pavieniai surašytų 
ką aukoja ir aukų lapą į- 
teiktų Lietuvių Dienoj fi
nansų sekretorei poniai 
M. Delionienei, arba kole
gijos nurodytai asmeny
bei, kuri su parados re
gistracijos komisijos na
riais registruos prie spe
cialiai parengto stalo, 
prie kolegijos rūmų.

Kadangi į numatytą L. 
Dienoj turėti “Tag Day” 
ligi šiol nebuvo išrinkta 
tam darbui komisija, tai 
šis susirinkimas nutarė 
kviesti ir prašyti į Komi
sijos vedėjus kun. Joną 
Vaitekūną.

Kun. J. Vaškas praneša, 
kad trokas iš Thompson į 
Worcesterį atvyks penk
tadieni liepos 2, o į Bos
toną šeštadienį, liepos 3, 
tikslu paimti reikmenų 
Lietuviu Dienai.

Susirinkimas baigtas 
kurią atkalbėjo

I

ŠV. JONAS KRIKŠTYTO
JAS

____  ____ ____ prašomi malda, 
išmokti — Missa De An- kun. J. Vaškas.

Birželio 24 dieną, šven
tėme šv. Jono Krikštytojo 
dieną, šv. Jonas buvo tas 
apie kurį pasakyta: “Bu
vo Dievo siųstas žmogus, 
vardu Jonas. Jis atėjo 
liudyti apie tą Šviesą, 
kad visi per Jį tikėtų. Jis 
nebuvo šviesa, bet turėjo 
liudyti apie Šviesą”.

Šv. Jono Krikštytojo a- 
tėjimas į pasaulį buvo ne
paprastas. Jo tėvai Zaka
rijus ir Elzbieta buvo se
ni ir bevaikiai. Tais lai
kais buvo didelė negarbė 
žmonėms neturėti vaikų. 
Juodu tą negarbę kantriai 
kentė ir būdami visai tuo 
nekalti ieškojo paguodos 
pas Dievą. Dievas jų 
maldų išklausė ir davė 
jiems sūnu. kuri angelas 
liepė pavadinti Jonu.

Kada jo tėvai mirė, jis 
gyveno pats vienas tyruo- 

maitinosi skėrais ir 
laukinių bičių medumi. 
Malda ir pasninkas užpil
dė visa jo laiką. Paskui 
jis ėjo žmopėms skelbti 
atgailą ir prirengti jų 
širdis Kristaus mokslui, 
jis ta aukšta pasiuntiny
be nesididžiavo, bet vadi
no save “Šaukiančiojo ty
ruose balsas”. Ir jis saky
davo: “Aš tiesa, krikšti
ju jus vandenimi atgailai, 
bet Kuris turi po manęs 
ateiti yra galingesnis už 
mane. Jo kurpių dirželių 
aš nevertas esu atrįšti- 
Jis krikštys jus Šventąja 
Dvasia ir ugnimi”.

Iš jo gyvenimo spindi 
teisingumas, kad jis prisi
pažino neesąs Kristus; 
taip pat jo didis nuolan
kumas, kad jis sakėsi ne
vertas atrįšti Kristaus 
kurpių dirželio.

Visiems žinoma, kaip 
Šv. Jonas pasakė karalių: 
Erodui, kad jam nevalia 
gyventi su jo brolio pačia 
ir už tai karalius nukirto 
jam galvą.

Taip užsibaigė gyveni 
mas žmogaus apie kur; 
Kristus pasakė: “Tarp gi 
musiųju iš moterų nekilo 
didesnio už Joną Krikšty 
toją”.

Žuvo Erodas ir jo galy 
bė pranyko, bet Šv. Jonai 
buvo ir pasiliks pasaulit 
pažiba. Ir mums reikėti 
šv. Joną pasekti, savi 
gražiu krikščionišku gy 
venimu liudyti pasauliu 
apie Jėzų Kristų. Tada i: 
mūsų gyvenimas būti 
naudingas.

Visus Jonus, jų patroni 
šventės proga, nuoširdžia 
sveikiname.

J. Kumpa, Sekr.
Skirstydamiesi at- ^e» 

stovai ir Liet. Dienos prie- 
teliai į namus reiškė viens 
kitams linkėjimus ir pa
simatymą Liet. Dienoj, 
Marianapoly.

gelis ir kviečiami daly
vauti. Dirigentai Dainų 
Šventėje bus: p. Giedrai
tis, p. Šlapelis ir p. Balsis. 
Gi p. R. Juška su Radio 
Grupe sudainuos keletą 
dainelių — extra.

Sporto reikalai yra jau 
sutvarkyti ir paskelbta 
spaudoje, gi dovanu klau
simas sulig pranešimų —į 
p. Žemaičio, kun. Jagmi
no. MIC., ir kun. J. Vaško, 
MIC., irgi parengtas. 
Sporto programai vyks
tant bus padėjėjais p.' 
Juozas Grigaitis, keli kiti 
IVorcesteriečiai.
napolio Kolegijos sporto 
personalas ir kiti.

v •

P. s.

I

f

Mielas Dėdė!
Kad žinotum, Dėdyt. 

kaio mums dabar linksma! 
KaiD tik žilvyčiai su šer
mukšniais išsorogo ir kla
nuose žolė sužaliavo — aš 
su nekantrumu laukiau, 
kada 
tvarto

Dėdyt.
mai. Worcesterio majoras 
laišku pranešė, kad jis da
lyvausiąs. N. H. Guberna
torius pranešė, kad nega
lėsiąs asmeniškai daly
vauti, bet siunčiąs savo 
dovaną — taurę at.sižv-

daktaro laipsnio.
Nelengva uždarbiaujant 

mokytis universitete, nors 
jo vyresnioji sesutė Bar
bora jam prigelbėjo. Pasi
žymėjęs farmaceutas dar
bavosi vaistinėje ir moki
no rengė studentus kvoti
mams dėl Statė Board of 
Pharmacy. Čia reikia pa
žymėti, kad kiekvieną už
dirbtą centą atiduodavo 
savo gerajai mamytei Pet
ronėlei. Ši protinga, dievo- 

__ __ nuoširdžiai mylinti sa- 
tikisi sutraukti daugiau vo vaikelius motina tiks- 
žmoniu ir ten paagituoti. !jai ^Įe^vieii^. skatikelp Šiandien ji

Nei tiems, kurie siunčia, džiaugiasi matvdama sa- 
nei tiems kurie kviečia vo sūnu Izidorių daktaru, 
sportas visai nerūpi, r 
mes jaunimas tebūsime 
jų užgaidų, jų sąmokslo 
priemone.

Mums tai labai aišku. 
Tatai mūsų pareiga buvo, 
apie tai jums pranešti.

Broliai amerikiečiai — 
mes kviečiame jus prisidė
ti prie mūsų šūkio: —

Sportas turi būti priei
namas kaip maistas, kaip 
oras visiems!

O žaisti jaunimu asme
niškiems reikalams neva
lia!
Kaunas, Gerutis.
Birželio 11, 1937.

sų laikais prie caro.
Ne, ponai tautininkai — 

sportas auklėja stiprius, 
darbingus ir tiesą mylin
čius piliečius, o ne savi- 
naudžius, pakalikus!

Baigdami mes štai ką 
! turėtume pasakyti.

Sportas Lietuvoje išdy-

gomis.
Tatai tų vyrų darbais 

nori girtis tautininkai.
Po sporto priedanga jie

ponus Galvydį, A ..----X--

i

5Z • Maria-
mama palieps iš 
varyti gyvulius.

Spaudos - Propogandos Dabar jau ganom, dūdeles 
mėiusiems L. D. ir jis la- komisija savo darbą tęsia, iš karklu sukam.

Su mokykla atsisveiki- 
sutvar- nau visai vasarai. Vaka

rais parginys karves — ei
name su tėveliais sekly-* 
čion gegužinės litanijos 
giedotų.

Rvtais tėtė liepia bėrį 
iššukuoti. Mat dar ji tebe- 
luobia tvarte ir šonai sus- 
tyrę. Užvakar mama buvo 
nuvažiavus turgun —- ir 
nieko nepardavus pabėgo. 
Bėgo iš turgaus ne viena 
mano mama. Bėgo net di
deli vyrai vvkrūs bernio
kai su savo šauniais juod
bėriais.

Žiūrėk, kaip buvo: Vie
nas lentelę su pavarde bu
vo užmiršęs prie šono ar
kliui pririšti, kitas kume
lės gerai nėnušveitė ar pa
sagu ant visų keturiu ka
nopų neprikalė. Policija 
taip ir vaikšto; protoko
lus tik rašo. Žmonės tem
pia vežimus iš turgaus at
gal ir dui namon.

Važiuoja žmonės atgal— 
sako mama — nieko ne
pardavę ir nieko nenusi
pirkę. Ir man mama res-i 
tainių neparvežė. “Ką ten 
restainių — ir ratams te
palo nenupirkau” — skun
dėsi mama. “Daugiau i 
turgų važiuoti už jokius 
pinigus nevažiuosiu; ver
čiau su krepšiu ant ran
kos pėsčia kulnuosiu”.

Žmonės kalba, kad užva
kar turgui buvus tikra re
voliucija. “Revoliucija” aš 
dėdyt tokio žodžio nė ne
suprantu?
— Uedyt atvažiuok šią 

vasarą pas mus. Dabar 
taip gražu. Pamatysi kaip 
gražiai pas mus žydi pie
vos, bitės zvimbia, gegutė 
kukuoja, o mano --- 
žilio ja.

Nors buvau dar mažas 
atsimenu, kai jus, Dėdyt. 
užpernai viešęjot pas mus. 
Buvo tuomet Lietuvoje 
pikti sacharino laikai, bet 
mums tąsyk buvo labai! 
gera: Tu mums cukraus 
nupirkdavai čieląis kilo
gramais; užtekdavo ne tix 
arbatai, bet būdavo jo ir 
ant rūgusio pieno užbars- i

bai užgiriąs lietuvių judė- Biznio komisija savo 
jimą. reikalus esą turi

Sekretorius., pran e š ė, f?u<3> pranešė p. Paru- 
kad per Kvietimų komisi- 11S- 
jos patvarkymą išsiuntęs 
laiškus klebonams, drau
gijoms ir Parados Komi-! atstovas, p. Dirsė, sukėlė 
sijos atsišaukimus i orga- susirinkime didžiausio su-Į 
nizacijas bei draugijas, su sidbmėjimo. Tuo klausimu; 
prašymais, kad adresatai : kalba: kun. J. Vaškas, 
įdėtų savo 
paragintų savo einamose , maitis,

Parados Komisija, ku
rios pasirodė tik vienas

kun. J. Vaškas, 
gėrą širdį ir kun. Jagminas, p. J. Že- 

> einamose , maitis. p. Delionienė, p.v 1X1 V vi ‘C'CL V *^JL1XvL111WOVz i 111CL1V J O y V * l-^ V 4X VA11V11V y įj •

° Jos džiaugsmą didina gta-( srityse lietuvius imtis da- J. Kumpa, p. M. Urmonie- 
žiai gyvenąs ir daug č' ' . . - — • - • - — -

.Pranciškaus parapijoj be- liepos 5, 
j < t • • • _ 1.------------------—r

i •. - . . _ T1 jaunesnysis jos sūnūs Juo- pranešta, 
zas. spaudos darbai:

Džiaugiasi, beabejo, ir cards”, plakatai ir skelbi- skelbta spaudoj.
Dr. Puišys savo rūpesčiu ma‘ laikraštyj “Darbinin- kyta ir nustatyta, kad: 
ir darbų vaisiais. Džiau- ke”. .—__B_, __— — r 
giasi parapija, nes Dakta- tame Lietuviu Dienos 
to Puišio asmenyje tikisi) ' ~ 
labai daug. Gilaus proto,, 
rimtaus būdo, mylįs lietu-į 
vius ir savo tėvelių kalbą!

Į lietuvis patr i jotas, gydy-j 
i damas kūno ligas neapleis 
Į ir dvasios reikalų.

šv. lyvumo Lietuviu Dienoj, nė, p. Dirsė, p. A. Pel-
> 5, MarianaDolyj, džius, p. Rimša, kun.

sidarbuojas jaunimo tarpe Thonmson, Conn. Taipgi Skruodenis ir kiti. Pagei-
, kad parengti dauta, kad Parados tvar-

“show ka būtų nustatvta ir pa- 
Pasisa-

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas

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

Sulig nutarimo perei- Visos grupės, draugijos, 
■ į su- benai, ar šiaip vienetai

sirinkime išsiųsta visoms norintieji dalyvauti para- 
LDS. kuopoms laiptams doje užsiregistruotų pas 
iškaščių padengimui kny- Lietuvių Dienos pirminin- 
gutės. ką p. J. Žemaiti.

TransDortacįios reika- vidence St., 
lūs plačiai išaiškino ‘Dar-^ Mass., J... . J • . z* ; • . . ■
p. Antanas Peldžius.

Bostonas, Norwoodas va- Navicką, 
žiuos bus’ais. Nes trauki- College, Thompson, Conn. 
pys nusamdyti nenusise- 
kė. Worcester, Cambrid-

43 Pro- 
Worcester, 

ligi liepos 3 d. š. 
bininko’ administratorius m. arba net ligi liepos 5, 

“ “ Pa-; 12 vai. dieną, pas Kolegi-
aiškina, kad šiais metais jos Rektorių kun. Dr. J. 
Bostonas. Norwoodas va- ! Navicką. Marianap o 1 i s

I

i

/Kauno skautai iškilmingai mini šv. Jurgio ir Motinos dieną. 1) Viršuje Lie-

J; - '^4 \ rw
sumanymą tuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona priima skautų paradą, 2) Apa- 
pavardesr čioje — skautai klauso Valstybės Prezidento kalbos, 3) Dešinėje — skautai iškil-

Užsiregistruojant į pa
radą reikia suteikti šios 
žinios: Vardas grupės,
kiek žmonių, kokios para
pijos bei kolonijos. Atvy
kus į Lietuvių Dieną lie
pos 5, Marianapoly reikia 
tuojaus patikrinti užsire
gistravimas ir gauti pas
kutines informacijas dėl 
ėjimo tvarkos, eiles ir vie
tos. žinias suteiks kolegi
jos nurodytoji komisija.

Pastaba: Visi parados 
dalyviai bus filmuojami.

Maršavimas paradoje į- 
vyks kolonijomis. Chorai 
maršuoja iš paskum visu 
savo kolonijos draugijų ir 
sustoja šalę laiptu, ktir į- 
vyką Dainų Švente.

P-nia Delionienė prane
šę. kad iš Worcesterio Šv 
Kazimiero par. vykstą, hgt 
kelios draugijos su vėlia
vomis. Jos dalyvaus iš
kilmingose pamaldose ir 
pavadoje.

Dėl teikiamųjų aukų L.

I

arves
l

tyti.
Turėjom ne tik cukraus 

privalgėm ir saldainių.
Sudiev! — Dėdyt, bu 

čiuojam visi. Vytautas.

MŪSŲ DRAUGU IR KUS- 
TUMERiy DĖMESIUI
Jūs nuoširdžiai esate 

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

ATHĖRTON’S
41 Center St., Brockton.

į

KIBART MOTOR 
ŠALĘS, INC.,

AUTHOĘlZĘi) FORD SALE? 
& SERVICE

120 Markei St., 
CampeOo, Mass.

Tel. Brockton 835
4*
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MILLIAM J. CHISHOLM

buvo 
fon-
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m ilsiems
s>ems. Dešimta dalis 
paskirta mokyklos statymo 
dui.

pasekmių, 
šimtų 
padėka 

kurie
darbavosi jame ir 

ir jame

DAYTON, OHIO.

Balkų. An

au 
ir 

ru-
lietuviais. 

KOMITETAS.

PARAPIJOS BAZARAS
Parapijos Bazaras. kuris tęsė 
visą savaitę 

žiausių
virš 17 
džiausią 
m a tiems.

s KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

Negailestingoji mirtis iš lietu
viu tarpo ištraukė gerai žinomą, 
ir mylimą Andrių 
drius Balkus buvo vienas iš šio 
miesto žymiausių mėsos išdirbę- 1 J. 
jų. Jisai pasimirė širdies liga 
birželio 23 dieną ryte. A. Bal
kus paėjo iš Lietuvos: Alytaus 
apskr. Dusmenį] parap.. kaimo 
Genionių. Amerikoje pragyveno i 
jau 40 metų. Jisai priklausė prie 
šv. Kazimiero draugijos, šv. Juo-Į 
zapo draugijos ir dar prie keliu 
klubų. .To sūnūs baigė kolegijos, 
mokslus. -Palieka dideliame nu
liūdimo savo žmoną, keturis sū
rus; Mykolą. Joną. Praną. Vin
centą ir anūką Joną. Jisai bu
vo 61 metų amžiaus. Amžiną a- 
tilsį duok jam Viešpatie. J. K.

Joje dainuos dainininkai iš Mon
tello ir Lvnno jaunimo choras.

j Marianapolį ši kolonija ža
da siųsti du bus’u svečių į Lietu
vių Dieną, liepos 5. Dar vietos 
bus’uose liko. Kurie norite va- 
ž’uoti. tai užsiregistruokite pas 

Kilinonį ir pas Stasę Uždavi- 
nvtę. Bus’ai išvažiuoja nuo Lie- 
iuvių salės 8 valandą rytą. Kai
na $2.00. Pasiskubinkite, kadi 
nebūtų pervėlu. J.

i

IŠ LYNNO LIETUVIŲ
GYVENIMO
mūsų miestelyje eina 

Nesigirdi, kad lietn- 
I
I

Darbai
pusėtinai, 
vis būtų he darbo.

Kliubo piknikas. įvykęs birže
lio 6 dieną, buvo tiktai pradinis 
šios kolonijos piknikas. Dabar 
visos pašelpinės draugijos rengia 
pikniką Kęstučio darže E. De- 
dham. Mass. liepos 25 dieną. Tai 
bus tikrai milžiniška gegužinė.I 

i f

GRABORIUS
’ASMKlflAKAS PA TA RNA VI MAS

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Deiter 1952 

Namu: PL «286

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

IŠKILMINGOS VYČIŲ 
VESTUVĖS

Rirželio 26 dieną Šv. Kryžiaus 
par. bažnyčioje sudėjo moterys- 
tvs Įžadus p-lė Ona Savickaitė 
ir Kazimieras Galdikas. Bažny
čios vardu kleb. kun. L. Pras
palius juos priėmė ir jaunave
džių intencija atgiedojo šv. mi
šias. Liudininkais buvo O. Gal
dikaitė. A. Miliskevičiutė. A. 
Makarevičiutė. V. Savickas. F. 
Galdikas. J. Skatkauskas. Sodin
tojais buvo P. Savickas ir A. A- 
leksinnas. Po jungtuvių Įvyko 
šaunus jaunavedžių priėmimas 
parapijos salėje. Jaunavedžiams, 
uoliems Vyčiams, linkime 
žaus vedybinio gyvenimo.

....................

los tarnybos darbą jų tarpe at 
lieka vienas, kuris gimė, augo ir 
gyveno jų tarpe,-tai yni vienas 
iš jų. Kun. B. Rybokas Lewis- 
tone yra lankęs pradinę mokyklą 
ir High school.

Neperstojančius Pageliais drau
gijos narės sunkiai darbavosi 
rengdamos tą vakarėli, ir ačiū 
jų darbštumui vakarėlis kopui- 
kiausiai pavyko. To vakarėlio 
vedėja jos išsirinko gerb. ponią 
čužienę. kuri gavusi jų nuošir
džią kooperaciją, šį vakarėli 
sėkmingai išvedė.

Puota buvo kopuikiausia. kal
bos Įspūdingos ir jautrios. Ke
lios merginos vakarėlį pamargi
no dainomis. Baigiant programa 
kun. B. Rybokui Įteikta dovanė
lė.

Kun. B. Rybokas, jo tėveliai ir 
taipgi jo broleliai ir sesutės,- la
bai giliai buvo sujaudinti šituo 
pagerbimu, ir jie yra labai dė
kingi visiems Levvistonieeiams, 
o ypač narėms Neperstojančios 
Pagelbos draugijos už jų užuo
jautą ir vaišingumą, nors ir jie 
dabar gyvena Bridgeport, Ct.

Juoda Dubysa.

HAVERHILL, MASS.

atnešė kuogra- 
Pelno liko 

dolerių. Nuošir- 
yra išreiškia- 
nenuilstančiai 
visiems jį rė- 

daly va į li
pei no

LABAI SVARBI LIETUVIAMS 
NAUJIENA

Toronto lietuvių šv. Jono pa
rapija rengia Nrigara falls (A 
merikos pusėje) šv. Jurgio para- 
pijos parke, East falls Street di
delį pikniką su šokiais, žaislais 
ir kitais įvairiais pamargini- 
mais. < 
tų. Be 
t iečiai 
Jurgio

Visi 
mi dalyvauti torontiečių rengia
mam pasilinksminime (piknike), 
kur bus gera proga susitikti 
savo giminėmis, pažįstamais 
susipažinti su anoje pusėje 
bežiaus gyvenančiais

kitais Įvairiais
4 d. liepos mėn. 1937 me

to, tą pačią diena Toron- 
rengia skanius pietus šv. 
pa ra pi jos svet a i nėję.

lietuviai maloniai kviečia-

Pernai. Maine valstybė pateko 
laikraščių pirmus puslapius, o 

dabar lietuviu kolonija Leivisto- 
ne vėl tą valstybę iškėlė viešu
mon.

Neperseniai Leivistone Neper
stojančio* Pagelbos Šv. Marijos 

.Moterų draugija surengė vakarė
li ir puotą pagerbimui kunigo 
Bronislovo Rvboko, minint jo 
keturių metų Įšventinimo ir dar- 
buoties Kristaus vynvne. Vaka
rėlis Įvyko šv. Baltramiejaus sa
lėje. Lisbon gatvėje. Svečių bu
vo atvykę iš Bridgeport ir Wa- 
terburv. Conn.. Laivrenee, Mass., 
ir Rumford. Me.

Kunigas B. Rybokas yra sū
nus ponų Ludviko ir Anelės Rv- 
lmkų. kurie keliolika metų at
gal gyveno Lewistone, o dabar 
gyvena Bridgeport, Conn.

Kunigas B. Rvbokas yra vika
ras šv. Athanašio bažnyčioje, 
Rumford. Me. Kun. Rybokas 
ir Levvistoniečins aprūpina dva
siniais reikalais.

Lewistoniečiai, šia puota pa
rodė ne tik pagarbą ir dėkingu
mą kun. Rybokui, bet taipgi pa
rodė didelę užuojautą ir drau
giškumą visai Rybokų šeimyna?. 
Apart to, jie galėjo pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti, kad Dievo šven-

** A
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kus. Tai pasirodo, kad bendra- 
frontieeiai sumanūs. Dar kiek 
laiko gyvuos, bet jau jų dienos 
suskaitytos. Stiprėjant ,ir didė
jant katalikų parapijai, smunka 
nęzaležnikai. Taurupis.

, g.

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

Muz. Jonas Tamulionis, 
Nashua, N. H. daininin
kas, kuris po sunkios ope
racijos pirmą kartą pasi
rodys Varg. Šeiminiame 
Koncerte, liepos 6 d., Mu
nicipal salėje So. Bostone. 
Jonas, sveikdamas po il
gos ligos, daug naujų lin
ksmų dainelių išmoko ir 
jas So. Bostoniečiams irt 
svečiams padainuos.

f

DIDELIS PARAPIJOS 
IŠVAŽIAVIMAS

Liepos 4 d. Klaipėdos parke 
Įvyks Šv. Kazimiero parapijos 
didelis išvažiavimas. Rus dainų, 
šokių ir kitokiu pasilinksminimu. 
Kadangi bus dvi dienos šventos, 
tai tikimės ne tik gausios vieti
nės, publikos, bet ir svečių iš ki
tu kolonijų. Norinčius važiuoti 
trokas veš dykai.

IŠVAŽIAVIMAS PAVYKO
Šv. Jono Krikš. draugijos 

žiavimas ir sukaktuvių 35 
gyvavimo minėjimas Įvyko 
pėdos parke, birželio 27 
labai puikiai pavyko.

išva
lo etų
Klai 
d. ir

telis neperdidžiausias, o yra la
bai daug žmonių. Visi gyvena 
taip susikimšę. kad mažyčiams 
nėra kur žaisti, kaip gatvėse, 
kur labai pavojinga vaikeliams, 
kas sudaro susirūpinimą jųjų 
rųotinėlėms.

MĖLYNIŲ RINKTI
Pastaromis dienomis daugelis 

jaunimo ir senesniųjų, kadangi 
mūsų apylinkėje nėra gana kitų 
darbų, eina į kalnus rinkti uo
gų — mėlynių. Dauguma žmonių 
renka uogas pardavimui ir taip 
užsidirba sau maistui. Dabar uo
gos yra parduodamos po 18 cen
tų kvorta. Mat pirkliai, daugiau
sia žydai, ant kalno pasitinka 
uogų rinkėjus ir tuoj nuperka 
jų uogas ir siunčia jas pardavi
mui į didmiesčius. Bet daugelis 
rinkėjų net namon parsineša uo
gas ir mėgina parduoti Shehan- 
doriečiams j namus, tuomi gau
dami kelis centus daugiau itž 
kvortą uogų, negu būtų gavę 
nuo žydų. Dabar dar nėra daug 
uogų, bet kai daugiau atsiranda, 
tai mažėja .jų kaina. Labai daž
nai viduryj sezono uogos par 
duodamos pirkliams už 6 ar 7 
centus kvortą. I

KASYKLOSE
Darbai kasyklose dar vis m- 

koki. Kaikurios kasyklos dirba 
jau kiek geriau, bet kelios vi
sai mažai.

Vienų kasyklų dalis, vadina-', 
ma “breaker”. bus nugriauta ir, 
liks be darbo apie 100 darbi
ninkų. Kasyklų savininkai pasi
aiškina. kad tai yra neišveniga- 
mas reikalas, nes jų kasyklos y- 
ra senos ir jau trūksta anglies. 
Taigi jai nebūtų nugriautas tas 
“breakeris”. po kurio dar žemė
je yra anglies, tai turėtų stoti 
dirbę net visos tos kasyklos ir 
per tai liktų keli šimtai mame
lių be darbo.

MEILĖ BUJOJA
Pastarose savaitėse mūsų pa

rapijoje gana sėkmingai pasi
darbavo meilės angelėlis — ‘Da
nielius Cupidas’. Atsižvelgiant 
Į neperseniausiai surištas pore
les randame: Pranciškus Ratke
vičius su Violet Medelinskaite; 
Vasilius Mutchko su Alena Mi- 
liauskiute; .Jonas Gaudinskas su 
Eleanora Vakriniute; Jonas 
Karzos su Marijona Skindalyte; 
Felixas Andrulionis su Marijona 
Vasariute; Edvardas Stefanavi- 
č-ius su Alena Galinvte; Vincas 
Vaitekūnas su Antanina Šilelyte.

O dar- skamba užsakai ir kn- 
lių kitų porelių. Gi B.

Birželio 13 dieną šiame mies
telyje airių parapijoje įvyko š'-. 
Jėzaus Vardo suvažiavimas. Iš 
apylinkės parapijų dalyvavo 30*1 
nariu atstovaudami 3,0 parapijas. 
I'imigii buvo 15. Pral. TLrr ati
darė suvažiavimą. Po tikybiniu 
prakalbu ir Draugijos naudai 
nutarimų, bažnyčioje nariams ir 
atstovams buvo suteiktas palai
minimas su Švč. Sakramentu. 
Dalyvavo ir lietuviai.

KAUNIERIUS.

PHILADELPHIA, PA,
VISI I JURGIEČIŲ PIKNIKĄ

Sekmadienį, liepos 4 dieną p. 
Andriaus Mikolaičio ūkyje Įvyks 
šv. .Jurgio parap. piknikas, pa
rapijos naudai. Klebonas kilti. 
Ignas Zimblys prašo visu, kuri“ 
tiktai išgalės, kad atvyktu į šį 
pikniką ir tuomi paremtų para
piją. Korespondentas

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
VAKARĖLIS

Birželio 13 dieną, šv. Jurgio 
parapijos salėje įvyko mokyklos 
užbaigimo vakarėlis. Programa 
susidarė iš dainelių, šokių ir vai
dinimo ‘Perdaug ir Neperdaug’. 
Atsisveikinimo kalbą pasakė A. 
Beleckas ir diplomus išdalino p. 
Gudana vičius. Kun. Zimblys. 
l ietos klebonas pasakė gražią 
kalbą ir baigiant sugiedojo tau
tos himną. Graduantų sąrašas 
seka: A. Polockas. E. Kvietkaus 
kas. J,. Bieliūnas. P. Vilimas. M. 
Duraitė, V. Kleivotaitė, L. Vis- 
tiniutė. L. Litviniutė. M. Keršiu- 
tė. P. Paulauskaitė, A. Suloms- 
kaitė. A. Stankiutė, R. Grinee- 
viciutė. (T. Juškevičiūtė. O. Za- 
karauskaitė. Seselėms mokyto
joms tenka didis pagyrimas už 
taip gražų vaikučių prirengimą 
šiam vakarui. Raporteris.

CHORISTAI APSIVEDĖ
Birželio 26 d. Šv. Kazimiero 

par. bažnyčioje Įvyko jungtuvės 
Juozo Bagdono ir Onos Obl;:- 
činskaitės. Kadangi abu buvo 
minėtos par. choro nariai, tai 
kaip bažnyčioje, taip ir salėje 
daug draugi], giminių ir pažįsta
mų dalyvavo. Abiejų tėveliai y- 
ra pavyzdingi parapijoms. Rap.

i

Visos 
pikniko!” 

neda- 
jiems 
obalsį 
nuta-

daug balių ir piknikų? 
bendrai prie vieno 
Kadangi katalikai nariai 
Iv va uja susirinkimuose, tai 
pasisekė susivienyti ir tą 
Įgyvendinti. Nezaležninkai

Birželio 9 dieną pasimirė 
Grudinskas, 24 metų amžiaus. 
Velionis buvo palaidotas birželio rp kad nariai papuls po bausme 
13 dieną su bažnytinėmis apei-1 $],00 jeigu 
gomis. Kun. F. Norbutas atlai-Į 
kė šv. mišias ir Į kapus palydėjo. 
Palaidotas šv. Patriko kapuose. ' 
Velionis paliko didžiame 
dime tėvelius, vieną broli 
sesutes.

J

Mūsų kolonijoje serga 
lietuvių. M. Bujienė po 
jos sugrįžus 
sveiksta, 
operaciją 
su ūkiame

Į namus. 
M. Čeikauskui 
ir dabar dar 
padėjime.

nuliū- 
ir tris

keletas 
operaci- į 
gražiai 
padarė 

vis yra

nesilankvs i pikni-

J. E. VYSKUPO REINIO 
ATSILANKYMAS

•T. Buitkevičienė. 
•T. Buitkiutė. A.

Dauniutė. .T 
Aidukoniutė.

A. Muzikevi-

Parapijos piknikas. įvykęs bir
želio 20 dieną buvo sėkmingas. 
Nemažai žmonių atsilankė net ’š 
kitų miestų. Prie gražaus šio iš
važiavimo pasisekitno prisidėjo ’ 
aukomis: pp. Jurgelevičiai. V. 
Adomaitis. V. Sasnauskas: dar
bu: J. Žilinskas. B. Jurkevičius. 
J. Jakavonvtė. 
O. Jurkevičienė
Sasnauskaitė, A. 
Jurgelevičiūtė, M. 
p.p. Jaruševičiai. 
čius. A. Klimauskas. M. Šilans-
kienė. A. Amšiejienė, A. Sasnau
skienė. R. Kazlauskienė. A. Mar
čiulionis . R. Jankauskienė. J. 
Belskienė, J. Kazlauskas. J. 
Kirpšius. pp. Uždaviniai. -T. Jes- 
kelevičius. J. Aidukonis. J. Bnit- 
kus. G. Jakavonis. Visiems au
kavusiems. darbavusiems. atsi- 
lankusiems tariame viešą lietu
višką ačiū.

Rengimo Komitetą*-.

Ilgai laukian^as garbingas sve
čias iš Lietuvos atvyko pirma
dienį, birželio 21 d. malonu buvo 
Baltimoriečiams ne vien tik. kad 
.jis atvyko, bet taipgi su juo at- 

I važiavo tris garbingi Brooklvno 
Lietuvių parapijų klebonai, bū- 

’ tent kunigai Balkūnas. Paulio- 
nis ir Aleksiu ną.s. Tai buvo ma
lonus surpryząs, visiems. Garbin- 

i gą. Ganytoją stoty pasitiko ne 
tik mūsų patriarka Klebonas, bet 

i taipgi apie 50 ar daugiau pa- 
saulionių žmonių. Žmonėms buvo 
malonu pasveikinti iš tolimos tė
vynės Lietuvos atvykusį vieną iš 
Kristaus apaštalų Įpėdinių, o 
Vyskupą džiugino savo viengen
čių nuoširdumas ir vaišingumas 
tolimam svetimam krašte.

I

VAKARO PROGRAMA

LAVVRENCE, MASS.
RAUDONŲJŲ IR NEZALEŽ- 

NINKŲ SUMANUMAS
Kilus herezijai Laivrenee keli; 

metai atgal, trys stambios drau
gijos atsiskyrė nuo Kataliku 
Bažnyčias. Nariai buvo suklai
dinti. Laikui bėgant tie suklai
dinti nariai pradėjo grjžti atgal 
į Bažnyčią, bet visą laiką pri
klausydavo prie tų draugijų, nes 
ilgamečiai nariai nenorėjo savo 
Įdėtų pinigų prarasti. Šiuo laiku 
yra taše draugijose apie du treč
daliai (2/3) katalikų narių, bet 
tas draugijas valdo nezaležnin
kai arba raudonieji. Katalikai, 
atnešę mėnesinį mokestį, skuba 
namon apleisdami susirinkimus.

llerezijos pradžioje laisvama
niai naujoje draugijoje dygo ir 
augo kaip Lietuvos miškuose 
grybai po lietaus. Bet dėka uo
dams darbo hfivusio kleb. kun. 
Virmnuskio ir dabartinio kleb. i 
kun. Juro, vėl parapijoje užside
gė karšta Dievo ir artimo meilė, i 
šią meilę ūgdo ir kūrena dažnos 
misijos ir rekolekcijos, taip kad 
katalikai nuo nczaležninkų buvo 
atitraukti ir tos draugijos be ka
talikų pradėjo smukti kaip gry
bai kaitroje. 'Susirūpinusios tų 
trijų, draugijų valdybos pakėlė 
halsą ir notarė vieningai elgtis;į 
“Broliai draugai, kam mums

begalo myli vaikučius: visiems 
yra žinomas kaipo ypatingas jau
nimo prietelius. Po vaikučių 
pusvalandžio sekė kalbos. Jonas 
Kairys l^ederacfjojf pirmininkas 
pasveikinęs sveti paaiškino šio 
vakaro tikslą ir pakvietė kun. 
Balkūną. Kunigų Vienybės pir
mininką. tarti žodi kitą kas link 
Jo Ekscelencijos asmens. Kun. 
Balkūnas trumpai, bet ryškiai 
nupasakojo Vyskupo nuopelnus 
kaip tikybai, taip tautai ir pla
čiais bruožais davė sugestijas 
kas ypatingai būtu svarbu ir 
domu Baltimoriečiams

P.W.A. DARBAI
Nors mūsų apylinkėje daug 

matyt vyru ir jaunų vaikiščių 
dirbant ant kelių ir kitose vieto
se. paskirtose WPA darbams, 
bet vis dar yra daugelis kitų be 
darbo, nes PWA. įstatymai musu 
apylinkėje leidžia dirbti tiktai 
vienam iš kiekvienos šeimvnos. 
Taigi jei kurioje šeimvnoje yra 
keli darbininkai be darbo, tik 
vienas gali dirbti prie PWA. o 
kiti namie sėdi.

I

Valanda ar ankščiau pirm 
skirto laiko šv. Alfonso salė bu- 

j vo prikimšta šoninėmis. Visi su
sirinko pamatyti, išgirsti Lietu
vį Vyskupą. Svetainė, dėka Sesu
čių Kazimieriečių pastangomis, 
buvo gražiai palmomis išpuošta. 
ŠŠ. Vardo vyrai, vadovybėje pir
mininko Valerijono Strazdausko 
ir Sodalietės, pirmininkaujant 
p-lei Marijonai Radzevičiūtei, su
darė J. E. garbės sargybą nuo 
klebonijos iki salės. Vyskupui ir 

Į svečiams kunigams įėjus į salę, 
susirinkę svečiai triukšmingai 
plojo rankomis, o didysis choras 
užtraukė bažnyčios giesmę “štai 
Didys Kunigas”. Po to sekė mū
sų tautos himnas ir Klebono pa- 

. sveikinimas garbingam svečiui, 
i Ugningais žodžiais žilplankis 
senelis sveikino vakaro svečią, 
dėkodamas jam. kad jis teikėsi 

i aplankyti mūsų koloniją ir už
tikrindamas jį, kad jo aplanky
mas atgaivins ir sustiprins vieti
nių Lietuvių širdyse tikėjimo ir 
tautos meilę.

CHORO DAINOS
Klebonui tams sveikinimo 

dį, choras dar 
maltos annos”, 
nu per Dvareli 
ja Nemunėlis, 
sceną, pasirodė 
Vaikučiai,

žo- 
užtraukė “Ad 

Tris Dienas. Ei- 
ir Kur Banguo- 
Jiems apleidus 
mūsų Mokyklos 

------------- , kurie susirinkusius 
prijuokino, o Vyskupo širdį ku
tenti kuteno, nes J. E. Vyskupas'

į-
išgirsti.

KALBA
minučių. 

Per tą laiką jis nušvietė susirin
kusiems ne vieną klausimą. Be
galo buvo malonu klausyti jo 
žodžių kaip jis pasakojo, kad 
katalikiškas jaunimas Lietuvoj 
nuo mažutėlių iki universitetą 
baigusiųjų buriasi Į Įvairias 
draugijas. Kaip gražios yra jų 
eisenos, kaip Įdomios yra jų su
rengtos paskaitos! Vyskupo žo
džiai žavėti žavėjo susirinkusius. 
Ne vienas prisiminė savo jaunas 
dienas, ne vienas minties spar
nais atsidūrė Lietuvoj. Pirm ne
gu užsibaigė vakaras, kun. Men
delis perstatė susirinkusiems 
kun. Paulionį. Kun. Aleksiūną ir 
arkivyskupijos laikraščio CA- 
THOLIC REVTEW redaktorių p. 
Vincentą Fitzpatrick. kurs, ne
žiūrint savo gausių pareigų pa
šventė visą vakarą dalyvauti 
garbingo svečio priimtuvėse. Po 
kalbų J. E. Vyskupas nuėjęs 
nuo estrados sveikinosi su atsi- 
lankijgiais ir atsakinėjo Į jų 
klausimus. Antradienio rytą 9 
vai. buvo išlydėtas Į Washingto- 
ną. kur buvo vaišinamas Apašta
liško. Delegato ir Lietuvos Miniš- 
terio.

PATIES VYSKUPO
Svetis kalbėjo 40

černauskas - Kašinskiutė
šeštadienį, birželio 26 d. 5 vai. 

p. p. p-lė Marijona Kašinskiutė 
tapo Aleko Cemausko žmona. 
Kazys Mašinskas ir Kašinskiu 
Onutė buvo liudytojais jų su
tarties. Kun. Dnbinskas su kun. 
Klebonu ir kun. Mendelių priė
mė jų vienas kitam pasižadėji
mus. Jaunai porelei linkime 
šviesiausios ateities!

RADIO MUZIKAI
Užpereitą savaitę Lakoside 

parke buvo taip vadinama Lietu
vių Radio Diena. Kadangi nebu
vo paskelbta kas ją rengė ar 
kokiam tiksTui. taigi žingeidumo 
dėlei ir aš ten nuvykau. Ten į- 
vvko šiokia - tokia koncertėlio 
jirograma, kaip paprastai girdi
me per radio. Nieko ypatingo 
nebuvo. Kelias jau išbaladotas 
dainas sudainavo — prastai. So
listai ir solistės nebuvo mūsų 
lietuviu geriausi(-sios). Kas dar 
nuostabiau, vienas vargonininkas 
su savo vyru choru dalyvavo ši
toje pramogoje.

KAD TIKTAI KAS 
NEIŠDRASKYTU

Mūsų Slienanadorio parkas 
šiaurinėje pusėje miesto kasdien 
atrodo gražesnis. Kasdien ten 
PWA darbininkai kasa takelius, 
kloja akmenimis, sodina medžius, 
ir t.t. Mažu kada ir sulauksime 
labai puikios vietos, kurioje ne
tiktai bus galima mažiems pa
žaisti. bet ir senesniems po me
džiais pasėdėti bei “papvnoke- 
lioti”.

Shenandoriui jau senei reikė
jo tokios vietos, nes mūsų mies- 

surado mūsų kolonijoj pereita 
savaitę. Pirmadienį, birželio 28 
d. buvo palaidotas Vincas Švirs- 
kas, o antradienį Elžbieta Alke- 
vičiutė.. Abudu buvo ištikimi 
bažnyčios nariai, priklausė prie 
parapijos draugijų, todėl buvo 
jiems suteiktas pilnas bažnyčios 
patarnavimas. Tegul abudu ilsi
si Viešpatyje! B. K.

APSIVEDĖ ALESĖ STAN- 
KIENĖ

šeštadieni, birželio 26 d., ap
sivedė ponia Alesė Stankienė 
(laidotuvių direktorė) su p. J. 
Danelevičium. Šliūbą suteikė 
kun. D. Mikšys. Šv. Andriejaus 
bažnyčioje. 8-tą vai. vakare. 
Linkime laimingo sugyvenimo.

F. P. 
Philadelphia, Pa.

VISŲ LIETUVIŲ ŽINIAI
Šį šeštadienį, liepos 3-čią d., 

pavakary, nuo 5:00 P. M. iki 
5:30 P. M., bus transliuojama 
lietuviška programa. Taipgi sek
madienio vakare, nuo 10:00 P. 
M. iki 10:15 P. M. Programos 
lietuvių kalboje bus girdžiamos 
iš stiprios Radio stoties WDAS. 
Tai tur būt kai kam visai neti
kėtai p. Kisielius “atgijo”. Lie
tuviai klausykite, gėrėkitės ir di
džiuokitės. P. P.

NELABA
Net dvi aukas

MIRTIS
nelaboji mirtis

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCIAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Pace Street 
BALTIMORE, MD.

OLSON & LEPPER, Ine.
CHEVROLET SALES &

SERVICE
519 Waahington St., . 

Norvood, Mass.
Tel. 0440
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MARIJAMPOLE

L. š. S. Ark. Karevičiui 
Įteikė Garbės šaulio Ženk

lą
Šaulių Sąjungos rinkti

nių atstovų sus-mas Kau
ne J. E. Ark. Pr. Karevi
čių, MIC., išrinko savo 
garbės šauliu. Ta proga 
Šaulių Sąjungos taryba 
nutarė įteikti auksinį šau
lio ženklą ir tokio turinio 
adresą: “Mylimas Mūsų 
Ganytojau, Ekscelencija 
Arkivyskupe. Jau kelioli
ka metų Ekscelencija esi 
pasitraukęs į tylų ir kuklų 
vienuolio gyvenimą, tačiau 
visa lietuviškai jaučianti 
Lietuva, anuo metu karš
tai pamilusi pirmąjį atgi
jusios valstybės Vyskupą 
Lietuvį, ligi šiol savo šir
dyse tebelaiko Ekscelenci
ją savo Ganytoju. Šaulių 
Sąjunga, sekdama Eksce
lencijos palaimintais į žy
gį pirmaisiais laisvės ko
votojais, ryžtasi eiti jų pė
domis, kad būtų išlaikyta 
brolių krauju atgautoji 
Nepriklausomybė. Lietu
vos šauliai, turėdami prieš 
akis didžius Ekscelencijos 
nuopelnus tautai ir valsty
bei, 1937 m. kovo 6 d. per 
savo metinį rinktinių ats
tovų sus-mą Tamstą išrin
ko Garbės Šauliu. Šaulių 
Sąjungos taryba prašo 
Ekscelenciją priimti Gar
bės Šaulio vardą ir to var
do simboli — auksinį šau
lio ženklą”.

Po adresu pasirašė ketu
ri ministeriai ir visa Šau
liu S-gos vadovybė.

Praėjusiomis dienomis 
buvo atvykę Š. S. vadas 
pulk. Saladžius ir prof. 
Vailionis, kurie ir įteikė 
garbės šauliui — arkivys
kupui Š. S. adresą ir auk
sinį Šaulio Garbės ženklą.

Lietuvos
tuoti. Pirktas apie Ragu
vą dvaras, bet atsidūrė ne
malonioj padėtyje.

KRETINGA

— Geg. 26, įvykęs nepa
prastas T.T. Pranciškonų 
konsilium šiek tiek pakei
tė tėvus pareigūnus. Buvęs 
parapijos klebonas ir 
gvardijonas, tėvas Aloy
zas Janušaitis, O.F.M., at
sisakė nuo pareigų. Jo vie
toj klebonu liko t. Leonas 
Jocas, O.F.M., o gvardijo- 
nu ....... ..
Troškūnų vienuolyno vir
šininkas t. Antanas But
kevičius, O.F.M. Gimn. 
prefektui t. Leonui išėjus 
į parapiją, prefektų lieka 
t. Alfonsas — Marija Ma
caitis, O.F.M. T. Aloyzas 
liko brolių magistru ir mi- 
sijonierium. Prieš kiek lai
ko dėl ligos nuo pareigų 
pasitraukė ir t. Benedik
tas Bagdonas, O.F.M., jo 
vietoj klierikų magistru 
liko t. Bonaventūra, dr. 
Zajančkauskas.

susilikvidavusio

600 METŲ LIETUVIŲ 
MIESTELIUI

Šiomis dienomis, Prūsų 
Lietuvos (Rytprūsių) mie
stelis Santopiai iškilmin
gai minėjo 600 metų su
kaktuves. Pirmieji Santo- 
pių gyventojai buvo lietu
viai, kurių daugelis paskui 
suvokietėjo ir susimaišė 
su kolonistais iš Vokieti
jos, daugiausia čia atkel
tais iš Zalcburgo.

DZŪKAI NETURĖS NEI 
DOBILŲ, NEI KVIEČIŲ

■
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Dėlto, Kad Darbas ir
Materijolas Daugiau i

- Dvi Stambios Lietuvių Įstaigos
■

Naujoje Anglijoje nemažai y-, 
ra lietuvių biznierių ir lietuviš
ku biznio įstaigų, bet stambiau
sios Įstaigos, tai alaus bravarnės 
— CREMO BREWING CO. ir 
BROCKERTS BREWIMG CO.

CREMO alaus bravarnė Įsteig
ta 1903 m. New Britain, Conn., 
kurios prezidentu yra suvalkietis 
Jonas Skritulskis, atvykęs Į 
Jungtines Valstybes 1880 m. Jis 
yra šios Įstaigos prezidentu nuo 
pat jos Įsteigimo.

CREMO alaus bravarnė išdir
ba pagarsėjusį CREMO alų, ku
ris y ta mėgiamas nevien lietuvių, 
bet ir kitataučių. Joje dirba 
daug darbininkų, kurių didžiu
mą sudaro lietuviai. CREMO a- 
lus yra gaminamas iš miežių, 
pargabentų iš Lietuvos, todėl jis 
ir turi tikrai lietuvišką skonį.

Kad patenkinus visus klijen- 
tus, šios įstaigos direktoriai nu
tarė padidinti — pristatyti plan- 
tą, kad galėjus didesni alaus 
kiekį padaryti. Planto padidini
mas su Įrengimais kainuos 
1 ūksiančių dolerių.

us galima statyti į bi-

750

-J Jos kū^sius gaUnia statyti 
■j le kokį frnfciejų bei parodą.

BROCKERTS BREWING 
COMPANY,

Worcester. Mass.
Ši įstaiga yra jaunutė — me

lų senumo. Jos iniciatoriais ir 
organizatoriais 
tulskis , ir Antanas
Nors BROCKERTS BREWING
CO. yra jaunutė, bet sparčiai au
ga. Per metus laiko nuo Įsikūri
mo padarė taipgi virš du milijo
nu doleriii apyvartos. Į porą me
tų laiko, mano daryti metinės a- 
jyvartos jau virš 5 milijonų do
lerių. Jos prezidentu yra paty
ręs biznierius A. Pinkevičius.

Prieš keletą mėnesių Brockerts 
Įstaiga padidino savo plautą ir 
Įsitaisė naują buteliavimo maši
ną, kuri kainavo virš 50 tūkstan
čių dolerių. Ji Į minutę subute- 
l’uoja — pripila ir užkemša 120 
butelių.

Cremo ir Brockerts Co. vedėjai 
neužilgo mano eksportuoti savo 
alų Į Pennsylvanijos ir Ulinois 
valstybes.

Jos iniciatoriais 
yra Jonas Skri- 

Pinkevičius.

ir

Kainuoja
Bet Jus Daugiau Nemokat!

Iš Krano
PARODYK Į KRANĄ

Buteliuose
(12 oncų ir Kvortomis)

UTENA

Šalna Gegužės 30 d.
Geg. 30 d. buvo didelė 

šalna. Esą, per pievas net 
rogėmis šerkšnu buvę gali
ma važiuoti. Nušalo agur
kai, pamidorai, bulvės. Kai 
kuriose vietose anksčiau 
buvę šalnos pakenkusios ir 
sodams.

Dzūkijoje šiemet dobilai 
ir žieminiai kviečiai labai 
prastai atrodo. Buvo ma
nyta, kad iš po žiemos jie 
dar atsigaus. Tačiau dabar 
paaiškėjo, kad iš jų jau 
nieko nėra. Daug kur ten
ka matyti dobilus ir kvie
čius atariant. Priežastis— 
žiemos didieji šalčiai.

ĮTRENKUS ŽAIBUI, SU
DEGS TVARTAI IR 

ŠEIMININKE

v.

UKMERGE

Lenkuojantieji Vis Dar 
Slaptai Moko Lenkiškai
Šiomis dienomis Ukmer

gės aps. viršininkas nu
baudė 125 Lt. Apolonija 
Stankevičiūtę už tai, kad 
Pabaisko valsčiuje slaptai 
mokė lenkiškai vietos gy
ventojų vaikus. Vaikų tė
vus — Ant. Markauską, B. 
Krukauską, Ig. Vaitkevi
čių ir P. Kučinską, gyv. 
Vinkšniškių km., Pabais
ko valse., Ukmergės apsk. 
— nubaudė po 35 Lt.

Balaliai, Panemunio 
Gegužės 19 d. vakare, ky
lant debesiui su griausti
niu ūkin. Grigienė melžė 
tvarte karves. Tuo laiku 
žaibas — griausmas tren
kė į tvartą ir taip smar
kiai, kad tuoj visas liko 
liepsnose, niekas nesusku
bo užgesinti. Sudegė visi 
trobesiai, gyvuliai ir pati 
šeimininkė.

LIETUVOJE KASMET
SUGAUNAMA 3.500.000 

KG. ŽUVŲ

NUBAUDĖ KOMUNIS
TUS

Kaunas — Geg. 21 d. Ka
riuomenės teismas Telšių 
komunistų (ne suvalkie
čių, kaip anksčiau kai kur 
buvo rašyta) byloje nu
baudė A. Bajerūną 6 mt. s. 
d. kai., Ant. Raibužį 2 mt. 
s. d. kai., Ant. Skinuli 8 
mėn. lygtinai, Jz. Galdiką 
išvežti į Kalnaberžės ne
pilnamečių pataisos na
mus ir J. Jurevičių išteisi
no.

PANEVĖŽYS

Antstolis Kalėjime
Antstolis Pietukauskas 

už pasisavinimą pinigų, 
patalpintas Panevėžio ka
lėjime. Iki teismo žmona 
norėjo už užstatą išlais
vinti, bet nesuranda bičiu
lių, kurie sutiktų garan-

L

už 1 ha upės 1—3 lt.
Dabar vidutiniškai per 

metus Lietuvos vandenyse 
sugaunama apie 3.500.000 
kg. žuvų. Specialistų nuo
mone, žvejybą išplėtus bū
tų galima sugauti iki 8.- 
000.000 kg. žuvų. Tsb.

AVIACIJOS NELAIME
UKMERGĖJE

i 
Į

DIDELIS GAISRAS 
DUSETŲ VALSČ.

Padustėlis, Dusetų vals., 
Gegužės mėn. 21 d. apie 11 
vai. naktį šiame kaime 
vaikai uždegė Grižinausko 
klojimą, iš kurio greit ug
nis persimetė į tvartą, gy
venamą namą ir pavėjui a- 
pėmė J. Ubeikos tvartus, 
Morkelio gyvenamą namą, 
klėtis, tvartus ir Unskino 
ir Butavičienės gyvena
mus namus. Sausrai esant, 
ugnis plėtėsi labai greit, 
kad net jokio daiktelio iš
nešti nesuskubo. Sudegė 
viskas — pradedant kepu
re ir baigiant batais. Ūkin. 
Morkelio tvartuose sudegė 
11 kiaulių. Jeigu ne ugnia
gesiai ir žmonių pagalba, 
tai visas kaimas būtų vir
tęs pelenais. Gaisro nuos
toliai padaryti milžiniški.

Gegužės mėn. 27 d. Uk
mergėje buvo rengta avia
cijos diena. Diena buvo 
graži ir viskas vyko kuo 
gražiausia. Publikos įi 
šventės vietą buvo prisi
rinkę gana apsčiai. Bet 
staiga, programą maždaug 
įpusėjus, atsitiko nelaimė. 
Lakūno Dženkaičio vai
ruojamas lėktuvas laisda- 
masis, nelaimingai užkliu
dė žemę, buvo nulaužti 
lėktuvo ratai, propeleris ir 
lėktuvas, pilvu bešliaužda- 
mas užkliudė dalį žiūrovų. 
Susidūrimo metu apie 19 
žiūrovų buvo sužeista, 5— 
7 metų mergaitė net mirti
nai. Tsb.

9.026.940 litų. Vidaus skoloms 
mokėti skirta 2.010.000 litų, vi
daus skolų palūkanoms mokėti 
766.440 litų. Tuo būdu iš viso vi
daus skoloms bus išmokėta 2.776.- 
440 litų. Užsienio skoloms palū
kanų bus išmokėta 70.000 litų ir 
kitiems skolų grąžinimo reika
lams 70.500 litų.

Be to, pagal tarptautinį susita
rimą, šiemet bus išmokėta 6 mili
jonai litij atlyginti už gaunamą
sias iš Klaipėdos krašto pajamas 
ir 10,000 litų Klaipėdos krašto 
savivaldybėms už valstybės tar
nautojus. TSB.

UŽSIENIO KAPITALAS 
LIETUVOJE

KAS NAUJO SMIL
GIUOSE

Lietuvoje, neskaitant 
lenkų okupuotos Lietuvos 
dalies, yra apie 130.000 ha 
vandenų. Tą plotą sudaro 
41.200 ha Kuršių įlanka, 
23.100 ha upių, 62.300 ha 
ežerų ir 2.000 ha dirbtinių 
tvenkinių, be to, yra Balti
jos jūros pakraštys 95 ki
lometrų ilgumo. Didesnė 
vandenų dalis yra valsty
bės nuosavybėje. Vykdant 
žemės reformą, valstybės 
nuosavybėn buvo paimti 
visi ežerai ir upės, bet vė
liau upės, išskyrus Nemu
ną, Nerį ir Nevėžį, perduo
tos krantų savininkams. 
Tuo būdu valstybės nuosa
vybėje liko tik per 10.000 
ha upių, 55.550 ha ežerų ir 
376 ha dirbtinių tvenkinių. 
Valstybinius vandenis že
mės Ūkio Ministerija nuo- 
muoja žvejams. Ežerus 
per varžytines nuomoja 3 
—12-metų, o upes viene- 
rietns metams. VIdutiniš- ta daug. Gaisro priežastis 
kai už 1 ha ežerų imama 
tnetinės nuomos 3 litai, o

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ

Gegužės mėn. 13 d. pil. 
Dapkui, gyv. Kaulakių 
km., grįžtant iš Raseinių 
turgaus, trenkė į jį perkū
nas ir vietoje užmušė. 
Žmona važiuodama paskui 
savo vyrą, kuris tuo metu 
buvo išlipęs iš vežimo ir 
ėjo pėsčias, buvo sunkiai 
pritrenkta ir sužalotas vei
das. ' .

SUDEGĖ LENTPICVE

Tauragnai ' — Gegužės 
23 d. rytą kilo gaisras Bal- 
telėp lentpjūvėj. Labai 
greit sudegė lentpjūvės 
namas. Nuostolių padary-

neaiški. Lentpiūvė pri
klauso E. Šeinui.

JONAS SKRITULSKIS, 
Cremo Brewing- Co. prezidentas 

Jonas Skritulskis bene bus 
vienas seniausių lietuvių Ameri
koje. Jis gimė 1860 m.. Maeiu- 
liškių kaime, Igliaukos parap.. 
Suvalkijoje. T Ameriką atvyko 
1880 m. ir apsigyveno Shenan- 
doah. Pa. Atvykęs j Shcnand&ih 
terado vos tik apie 50 lietuvių 
seimų, kurių dauguma buvo su
lenkėjusių. Jonui teko pirmuti
niam stoti į darbą ir organizuoji 
lietuvišką parapiją, kurios komi
teto pirmininku jam teko būti 
per keletą metų.

Jonas Skritulskis. kaip ir dau
gelis iš mūsų, atvykęs į Ameri
ką sunkiai dirbo 7 metus anglių 
kasyklose. Užsidirbęs pinigų, at
vyksta j New Britain. Conn. 
1903 m. ir suorganizuoja Cremo 
Breuing Co.. kurios tampa pre
zidentu. Jis būdamas prezidentu 
per 33 metus, išaugino CREMO 
BREWING CO. j milijoninę į- 
staigą, kuri daro virš dviejų mi
lijonų dolerių apyvartos į metus.

Jonas Skritulskis užaugino tris 
dukreles, kurios yra ištekėjusios. 
Viena iš tų yra ištekėjusi už 
adv. p. Lopattos, gerai žinomo 
visuomenininko. Reikia pastebė
ti, kad viena iš jo dukterų, p. 
Traceskienė, yra be galo gabi 
artistė — tapytoja, portretiste.

ANTANAS PINKEVIČIUS,
Brockerts Brewing Co.

Prezidentas
A. Pinkevičius atvyko iš Lie

tuvos 1910 m. Padirbęs vos porą 
mėnesių įstojo į duonkepyklos 
biznį, kurį sėkmingai vedė per 
keletą metu. Vėliau nusipirko 
automobilių taisymo ir pardavi
mo Įstaigą. Dabar jis turi net 
dviejuose miestuose tos rūšies i- 
staigas — vieną New Britain, 
Conn., o kitą Southington, Conn. 
Jo Įstaigose parduodama Cadil- 
lac, La Šalie. Graham, Studeba- 
ker, Wil!is, Chrvsler ir Interna- 
tional trokai.

P-nas A. Pinkevičius yra sek- 
ringas nevien automobilių bizny
je, bet ir alaus gamyboje. Jo va
dovaujama Brockerts Co. pralen
kė net kitataučių alaus Įstaigas. 
Reikia priminti, kad p. Pinkevi
čius turi gerą pagelbininką p. T. 
White, kuris energingai jam pa
deda.

Šiemet sausio 1 d. Lietuvos į- 
monėse buvo įdėta 48.500.000 litų 
užsienio kapitalo, kas sudarė 
31.6% viso mūsų akcinio kapita 
Ii sumos. Per 1936 metus užsienio 

j kapitalo suma mūsų akcinėse į- 
monėse sumažėjo 1.110.000 litų.

Daugiausia akcinio kapitalo į 
mūsų krašto akcinės įmonės yra 
įdėjusi Belgija, būtent, 17.000.000 
litų. Toliau Olandija 10.900.000 
litų. Vokietija 9,900,000 litų. A- 
merikos Jungtinėse Valstybėse 
2.200.000 litų, Latvija 800.000 li
tų, Didžioji Britanija 700.000 li
tų. Estija 200.000 litų, Šveicari
ja 200.000 litų.

Į Elektros pramonę užsienio 
kapitalo yra įdėta 16.200.000 li
tų (stambiausias elektros pramo
nės akcininkas yra Belgija), į po- 
pierio ir poligrafijos pramonę 
15.100.000 litų, į metalų ir maši
nų pramonę 4.200.000 litų, j me
džių pramonę 1.300.000 litų, j 
tekstilės pramonę 1.900.000 litų, 
į kitas pramonės šakas 600.000 
litų, į prekybos įmones 300.000 
litų, į kredito bendroves 2.900.000 
litų ir kitas ūkio šakas 
litų.

I

Smilgių miestelyje pas
kutiniaisiais metais pri
sistatė gražių namų: pa
statyta parapijos salė, 
„valsčiaus savivaldybė ir 
klebonija, tik dabar reikė
tų naujos bažnyčios.

Seniau Smilgiuose buvo 
veik visi krautuvininkai ir 
prekybininkai nelietuviai, 
o dabar beliko tik 2 nelie
tuviai, o visi kiti lietuviai.
— Smilgių miestelis padi

dėjo, bet gel. stotis yra už 
7 km. Dapšoniai. Joje 
traukiniai stoja tik du 
kartus per dieną, todėl ke
leiviams susidaro nepato
gumai. Artimesnės stotys, 
kuriose sustoja visi trau
kiniai, yra už 12 km. ir už 
15 km. Apylinkės gyvento
jai tariasi duoti prašymą 
gelžkelių valdybai, kad vi
si traukiniai sustotų Dap- 
šionyse.

damas didelius kiekius fasfatų 
akmenų Klaipėdos trąšų fabrikui. 
Taip pat atplaukė vienas švedu 
laivas iš Lenkijos atveždainas 
3.0CM) to gabalinių prekių.

Gyvi statybos darbai visam 
uoste. Jau dengiamas stogas Lie
tūkio sandėliams; jie bus vienas 
iš didingiausių statinių visoj 
Klaipėdoj. Smeltvnėj kasamas 
jachtų baseinas baigiamas špun- 
tuoti.

I

*

Uoste

KLAIPĖDA

500.000
TSB.

Laivų

LIETUVOS IŽDAS ŠIEMET 
TSMORtS AUTI 3 MILIJONŲ 

VIDAUS SKOLŲ ''

Nepaprastai Gyvas 
Judėjimas

Tokio niekad gegužės mėnesį 
nšra^uyę. K^įien *
išplaukia po 15—20 laivų.' Dau-
giausia atplaukia su statybos me
džiaga ir su anglimis. Šiomis die
nomis atplaukė laivas net ik Al-

KAUNAS — šiemet Valstybės 
pasižadėjimas vykdyti Finansų 
Ministerijos sąmatoje skirtą žyro (šiaurinės Afrikos), atvež-

.» t . _ . '' r , » , * » v

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

MR. 0. BROCKERT, 
brew-master

Mr. O. Brockcrt yra gimęs ir 
augęs Lietuvoje. .Jurbarko mies
telyje. Į Ameriką atvyko 1907 
m. Baigė National Brewer’s Aca- 
demy. Baigęs aukštuosius moks
lus, buvo instruktorium Bre- 
wers’ Academy, New Yorke. 
Paskui pradėjo dirbti Cremo a- 
laus įstaigoje. Kadangi jis labai 
sėkmingai alų darė, tai jo vardu 
Worcester, Mass. naujai suorga
nizuotoji įstaiga pavadinta — 
Brockert’s Brewing Co.

Reikia pasidžiaugti, kad pp. J. 
Fkritulskis ir A. Pinkevičius, 
kaipo atartai sugebi vesti mili
jonines įstaigas ir net pralenkia 
kitataučius. Skl.



Penktadienis, Liepos
i

darbininkas 81937

ATVIRAS lARKA^ OAR- ir Pamokinant» pamokslą, kuris HIVinAO LAIoAAO UAll palietė kiekvieno klausytojo šir
dį, ir sužadino stipresnius tikė
jimo jausmus. J. E. Vysk. M. 
Reinys yra apdovanotas stipriu 
halsu ir gražia iškalba. Visi aty- 
džitfi jo klausėsi.

Sekė palaiminimas su Švč. Sa
kramentu, kuri suteikė pats gar
bingas svečias J. E. vyskupas 
M. Reinys. Diakonu buvo 
J. Aleksiūnas, sub-diakonu 
J. Balkūnas. Pamaldi) metu 
šiai giedojo vargonininkė 
A. Kazakevičiūtė ir p-lė O. 
binskaitė, iš Ansonia. Conn. Taip
gi šv. Kazimiero parapijos cho
ras.

Ceremonijoms pasibaigus J. E. 
vyskupas M. Reinys eidamas iš 
bažnyčios laimino visus. Vargo
nininkė iškilmingai vargonais 
groja — Sužadink Jausmus 
Kiekvienas Sutvėrime. Ištiesi) vi
su iausmai buvo sužadinti, nes 
gailesčio ir džiaugsmo ašaras 
nuo daugelio veidu birėjo.

Bažnyčia buvo pilna žmonių 
susirinkusiu iš viso miesto idant 
pagerbus brangų Lietuvos sve
čią.

Mes New 
didžiuojamės, 
mutinę progą savo 
garbingą svečią Jo E. 
Reinį. Širdingai sveikinam jį ir 
linkime stiprios sveikatos ir Die
vo palaimos.

šeštadienio rytą svečias atlai
kė šv. mišias ir pasakė pamoks
lą. Po pietų aplankė Yale Uni
versitetą, miesto knygyną ir 
taipgi kitas žymesnes įstaigas. 
Vietos 
gražiai 
Reinio 
veikslą

Garbė lietuviams šioj išeivijos 
šalyje susilaukus tokio aukšto 
luomo ir didžio mokslo svečio.

Ačiū gerb. mūsų klebonui už 
pastangas padėtas šiame svar
biame ir prakilniame reikale.

Koresp.

BININKO REDAKCIJAI
LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO BIUROKRA
TIZMAS

I
1

Normandie ke- 
mėnesiams j Lietuvą ir j 

kraštus. Prancūzų laivų li- 
ofisui 611 5th Avė., Neiv 
pasiunčiau savo pasą, kad

Vykstu laivu 
liems 
kitus 
nijos 
York
jie parūpintų vizas: Prancūzijos, 
Vokietijos, Lietuvos, Estijos. 
Latvijos ir Lenkijos. Birželio 16 
d. nuvykau į Prancūzu linijos 
ofisą paimti pasą ir iš jų suži-' 
nojau. kad visi minėtų kraštų 
konsulatai, be jokių formalumų, 
suteikė vizas, tik Lietuvos kon
sulatas pareikalavęs užpildyti 
blanką ir kadangi jie be manės 
to negalėjo padaryti, todėl Lie
tuvos vizos negalėjo gauti. Lniko 
stokos dėlei asmeniškai Į Lietu, 
vos konsulatą nuvvkti negalė
jau ir todėl važiuoju be Lietu
vos vizos; tikiu vizą gausiu pas 
Lietuvos konsulą Paryžiuje, ar 
Berlyne?

Kodėl Lietuvos Generalinis 
Konsulatas daro savo žmonėms 
bereikalingi) apsunkinimų ir ke-į 
blumų vykstantiems į savo gim-j 
Tąją šalelę Lietuvą ? Kitų gi < 
valstybių konsulatai jokių ap-: 
sunkinimų mano kelionei nesu
darė.

Kun. dr. J. B. Končius.

kun. 
kun. 
gra- 
p-lė
Du-

Haven ’o lietuviai 
kad turėjom pir- 

tarpe turėti 
Vysk. M.

ryte, šv. Andriejaus par. bažny
čioje priėmė moterystės Sakra
mentą visoje parapijoje gerai 
žinomi jaunuoliai, būtent, Kaz. 
Kavaliauskas su panele Anele 
Jurkūnaite. Abu yra šv. Cecili
jos choro nariai — K. Kavaliaus
kas yra choro pirmininkas. Abu 
yra gabūs dainininkai bei vai
dintojai ir visuomet energingai 
veikia lietuviškame katalikiška
me veikime. Todėl ir laike jų ši tū
binių šv. Mišių prisirinko pilnu
tėlė bažnyčia ju artimų giminių 
bei pažįstamų. Šv. Cecilijos cho
ras gražiai giedojo laike šv. mi
šių. Bažnyčia puikiai gėlėmis ir 
palmomis išrėdyta. Jaunajai po
relei liudijo jaunojo pusbrolis, 
J. Matusevičius su jaunosios se
sele M. Jurkūnaite. Klebono 
kun. A. Vaškelio pranešimas, 
kad anksti tą patį rvtą pasimirė 
jaunojo tėvelis išaiškino kodėl 
jaunasis atrodė taip nuliūdęs. 
Kun. Vaškelis paprašė visų pasi
melsti už jo vėlę ir taipgi prašo | 
išeinančių iš bažnyčios nekelti! 
garsaus triukšmo jaunai porelei. 
išeinant. Tai liūdnas ir retas at-j 
sitikimas. Atsilankusieji reiškė! 
gilią užuojautą dėlei jaunojo tė
velio Martvno Kavaliausko mir
ties. Pp. Kavaliauskams Kaziu- 
kui ir Anelei reiškiame užuo
jautą ir mes. Taipgi linkime 
gražaus šeimyninio gyvenimo.

tesnio mokslo savo lietuviškoseiytė Marijona — 89%.
Vakare jvyko graži mokyklos įstaigose apturės didelę naudą ir

__________ ;___ I

NEW HAVEN, CONN.
» 

--------------- I 
ATSILANKĖ AUKŠTAS SVE
ČIAS J. E. VYSK. M. REINYS

I
Penktadienį, birželio 18 d. at

silankė Į mūsų koloniją garbin
gas svečias, Jo Ekscelencija Vii-j 
kaviškio vyskupas Mečislovas 
Reinys. Pusė po septynių vakare 
iškilmingai su procesija svečias 
buvo atlydėtas j "bažnyčią. Pro
cesijoje dalyvavo altoristai ir 
Marijos Vaikelių draugijos na
rės. Taipgi dalyvavo svečiai ku
nigai kurių tarpe matėsi kun. J. 
Ambotas iš Hartford. Conn.,

Amerikoniški laikraščiai 
aprašė J. E. Vysk. M. 
atvykimą ir talpino pa- 
ant pirmo puslapio.

NEW BRITAIN, CONN 1

PRIMENAM NEW BRITAINIE- 
ČIAMS

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO
Darbininkų pragyvenimas mū-j 

sų kolonijoj pakenčiamai page- j 
rojęs, bet vis namų nuomos auk-1 
štos. Daugelis dirbtuvių liepos 
pradžioje užsidaro savaitei lai- į 
ko, bet darbininkams užmoka į 
algą. Tą išreikalavo unijos. Ma
žai mūsų žmonių rašosi į unijas, 
nes bijosi, kad nebūtų komunis
tų suvedžiojami. T. M.

WATERBURY, CONN.

MUZIKAS RAPOLAS JUŠKA, 
Šv. Petro parapijos (So. Boston) vargonininkas, Var
gonininkų Seimo Rengimo Komisijos Pirmininkas a- 
tidarys Seimą, vadovaus Šeiminio Koncerto progra
moje ir prižiūrės, kad atvykusieji į Seimą vargoni
ninkai ir svečiai jaustųsi kaip namuose. Muzikas Juš
ka yra Naujos Anglijos Vargonininkų Sąjungos sky
riaus iždininkas, žymus dainininkas ir muzikas.

vaikučių programa, ■ kuri susi- MBįlliks tikri lietuviai, 
dėjo sekančiai: T’ _
nas, — Mokyklos vaikučiai, 2. 
Daina — č*iu eiu liu liu„ pirmo 
ir antro skyriaus mergaitės. 3. 
Maži indijonai, I ir II skyriaus 
berniukai. 4. Komedija; 
daug ir Ne perdaug, 7 ir 
rius. 5. Senoviškas šokis, 3 ir 4 
skyrius. 6. Dainos Audėja ir Jo
jau dieną, 3 ir 4 skyrius. 7. Linu 
Šokis, 7 ir 8 skyriaus mergaitės. 
S. Farsas, Gyvenimo Kryžiai, 7 
ir 8 skyrius. 9. Vainikų drilius, 
5 ir 6 skyriaus mergaitės. 10. 
Jauni ponaičiai, 5 ir 6 skyriaus 
berniukai. 11. Daina, Laiškas" pas 
Tėvelį — 5 ir 6 skyrius. 12. Dai
na: Ačių Dievui, baigusieji 8-tą 
skyrių mokiniai. 13. Atsisveikini
mo kalba, Irena Bertašytė. 14. 
Kunigo kalba ir dovanų išdali
nimas.

Kun. .Vitkus gražiai kalbėjo 
baigusiems mokslą, kad iš to gy
venimo būtų nauda Tautai 
Bažnyčiai. Dovanų 
daug ir beveik visi 
gavo dovanas už 
r.tsižvm ėjimą, 
svarbiausias: Už geriausius pasi
žymėjimus: Ptašinskas Zenonas 
ir Bertašytė Trena. Už Lietuviu 
kalbą — Mockevičius Dominin
kas ir Bazvtė Irena. Amerikos: 
Legiono medalis už Amerikos is
toriją: Broivn, Elena Rita. Už 
geriausią mokslą iš kitų skyrių

Mokyklos Him- BAIGĖ AUKŠTESNE 
MOKYKLĄ

Aukštesniąją Benjamin Fran- 
baigė se- 

birželio 21 
Barauskas 
Geraldine,

j klin High mokyklą 
p akanti lietuviai, kurie

, i d. gavo diplomus:
S Viktoras, Bitinaitė-

Butkaitė Juozapina, Čiapas Albi
nas W. Dominaitė Ella, Drusei- 
kis Fredrikas, Jodveršiutė Vera, 
Kazakevičiūtė Amelia, Kazakevi
čiūtė Joana, Mateikytė Bernice, 
Motejūnas Viktoras, 
Stasys, Petrosevičiutė 
pis Louis, Stunguris 
Unčiuraitė Aliee, viso 
daugelis yra alnmnai šv. Jurgio 
par. mokyklos. Sveikiname visus 
baigusius aukštesnį mokslą ir 
vėliname siekti aukščiau. Gal v- 
ra baigusių ir daugiau aukštes
nius mokslus, ypač amatų mo
kyklą, bet neteko sužinoti.

Pabrinkis 
Ona Šo- 
Vineas ir 
16. Iš t it

i

,r! 
buvo labai j 

baigusieji 
vieną ar kitą

Paminėsiu tiktai

Į MARIANAPOLĮ
Sužinojau, kad daugelis Ro- 

chesteriečių rengiasi vykti į 
Lietuvių dieną Marianapolį lie
pos 5 d., nes rubsiuviai, kur 
daugiausiai lietuvių gal dirba 
gauna savaitę atostogų. Todėl 
gera proga atlankyti Amerikos 
Lietuvių Vilnių. Vyturys.

KIEK BRAZILIJA ŠIE
MET ĮSILEIS LIETUVIŲ

kun. J. Aleksiūnas, iš Brooklyn, 
N. Y., kun. J. Balkūnas, iš Mas- 
peth L. I. ir vietos klebonas kun. 
M. Pankus.

Bažnyčioj vidurinis takas bu
vo išpuoštas palmomis; altoriai 
taipgi buvo papuošti gražiomis 
gėlėmis. Tas sudarė gražų ir 
jaukų reginį ir kėlė kiekvieno 
sielą prie Aukščiausio. Prie al
toriaus buvo pastatytas tinkamai 
papuoštas sostas ant kurio sė
dėjo vyskupas.

Kun. M. Pankus atkalbėjo li
taniją prie Saldžiausios Jėzaus 
Širdies. Jo Ekscelencija vysku
pas M. Reinys pasakė turiningą

Šis yra paskutinis priminimas 
Neiv Britainiečiams, kad visus 
kviečiame vykti bus’ais į Lietu
vių Dieną, Marianapolį. Bušai iš
vyksta liepos 5 dieną, 7 valandą 
ryte nuo šv. Ahdriejaus bažny
čios. Prašome tų, kurie jau už
sisakėte vietas bus’uose nepavė
luoti, nes bus’ai išeis skirtu lai
ku. Marijonų K. R. 36 sk. taria 
nuoširdų ačių kun. Karlonui už 
malonų paskelbimą šio išvažiavi
mo per keturis pamokslus perei
tą sekmadienį.

FEDERACIJOS SUSIRINKI
MAS

Birželio 25 dieną įvyko Fede
racijos 22 skyriaus susirinkimas 
į kurį draugijų atstovai atsi
lankė skaitlingai. Šiame susirin
kime buvo pradėta aptarti Lie
tuvos Sportininkų priėmimą, bet 
perskaičius laišką iš New Yor
ko komiteto pasirodė, kad vieti
nė kuopa pasivėlavo su užkvie- 
timu, bet buvo dar galima kiek 
vėliau juos užkviesti. Paaiškėjus, 
kad sykiu su sportininkais va
žiuoja ir du prieš katalikus nu
siteikę Seimo atstovai, Federa
cijos skyrius nutarė nekviesti 
Lietuvos sportininkų vien dėl to. 
Skyrius nutarė siųsti vieną ar 
du atstovu į Federacijos Kon
gresą; juos išrinks kitame susi
rinkime.

LIŪDNOS VESTUVĖS
Birželio 29 dieną, antradienio

CREMO ALE

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausiu miežių ir tinkamai įsendintas.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

PARAPIJOS IŠVAŽIAVIMAS

Šv. Juozapo parap. piknikas 
gražiai pavyko, nepaisant to. 
kad diena buvo apsiniaukusi. 
Žmonių skaitlingai atsilankė. Iš 
kunigų dalyvavo: kun. Kripas, 
kun. Kazlauskas, kun. Ražaitis, 
kun. dr. Starkus. Kun. Giedrai
tis buvo pikniko vedėjas, o visą 
tvarką prižiūrėjo kleb. kun. Va
lantiejus. Pikniko programa bu
vo įvairi, visiems patiko, kurią 
išpildė Parapijos choras, vado
vybėje varg. komp. Aleksio, p. 
Stankevičiaus akrobatų grupė, 
parap. švilpukų benas, ir t.t.

Į LIETUVIŲ DIENĄ
Sparčiai yra ruošiamasi j Lie

tuvių Dieną, ypač šios kolonijos 
šeimininkių, kurios ruošiasi vi
sus aprūpinti karštais ir gar
džiais valgiais. Tik važiuokite j 
Marianapolį. Nepasilikite namie.

Koresp.

HARRISON-KEARNY, N J.
LANKĖSI JO EKSCELENCIJA 

VYSKUPAS M. REINYS
Šių metų birželio mėnesio 25 

dieną apie 10 vai. vakaro atvyko 
garbingasis ganytojas j Harri- 
soną. Klebonijoje bažnytinis cho
ras sudainavo keletą sveikinimo 
dainelių ir išklausęs J. E. malo
naus padėkos žodžio apie 11 vai. 
išsiskirstė. Sekmadienį 10 vai. 
Jo Ekscelencijos atnašavo iškil-

mingas šv. mišias ir suteikė vai
kučiams Pirmąją Šv. Komuniją. 
12 vai. Malonusis svetys vietos 
klebono kun. L. Vaicekausko ir 
dviejų svečių kunigų lydimas 
atvyko į Švento Vardo Draugi
jos svetainę, kur jo garbei buvo 
surengti pietūs. Atkalbėjus mal
dą, pietų rengimo vedėjas p. 
Uždavinys Įžanginėje savo kal
boje pasveikino Jo Ekscelenciją, 
dėkodamas už suteiktą vietos lie
tuviams gtlbę savo atsilankymu. 
Toliau kalbėtojas reiškė asmeniš
ko džiaugsmo sutikęs savo bran
gų Vilniaus gimnazijos mokyto
ją. Vėliau kalbėjo klebonas kun. 
L. Vaicekauskas, advokatas Pau
lauskas ir Jo E. Vyskupas Rei
nys. Jo E. savo kalboje - reiškė 
džiaugsmo, kad jis randasi ne 
tik tarp mylimų savo tautiečių, 
bet ir savo buvusių mokinių. 
Čia garbingasis kalbėtojas pri
mena Vilniaus žaizdą Lietuvai, 
ragina neužmiršti savo tėvynės, 
tėvų kalbos ir jos reikalų. Nors 
kalbėjo daugiau kaip valanda, 
tačiau jo gyva ir skambi kalba 
atrodė kelios minutės. Jo E. 
baigus kalbą, vietos vargoninin
kui Pr. Odeliui vadovaujant, 
choras sudainavo keletą gražių 
lietuvišką dainelių. Vedėjas p. 
Uždavinys padėkojęs Garbingam 
Ganytojui už atsilankymą, har- 
risoniečių ir kearniečių vardu į- 
teikė dovanėlę. Brangaus svečio 
garbei surengti pietūs baigti 
tautos himnu ir apie 3 vai. išly
dėtas į stotį sekančion maršrute 
numatyton lietuvių kolonijom 
Dieve, laimink kiekvieną jo žin
gsnį. Vietinis.

MASPETH, LI., N. Y.
JONINĖS

Kun. Jonas Balkūnas birželio 
24 d. šventė savo Vardo dieną. 
Vardinėse dalyvavo ir J. E. 
Vysk. M. Reinys, 20 kunigų, p. 
Laučka ir. p. Vilniškis. Soleni- 
zantas 9 vai. atlaikė iškilmin
gas šv. mišias, kuriam asistavo 
diakonu kun. K. Paulionis ir 
subdiakonu kun. M. J. Brundza, 
gi ceremonijų vedėju kun. P. Le- 
kešis. Garbės Svečias J. E. Vysk. 
Reinys pasakė gražų, šventą a- 
tatinkamą ir Solenizanto pager
bimui, pamokslą. Žmonių buvo 
pilna bažnyčia. Daugelis priėjo 
šv. Komunijos. Iškilminguose 
pietuose Solenizantas pirmiau
siai pakėlė toastą už J. E. Vys
kupo sveikatą. Gi J. E., dėko
jant už linkėjimus, pasakė Sole
nizanto pagerbimui gražią kalbą

ir visų kunigų vardu palinkėjo 
Solenizantui sveikatos ir laimin
gos darbuotės spaudoje ir visuo
meniniam darbe. Solenizantui 
sugiedota “Ilgiausių metų”.

Po pietų J. E. Vysk. M. Rei
nys, kun. Stonio lydimas, išvyko 
į Jersey City.
♦ilgiausių metų Solenizantui ir. 

Garh. Ganytojui. Bijūnas.

C, BROOKLYN. N. Y.
JONINĖS

Birželio 24 d. muzikas Jonas 
Brundza (Šv. Jurgio par. vargo
nininkas) šventė savo Vardo 
dieną. Jo žmona Bronytė suruo
šė savo mylimam Jonukui gra
žų pokylį, kuriame dalyvavo jo 
brolis kun. M. J. Brundza, pro
fesorius p. J. Žilevičius ir visa 
Vensevičių šeima. Iškilmingoje 
■vakarienėje, solenizanto pagerbi
mui, visi svečiai pasakė kalbas, 
linkėdami solenizantui sveikatos, 
laimingos darbuotės ir tapti 
garsiu vyru, kaip kad ir jo glo
bėjas šv. Jonas. Nuo visi) svečių 
solenizantas susilaukė ir gražių 
dovanėlių, už kurias solenizan
tas savo kalboje gražiai visiems 
padėkojo. Solenizantao pagerbi
mui sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Pokylis praėjo linksmoje ir šei- 
myniniėje nuotaikoje.

Valio solenizantas!... Svečias.!

dovanas gavo sekanti: 7-to sky
riaus, Warner Edvardas ir Sen- 
kevičiutė Eleonora. 6-to skyr. 
Molinis Juozas ir Ptašinskiute 
Domicėlė. 5-to Sk. Gerviekas Al- 
fridas ir Karveliutč Elena. 4-tas 
sk. Baronas Viktoras ir Savage 
Darata. 3-čias sk. Broivn Ed
vardas ir Dęminaitė Rozalija. 
2-ras sk. Skilinskas Petras, Bert- 
monas Algirdas ir Ašmontaitė 
Pranciška. 1-mas sk. Perevičius 
Jonas. Užbaigus dovanų dalini
mą, buvo perstatytas netikėtai 
atvažiavęs pas mus misijonierius 
Kun. Jonas Bružikas, S. J., ku
ris pasakė baigusiems mokslą 
gražią kalbą, ragindamas juos 
gerbti Alma Mater, kleboną, Se
sutes mokytojas, kad būtų gar
bė Dievui ir visai lietuvių tau
tai. Būtų labai malonu, kad tie 
baigusieji mokykla, siekdami 
aukštesnius mokslus, nepamirštų 
savo lietuviškų įstaigų: Mariana
polio kolegijos bernaičiams ir 
Sesučių Praneiškiečių Akademi
jos mergaitėms. Siekdami atikš-

ROCHESTER, N. Y.
MOKSLO UŽBAIGA

Šv. Jurgio parapijinė mokyk-1 
la jau septintą sykį nuo pra
džios savo gyvavimo metų išlei
džia į pasaulį mokinius, šiais me
tais iš viso 13: keturi berniukai 
ir devynios mergaitės. Iš ryto, 
birželio 20 d. per 7:30 vai. mi
šias klebono pavaduotojas kun. 
Vitkus, MIC, pasitiko baigusius 
mokslą prie bažnyčios durį) ir 
juos su procesija įvedė į bažny
čią. Mokiniams atgiedojus Kris
taus Karaliaus giesmę, buvo iš
dalinti diplomai.

Sekanti mokiniai apturėjo di
plomus su sekančiais atsižymėji- 
mo laipsniais: Ptašinskas Zeno
nas 97%, Bertašytė Irena — 
97%, Bazytė Irena — 96|%, 
Brown Elena Rita — 95%, Lu- 
kaitė Locija — 95%, Rovaitė 
Karolyna — 95%, Mockevičius 
Domininkas — 93%, Poluykis 
Vincas — 90%, Briaunaitė Ele
na — 90%, Jokšaitė Izabelė — 
90%, Brazis Leonardas — 89%, 
Kazerakiutė Eva — 89%, šypai-

Dain. Antanas Giedraitis, 
Providence, R. I. vargoni
ninkas, kuris savo gražų 
balsą parodys Varg. Šei
miniame Koncerte, liepos 
6 d. Municipal salėje.

Brazilijos darbo minis
terija paskelbė, kad šiais 
metais į Braziliją galės 
Įvažiuoti atskiromis tau
tybėmis tiek žmonių: al
banų — 100, vokiečių — 
3.099, argentinų — 306, 
australiečių — 100, aus
trų — 1.665, belgų — 113, 
boliviečių — 100, bulgarų
— 100, kanadiečių — 100, 
čiliečiu — 100, kiniečių — 
100, kolumbiečiu — 100, 
kastorikiečiu — 100, dan- 
cigiečių — 100, danų — 
100, egiDtiečių — 100, ek- 
vatoriečių — 100, ispanu
— 11.536, estų — 136, 
suomių — 100, prancūzų
— 602, graikų — 100, hai- 
tiečių — 100, olandų — 
147, vengrų — 123, indų
— 100, anglų — 415, ira
kiečiu — 100, italų —
27,074, lietuvių — 1.575, 
japonų — 3.547, latvių — 
100, libaniečių — 100, luk- 
semburgiečių — 100, ma
rokiečiu — 100, meksikie
čių — 100, nikaragiečių— 
100, šiaur. amerikiečių — 
219, norvegų — 100, pa
lestiniečių — 100, parag- 
vajiečių — 100, perujie- 
čių — 100, lenkų — 2.035, 
portugalų — 22.956, ru
munų — 972, rusų — 
2.143, sansalvadoriečiu — 
100, syriečių — 406, šve
dų — 100, šveicaru — 178, 
čekoslovakų — 175. turkij
— 1.583, uragvajiečių — 
160, venezuelų — 100 ir 
jugoslavų — 996. Kaip 
matyti, daugiausiai į Bra
ziliją galės įvaižiuoti is
panų, portugalų ir italų. 
Papildomai iš laikraščių 
tenka patirti, kad į Brazi
liją bus įleidžiami tik to
ki, kuriuos jų giminės ar 
artimi žmonės kvies že
mės ūkio darbams.

7 Dienos Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN r EUROPA
Greiti traukiniai prie pnt laivą BREMEN ir EUROPA 

Bremerhnvene užtikrinu patogią kelionę j Kauną. 
Arba keliaukite populiarini* ekspresiniais laivais.

COLŪMBŪS .
B ANS A DEDTSCHL AND
BAMBURG NEW YORK 
Patogus geležinkeliais snsisleklmas IS Bremeno nr Hamburgo 

Mes pagelbėsime jums iftgnuti svečią ir Immlgracijoa 
vizas dėl jusą giminią IS Europos.

Informaciją klauskite pas vietin] agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE



Lietuvių Dienos Liepos 5 d., 1937 
Valdyba - Komisijos

Jonas

Garbės pirmininkai — Kun. K. Urbonavičius, 50 
West 6th St., So. Boston, Mass. ir Kun. Jonas Ambo- 
tas, 53 Capitol Avė., Hartford, Conn.

Pirmininkas — Juozas Žemaitis, 43 Providence 
St., Worcester, Mass.

Pagelbininkai — Katerina Vosylienė, 3 Dunham 
Park, So. Boston, Mass. ir Antanas Zavetskas, 154 
Webster St., Cambridge, Mass.

Sekretoriai — Bendriems reikalams
Kumpa, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir finan
sų — Magdalena Delionienė, 10 Shannon St., Worces- 
ter, Mass.

Iždininkas — Kun. Dr. A. Jagminas, Marianapo- 
lis CoJlege, Thompson, Conn.

Iždo Globėjai — Adomas Petkus, 14 Condon St., 
Broekton, Mass. ir Edvardas čiočys, 188 Clifford St., 
Providence, R. I.

KOMISIJOS:—
Kvietimų — Kun. Jonas Švagždys, Kun. Dr. Jo

nas Navickas, Juozas Žemaitis.
Transportacijos — Kun. Jonas Kripas, Antanas 

Peldžius, Aleksandras Markevičius.
Muzikos - Dainų — Rapolas Juška, Mamertas 

Karbauskas, Kazimieras Vaškevičius.
Sporto — Juozas Žemaitis.
Spaudos — Kun. Kazimieras Urbonavičius, Kun. 

Juozapas Vaškevičius, Antanas F. Kneižys.
Biznio — Vincas Parulis, Marijona Kilmonytė, 

Jonas Kairys.
Parados — Kun. Pranciškus Strakauskas, Alek-; 

sandras Aleksis, Julė Jakavonytė, Al. Kiburis ir p. 
Dirsė. * »J

Iškilmingas su asista Šv. Mišias celebruos ir pa
mokslą pasakys Jo Ekscelencija Vyskupas Mečislo
vas Reinys. Šv. Mišių intencija skiriama už žuvusius 
Lietuvos Nepriklausomybės gynėjus.

Bendras chorų choras giedos Šv. Mišias.
Lietuvių Dienos Radio garsintojas ir pranešėjas 

bus Kun. Pr. Strakauskas.
Lietuvių Dienos daktaras — Dr. J. Landžius. 
Advokatas Patarėjas — Adv. Klarensas Balanda. 
Įžanga 25c. Ligi 12 metų vaikams dykai.

Kun. P. V. Strakauskas,

KUN. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS, 
mūsų išeivijos žymusis literatas, Lietuvių Dienos 
Garbės Pirmininkas, gražiais ir turiningais straips
niais ir gyvu žodžiu ragina ir kviečia visus į Lietuvių 
Dieną.

Lietuvių Dienos Programa
Lietuvių Diena, kuri įvyks liepos 5, Marianapolio 

Kolegijos parke, Thompson, Conn., bus istorinė, nes 
joje dalyvaus Garbės Svečias Jo Ekscelencija Vysku
pas Mečislovas Reinys iš Lietuvos. Lietuvių Dienos 
programa prasidės iškilmingomis šv. mišiomis, kurias 
celebruos Garbingasis Ganytojas Vyskupas Reinys ir 
taipgi pasakys pamokslą. Asistuos Naujos Anglijos 
lietuviai kunigai.

Organizacijos įr draugijos kviečiamos dalyvauti 
šv. mišiose su savo ženklais' ir vėliavomis. Chorai, ku
rie mokate Missa De Angelis, kviečiami dalyvauti gie
dojime.

Tuoj po šv. mišių įvyks chorų bendra praktika 
Kolegijos dormitorijoje. Vadai ir choristai būtinai 
turi dalyvauti.

1 vai. po pietų baseball žaidimas

KUN. JONAS AMBOTAS,
Švč. Trejybės lietuvių parapijos (Hartford, Conn.) 
klebonas ir Lietuvių Dienos, liepos 5, Garbės Pirmi
ninkas, nuoširdžiai kviečia visus į Lietuvių Dieną.

■ Šv. Juozapo liet. par. (LoweŪ, 

į Mass.) klebonas. Lietuviu Dienos 
Į programos pranešėjas.
I
I

Dr. Juozas Landžius,
Lietuvių Dienoje (lydytojas.

Žais Šv. Ka
zimiero lietuvių par. ratelis su Marianapolio rateliu.

Sporto Olimpiada: — 50 yd. dash merginoms, 
100 yd. dash vyrams, 880 yd. relay race Vyčių kuo
poms, 5 mile road race, kuris prasidės nuo Massachu
setts statė line ir baigsis Marianapolio Kolegijos aik
štėje. Laimėtojams bus teikiamos dovanos.

4 vai. po pietų įvyks paradas, kurioje turėtų da
lyvauti kolonijij draugijos, kuopos ir rateliai su savo 
ženklais ir vėliavomis. Pasirodykime, kad mes kata
likai esame organizuoti ir mokame organizuotai pasi
rodyti. Gražiausiai pasirodžiusioms organizacijoms 
bus skiriamos premijos.

5:30 vai. po pietų Dainų šventė, kurios programą 
išpildys iš 11 parapijų chorai. Chorams arba chorų 
chorui diriguos muzikai A. Šlapelis iš Norwood; J. 
Balsis Iš Worcester ir A. Giedraitis Providence, R. I. 
Šokiai po pietų ir vakare. Gros šarmus — Al Jarus 
and the Melodians orkestras iš Waterbury, Conn.

Broliai ir Seserys, Lietuviai! Lietuvių Diena Ma- 
rianapoly, tai mūsų visų lietuvių metinė šventė. Toje 
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- 
laiko nuo dalyvavimo Lietuvių Dienoje lietus, nes tos 
dienos programa vistiek įvyks. Marianapolio Kolegi
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.

MUZIKAS JUOZAS ŽEMAITIS,
Šv. Kazimiero lietuvių par. (Worcester, Mass.) var
gonininkas, Lietuvių Dienos Pirmininkas. Jo didžiau
sias troškimas, kad į Lietuvių Dieną suvažiuotų visi 
mūsų išeivijos muzikai, dainininkai-dainininkės ir 
plačioji visuomenė. Vienu žodžiu jis pareiškia: 
“Welcome!”

Juozas K. Žemaitis, 
Lietuvių Dienos Pirmininkas. ’

Baseball žais šv. Kazimiero lietuvių par. baseball 
ratelis su Marianapolio Kolegijos rateliu. Bus rimtas 
ir įdomus susikirtimas. Pamatysime kuris laimės?

Marianapolio Kolegijos Itališkas Sodas
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Visi keliai veda i Marianapolį, liepos 5 d.



He savo

Athol, Mass

COMPLIMENTS OF

Athol, MassMaih St

488 South St. Athol, Mass

COMPLIMENTS OF
90 EVchahge St.

CLOTHING STORE

Athol, Mass.Main St.
COMPLIMENTS OF

59 Mairi St. Athol, Mass.

Main St Athol, Mass.

GREfc’i’INGS

VOGUEWOMĖN’S WĖARING

APPARĖL TtlAT APPĖAtS
fclėhahgė Si.

Athol, Mass.

COMPLIMENTS OF

O’LAUGHLIN’S
IMPORTED and DOMESTIC LIQUORS

MEN’S STORE AND LADIES ŠHOP

Athol, MasS.536 South St

COMPLIMENTS OF

EDVVARD MURPHYcoMRlimRn^š of

FtftEltAL irtfetctORBancfOft Package Store
463 Main St

578 South St.,

Athol, Afass
504 Main St.

GREETINGS FROM ATHOL’S
SMARTEST W0MEN’S SHOPkad vyriausybės 

i reorganizuoti

ir karo invalidų organiza 
ėijtį atstotai; Iš V1S6 BUVc

ALĖS - LAGERS - WINES

EVėHaiige St.,

OVERGLOBE SHOES MADE BY 
BRIDGEWATER CO-OP. ASSOC. SHOE CO

M; H. FISHMAN CO. 
Ine.

407-413 Main Street, 
Athol, Mass.

COMPLIMENTS OF

Paryžius — Šiais metais 
2i-as sėlių kdVOtbjU tauti
nis Mongfėšas įVVko.Aix 
les Baltis. Oficialūs kon
grese atstovą i darė eks
kursijas į apylinkes iki ge
gužės 20 d.

Į korigtesą buvo atVykę 
iš Visos FtahėūžijOS kam
pų senų ii- jaunų kovotojų Vai biivb 

kovotojų 
čiAL

AffiOi, Maas; -
i

Foreign and Dome’stifc LiąUbfš, Witiės & COrdUis 
Beer arid Alė

PAINTĖR’S SUPPLIES

U; . >,U.
104 Exchange Street,

LOUIS CAFE 
360 South St. 
Athol, Mass.

ZACK COAL CO.
Where Better Coal 

.Costs Less 
Athol, Mass.

AOGEiitffTi 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet būti 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 į- 
vaitių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didėlių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina buvo 
fcLšo, dabar tik 60c. Užsa- 
kyihus siųskite:

W. T. GRANT CO.,

MAIN STn 
Athol, Mass.

* ‘7;’ ’ s

skyrėsi; 0 gal ilk ^tin
gai Įftivo tjąštėoUĮia; vo
kiečių raudoti# VėliUVa Su 
hOėhktetiėu. Šit# Vėliava 
— retas šVėėiaš PrUncūži- 
joje. ŠŠŠR Vėliavas nie
kur nesimatė. Didėlė Lie- ] 
tuvds tautiiiė Vėliava puo
šė kartu šu kitų Valstybių 
Vėliavomis oficiali# iškil- 
mįų ttifcūiią.

Kongreso atidaryfiib ihe- 
tu ilgą kalbą pasakė kovo
tojų federacijos ^irtdiįtih- 
kas Pičhotds. Jis Vaizdžiai' 
ir aiškiai pareiškė, ko nori ' 
kraštas ir seni kovotojai. 
Jis ypatingai pabrėžė, kad 
kraštas ir kovotojai gei-( 
džia laisves; tvarkingo 
darbo ir taikos. Visas 
kongresas, galima sakyti/ 
ir praėjo šūkiu — laisvė, 
darbas ir taika.

Ypačiai aktyvūs savo 
pageidavimuose, kalbose ir 
priimtose rezoliuei jose bu
vo jaUrii kovotojai. Jauni 
kovotojai pageidauja, kad 
vyfiatiSybės stengtųsi at- 
haujįiiti tarįjtaiitiiiio nusi
ginklavimo komisijos po- 
SėdžiUs ir įtraukt# į nusi
ginklavimo komisiją pa- 
SaUliO ekonominių, sočia-; 
liiiių it kultūrinių jėgų at-j 
štOVUs. VytidUSybės turin
čios dfganizUOti tarptau
tiniu mastu kolektyvų I 
saugumą, tos režoiiucijos 
if kohgfėšb kalb Os siekia1 
dar toliaU. JauiiU kovoto-1 
jų taip pat buvo pageidau
jama, kad Vjrriausybės 
stengtųsi reorganizuoti 
tautų Šgjiing#.

GOODYEAR & ARMSTkONG

ite DjM
irk



Paaktadieim, Liepos 2 cL, 1&3Y * DARBININKAS
«

SVEIKINAME LIETUVIŲ DIENOS DALYVIUS
A—ąVą aVa aVa A* ■

Pakeliui į Lietuvą

The Radio Shop Ine.
25 Grand St., VVaterbury, Conn.

GENERAL MOTORS FRIGIDAIRE
PHILCO - ZENITH - R.C.A. - GRUN0W RADIO 

UNIVERSAL, GENERAL ELECTRIC
AND EASY WASHING MACHINES

COMPLIMENTS OF

FREEDMAN’S INC.
54 Bank St.

VVaterbury,
Conn.

COMPLIMENTS OF

STEINMAN’S
74 So. Main St., VVaterbury, Conn.

COMPLIMENTS OF

WORTH’S
Bank St., VVaterbury, Conn.

COMPLIMENTS OF

HADLEY FURNITURE CO.
Grand & Canal Sts., VVaterbury, Conn.

CRESCEHT FURNITURE CO.
I

FOR VALUES, QUALITY & SERVICE
%

777 Bank St., VVaterbury, Conn.

COMPLIMENTS OF

9

Hovvland - Hughes
FIVE FLOORS AT YOUR SERVICE

Bank St., VVaterbury, Conn.

1
‘ W. BRADUNAS, 
» Prop.

BROOKLYN TAVERN
865 Bank St, 

VVaterbury, Conn.

Prieš išplaukdamąs iš Ameri
kos laksčiau kaip padūkęs, neži
nodamas, kur bėgti, neskirdamas, 
kas svarbiau, o kas ne taip svar
bu... Ir pagaliau vos nepavėlavau 
garlaivin... Įlipau pats paskutinis, 
kai jau visi takai, lieptai iš kran
to buvo nuimti. Net su draugais 
atėjusiais prie “Queen Mary”

vyksta pasaulinė Paroda.
Paryžius, sakau, dabar gyvas, 

bet visdėlto jis atrodo pusgyvis, 
kai prisimeni New .York Fifth a- 
venue arba Broadvvay, kai pagal
voji apie Chieagos dawn town

baigiasi, turėjo 
maloni laivo ke-

Cherbourge, bet

Al Jarus and the Melodians iš VVaterbury, Conn. 
gros Lietuvių Dienos šokiams liepos 5 d., Marianapo- 
lyj, Thompson, Conn.

z 11'

niaus “Ryto” draugijos, o 
VI. Pūkas pranešė, kad to
ji knygelė buvo perėjusi 
per Vilniaus miesto Sto
rastos cenzūrą ir kaip le
galia jis ją persiuntęs į 
Voriškes.

Teismas St. Šimelį ištei
sino, o Vladą Pūką nubau
dė 6 mėn. kalėjimo. Pūkas 

■ bylą perdavė apeliaciniam 
teismui.

AR VIENAIP, AR KI
TAIP, VISVIEN BAU

DŽIA

ka skulptūra darbininko ir dar-j kiečiams Europon

H. Gudelis gavo viršai
čio raginimą sumokėti že
mės mokesčius. Kada jis 
tuo reikalu atvyko į Kalti
nėnus, policininkas jį su-

v •

kęs ir savo judėjimu ir 
puošnumu. Seniau jis man ir di
delis ir puošnus atrodė — šian
dien, pavažinėjus po Ameriką, 

susitraukęs, sumažėjęs...

savo

met žavėdavaus, dabar atrodo 
kaip ir pritūpęs... Empire Statė 
buildingas nustelbė Eifelį...

Paryžiaus paroda labai įdomi, 
verta kiekvienam ją pamatyti, 
tik... deja, birželio mėnesio pra
džioje, kada jąją lankiau, dar

(LAIŠKAS IŠ BERLYNO) plaukimu. Visi norėjome dar 
Rašo Vincas Uždavinys i bent keletą dienų pasiirti, bet... 

______ ____ ' visi malonumai 
baigtis ir mūsų 
lionė.

Išlipome visi
tiek ir tematėme vieni kitus, ka- 
išlipome... Paskui išskirstė pagal 
raides, pagal klases po vagonus 
ir traukinius ir nemačiau nei ku
nigų, nei Razvadausko*. prarijo 
Prancūzijos sostinė Paryžius, ku-

padoriai atsisveikinti negalėjau, ri dabar nepaprastai gyva, nes
Dabar jau esu P*rlvne. Rytoj 

Dievo padedamas žadu pasiekti 
Lietuvą. Turėdamas valandėlę 
laisvesnę noriu pasidalyti savo 
pirmais įspūdžiais iš kelionės su 
Amerikos lietuviais.

Laivas “Queen Mary” iš New erba ir Western avenue Marąuet- 
Yorko išplaukė gegužės 26. 11 va- te parke. Paryžius gerokai nuo 
landą dieną. Pradžioje nežinojau, Amerikos didžiųjų miestų atsili- 
ar kas lietuvių plaukė ar ne. Tik 
vėliau suradau toje pačioje tu
ristinėje klasėje tris kunigus: iš 
Woreester, Mass. kun. A. Petrai
tį, iš Roehester, N. Y. kun. J. atrodo, 
Bakšį ir iš So. Boston, Mass. kun. Ir Eifelio bokštas, kuriuo visuo- 
Jenkų. Su jais daugiausiai ir 
prasikalbėjome, sėdėjome sykiu 
prie vieno stalo pietaudami, 
maudėmės *‘Queen Mary” pui
kiose maudyklėse, vaikščiojom** 
po saulėtus denius, žaidėm bingo 
su visais turistais, klausėme kon
certų. kasdien žiūrėjome “mo- buvo kaip ir nepradėta rodyti... 
ving pietures”, sportavome ir ii- Atidaryta nedaugiau kaip dvide- 
sėjomės... Laive patogumai labai’ šimtoji dalis... Visa kita dar dul- 
dideli. Nors porą dieni} buvo At-’ kės, lentos, suverstos plytos, ee- 
lante stiprus vėjas ir bangos ri- mentas... Atrodo, kad dar bent 
losi kalnais, bet mūsų Kąralie-; kokius du mėnesius reiks laukti, 
nės nei kiek nejsupė ir laive ne| kol paroda bus galutinai užbaig- 
tik aš, bet ir niekas kitas jūrų > ta ir atidaryta. Ir Pabaltės trijų 
liga nesirgo. Gerai jautėsi ir ma-į valstybių bendras pa vii i jonas, tai- 
no bendrakeleiviai kunigai, kurie gi ir Lietuvos, žadama atidaryti 
kas rytas kėlėsi apie 6—7 vai. ir j tik birželio 17 dieną. Man lan- 
ėjo šv. Mišių laikyti specialioje kant <Tar nieko pavilijone nebuvo, 
laivo koplyčioje. Jš trečios kla-‘tik įspūdinga skulptūrinė grupė, 
sės kartais užeidavo į mūsų “ko- berods, latvio dailininko darbas. 
Joniją” vytis Pranas Razvadaus- vaizduojąs tris brolius: lietuvį, 
kas, o kartais ir mes jį trečioje latvį ir estą— 
aplankydavome, kur taip pat la
bai patogiai viskas įrengta ir 
hai gerai maitiaą.

Gegužės 31 dieną ankščiau 
sus prikėlė laivo steivardai, 
jau švintant buvo matyti Pran
cūzijos krantai. Sunku buvo skir
tis su geru laivu, su maloniu jo

I

I
,Iš ligi šiol atidarytų pavilijonų 

la-. didžiausią įspūdį daro Sovietų 
‘ Rusijos ir Vokietuką* pavilijonai, 
kurie išstatyti Senos pakraštyje, 
vienas priešais kitą. Abudu pavi
lijonai milžiniški. Vokietijos di
džiulis aras atsisukęs į Rusijos 
pavilijoną, kurio viršuje milžiniš-

If
vi- 

nos

ALTERATION SALE!
WE ARE ENLARGING OUR STORE 

ROOM MUŠT BE MADE FOR OUR NEW STOCK 
ALL PRICES REDUCED

A & L DEPT. STORE
1001 BARGAINS 1001

250-252 So. Main SL, VVaterbury, Conn.

SCHNEER’S INC.
JEVVELERS

SINCE 1897 FEATURING FINE - DIAMONDS, 
WATCHES, SILVERWARE, ELECTRICAL 

APPLIANCES, CHINA & GIFTWARE
%

PAY VVEEKLY

No - Carrying - Charges
162 So. Main St., VVaterbury, Conn.

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI NUO

Bedford Šilk House•> •

30 So. Main St.

A. D. SOLOMAN, Pres. VVaterbury, Conn.

fti

, , nepatarčiau, laikė, kodėl neišrūpino aus
bminkės, kuriuodu iškėlę kūjį ir. galvoti apie rūbų ar kitų daiktų leidimo įvažiuoti į palini-
pjautuvą rodos puolą vokiečių a- pirkimą. Pas jus ten pigiau ir 7 
rą... Tai savotiška vienų ir kitų didesnis pasirinkimas, 
demonstracija. Vieni ir kiti de
monstruoja savo laimėjimus. Ru
sai didžiuojasi savo staliniška 
konstitucija, kurios ištraukos iš
rašinėtos ant specialių stulpų ir 
lentų, įdomus iš brangakmenių 
padarytas Rusijos žemėlapis ir, 
žinoma, viso centre, gėlėmis ap
sodinta didžiulė paties Stalino fi
gūra. Vokiečiai rodo 
technikos laimėjimus ir 
turistus į savo “gražią 
Tenka pasakyti, kad šiuo 
daugiausia lankomi yra rusų ir 
vokiečių pavilijonai, abiejuose 
tiesiog spūstis, negalima prasi- 
grūsti ir žmoniškai ką nors pa
matyti.

Dienos dabar labai karštos.

jo zoną ir Storasta priteisė 
už tai 20 zl. baudos. Tokia 
pat bauda grėsė ir už mo-

Apžiūrėjęs viską, kas Parodojej kesčių laiku neSUmokėji- 
mą.

Kultūros muziejaus kai 
, tai kurie skyriai jau įrengti 
buvo, ir atidaryti. Istorinio sky

riaus įrengimas truputį 
užtruko. Negausus darbi- 

Kaunan. jis daug klausinėjo a- ninku būrelis neįstengia 
lietuvius ir pats medžiagos sutva r k y t i, 

progai^ pasita^ius }abai intensy-
, viai.

Kultūros muziejaus isto- 
skyriaus patalpų 

............. | kaip visuomet švarus, tvarkingas/ klausimas jau išspręstas. 
Kitos rūšies, bet taip pat įdo- Daug kas nauja atstatyta ir ro- ŠIS skyrius bus salėje, e- 

mūs, jau atidaryti, Danijos. Nor- < 
vegijos, Olandijos, Šveicarijos, I- rio valdžios laimėjimai.

įvairius 
kviečia 
žemę”, 

metu

tuo tarpu atidaryta, birželio 6 
dieną rytą išvykau iš Paryžiaus 
Berlyno ekspresu. Gamta visoje 
puikybėje, viskas žaliuoja, 
važiuoti tikrai smagu 1 
Traukinyje susiradau ir lietuvį 
p. Liutkų, važiavusį iš Paryžiaus

pie Amerikos lietuvius ir pats 
žadėjo kada ] 
aplankyti. Jis dirba Lietuvos ats
tovybėje Paryžiuje.

' Berlynas po Amerikos ir Bary-, 
žiaus dar labiau apmiręs, bet rini°

domi specialioje parodoje Ilitle- sančioje muziejaus rūmų 
vakarinėje dalyje, pirma-• - —-.y ---------„ —i u f i.

talijos, Palestinos ir Monako pa-Į Siųsdamas visiems broliams a- me aukšte. Salė nėra dide- 
vilijonai. Amerikos ir Anglijos merikiečiams mane pažįstamiems,. Je ir skyriaus vedėjas dr. 
dar statomi Senos pakraštyje. į atmenantiems ir jau užmiršti su-1 A. Račkus gerokai suka 

Maistas Paryžiuje dvigubai ir apėjusiems širdingiausius linkėji- galvą, svarstydamas, kaip 
net daugiau pigesnis, kaip Ame- mus iš Europos, važiuoju Lietu- 
rikoje. Užtat visa kita tikrai von, pasižadu vieną kitą laišką 
brangiau. Važiuojantiems ameri-

į t

COMPLIMENTS OF

DR. FRANK J. HILL
VVaterbury, Conn.

čia sutalpinus medžiagą. 
Tuo tarpu gaminamos 

? smulkiems eksponata m s 
e . I vitrinos pagal dr. A. Rač- 
1 fk kaus konstrukciją. Tokių 

vitrinų salėje bus nastatv- 
apklausinėti atitinkamus ta dešimtis jos skiriamos 
liudininkus. numizmat. k a f, medalo-

i srrafijai ir sfragistikai. Vi
trinos užims maždaug pu
sę salės. Kitiems ekspo
natams lieka sienos.

Istorinis skyrius galu
tinai bus įrengtas ir ati
darytas vasaros metu.

■ Tsb.

VALGIŲ GAMINIMAS
tęs _Kny5e.lėS tik išėjo iš spaudos Valgių

v - - > Gaminimo Knyga, kurioje yra

parašyti ir iš ten.

Vilnius — Gegužės 13 d. 
buvo miesto teisme spren
džiama “Vilniaus Ryto
jaus” atsakomojo redakto
riaus Juliaus Naviko byla 
dėl to laikraščio š. m. 7-to 
numerio konfiskav i m o. 
Teismas redaktorių išteisi
no ir bylą .nutraukė.

Gegužės 14 d. apygardos 
teisme buvo nagrinėjama 
to apties redaktoriaus by
la dėl 1936 m. liepos 24 d. 
įdėtos į laikraštį straips
nio “Nedarbas inteligentų 
tarpe”. Miesto teismas dėl 
šios konfiskatos redakto
rių buvo nubaudęs, bet a- 
pygardos teismas kaltės 
neįžiūrėjo ir redaktorių iš
teisino.

Gegužės 12 d. apeliacijos 
teisme buvo nagrinėjama 
ilgai jau užsitęsusi “Vil
niaus Rytojaus” byla dėl 
konfiskuoto to laikraščio 
1935 mš gruodžio 25 d. nu
merio. Tame numeryje bu
vo įdėtas Laikinojo Vil
niaus Lietuvių Komiteto 
prezidiumo pareiškimas a- 
pie Vilniaus vaivados pa
sikalbėjimą su komiteto 
pirmininku K. Stašiu.

Dėl šio pareiškimo buvo 
konfiskuotos ‘Vilniaus Ry
tojaus’ numeris ir redak
torius patrauktas teisman. 
Byla buvo keletą kartų a- 
tidedama, kol pagaliau 
baigėsi apeliaciniame teis
me ir laikraščio redakto
rių išteisino.

Gegužės 19 d. buvo 
sprendžiama dabar jau su
laikyto lietuviško žurnalo 
“Jaunimo Draugo” redak
toriaus A. Buroko byla. 
Redaktorius buvo patrau
ktas tieson dėl to laikraš
čio š. m. 3 numerio, už įdė
tus du straipsnius: “Nelie
tuviai kunigaiir mūsų 
jaunimas”, ir “Lietuviško
ji šeima ir mūsų visuome
nė”. Byla tačiau atidėta

Be to, gegužės 14 d. Vil
niaus apygardos teisme 
buvo nagrinėjama byla 
Vilniaus “Ryto” draugijos 
skaityklos vedėjo Vlado 
Pūko ir Voriškių sodžiaus 
“Ryto” skaityklos vedėjo 
Stasio Šėmelio. Jie buvo 
kaltinami dėl Vytės Ne
munėlio vaikams knygu-

eilėraščiuose esą pasakyta, Gaminim0 Knyga, kurioje yra 
kaip mažas Vytukas supv-1 daugybė receptų _ nurodymų 
lęs smėlio krūvelę, pastate ikaip skaniai ekonomiškai pa- 
ant jos Gedimino pilį ir į*įgaminti valgius. Taipgi šioje 
bedė lietuvišką vėliavėlę ir knygoje nurodo kaip galima pa. 
panašiai.

St. Žemelis aiškinosi, jog Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
jis tą knygelę gavęs iš Vii-! 223 puslapius.

rigaminti iš įvairių vaisių vyną.

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

a

PHONE 
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

. . South Boaton

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję j tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

Telefonas
Worce«ter, 5-4335



Penktadienis, Liepos 2 d., 1937.

AMERICA’S FINEST REFRIGERATOR

ELECTROLUX
COMPLIMENTS OF

FILENE’S
WORCESTER, MASS

Anthony J. Walkavich (Valatkevičius)

VVm. FILENE’S SONS CO

WORCESTER, MASS

COMPLIMENTS OF

DENTIST

Associated with the

Archies Mens Store
Worcester, Mass.

22 Millbury St Worcester, Mass.

10 Nonvich Street Tel. 4-0734
DEALER OF D & H COAL Horcester, Mass.

CONGRATULATIONS

DANNY DUGGANvergija

WORCESTER’S DANCING MASTER

COMPLIMENTS OF
COMPLIMENTS OF

DENTIST

BEST WISHES FROM
WILLIAM A. ADAMSKIS

LIETUVIŲ DIENOS PROGA 
SVEIKINU VISUS LIETUVIUS

— didžiųjų brangenybių kasykla; mokėk ją 
suprasi sielos didenybę. .

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS 
LIETUVIŲ DIENOS PROGA

Siela 
iškasti —

BEST WISHES TO OUR MANY LITHUANIAN 
FRIENDS

BEST WISHES TO OUR MANY LITHUANIAN 
FRIENDS

Užsakytojas
Vyrų ir Vaikų Drabužiai ir kiti reikmenys

' Moterų ir vaikų čeverykai

BEST WISHES TO OUR MANY LITHUANIAN 
FRIENDS

Archie Golembevskas ..........  Vincent Mikolaskas
VALUE FIRST CLOTHIERS

and
HABERDASHERS

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

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

South HiHs, PittBbtirgh,
Pa.

DENTIST •«

965 Millbury Street Tel. 3-6307 Worcester.

Worcester Gas
240 Main St.

“QUALITY RADIO”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Laidotuvių Įstaiga ir Rezidencija 

113 Ellsworth St., Worcester, Mass.
Tel. 4-3501 — 4-3865

552 Main St. — Tel. 2-3725 Worcester, Mass

ALĖS — LIQUORS — WlNES
632 A Main Street Tel. 2-4461
Free Delivery Worcester, Mass.

kuria tuoj pažadėjo jai 
Bet ji, savo motinos pamo- 

“Duok man čia bliūde Jorio Krikštytojo 
”. Nuliūdo karalius, vienok dėliai prisiekos į- 

kalėji-

BEST VVISHES TO OUR MANY LITHUANIAN 
FRIENDS

HARVEY’S

į Dangaus Karalyste Į
ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS

Garbingasis buvo šv. Jono Krikštytojo asmuo; 
kilnus buvo jo uždavinys. Apie šv. Joną štai ką liu
dija V. Jėzus: “Ištiesų, sakau jums, tarp gimusiųjų 
iš moterų nekilo didesnio už Joną Krikštytoją”. Bū
damas didis pranašas jr žadėtojo Mesijo pranokėjas, 
šv. Jonas vaidino svarbų vaidmenį žmonijos atpirki
me. Kadangi jo užduotis buvo apskelbti Jėzaus atėji
mą ir prirengti žmones per atgailą, todėl tiksliai ir 
vadinamas “Naujo Įstatymo Aušrinė Žvaigždė”.

Daug kas nežinoma apie jo jaunystę. Tačiau iš 
padavimo žinom, kad tėvams mirus, jis traukėsi ty- 
ruosna, kur praleido savo jaunas dienas. Toli nuo 
žmonių ir pasaulio žavinančių blizgučių, jis rengėsi 
prie Dievo paskirtojo tikslo. Pūstynėj kūnas daug ką 
nukentėjo, bet jo siela gražiai bujojo. Jis dėvėjo ap
daru iš kupranugario plaukų, o jo valgis buvo žiogai 
ir miško medus. Dieną nešdavo kaitros naštą, o nak
tį pajusdavo šalčio purtymus. Retai kas jį matydavo, 
ir jo vieninteliai draugai buvo paukščiai ir tyrų la
pės. Tokiose aplinkybėse pasnikaudamas ir sustiprin
damas savo dvasią, ir sulaukęs 30 metų amžiaus, jis 
apleido tyrlaukius ir pradėjo viešąjį savo gyvenimą.

Iš pat pradžių žmonės pamėgo Jono patraukian
čią iškalbą. Daugelis jų atėjo smalsumo vedami, ta
čiau didelės minios taip pat susitelkdavo apie jį tiks
lu maitinti savo sielas dvasišku maistu. Trumpu lai
ku Jono garsas paplito po visą Pajordanės šalį, žo
džiu, kas nėjo jo paklausyti, tas nebuvo madoje.

“Darykite atgailą, nes dangaus karalystė arti”. 
Štai branduolys visų Jono pamokslų. Toksai nepa
prastas mokslas darė žmonėms didelio įspūdžio. Ne
užilgo prie jo prisitelkė nemaža mokinių, ir žmonės 
iš arti ir iš tolo spietėsi apie jį vis didesniais būriais.

Jų tarpe atsirado ir pariziejų, kurie tik paviršu
tiniai laikė Mozės įsakymus. Turėdami daug įtakos 
žmonėms, jie iš pavydumo dantimis griežė, matyda- 
dami kaip visi gaudyte gaudė Jono žodžius. Norėda
mi jį klasta sugauti, pariziejai įsakė pasiuntiniams 
ateiti pas Joną ir užklausti: “Kas tu esi?” Bet Jonas 
atsakė: “Aš nesu Kristus”. Nesitenkinę tuo atsaky
mu, jie vėl jį klausė: “Tai kas gi tu? ar tu Elijas?” 
Jonas tarė: “Ne”. — “Tai kam tu krikštiji, jei tu nė 
Kristus, nė Elijas?” Jonas atsiliepė, sakydamas, jog 
tik vandenim! krikštija, bet jų tarpe stovi Tas, kuris 
krikštys juos šv. Dvasia ir ugnimi. Kitaip tariant, 
Jono krikštas buvo tik ženklas, prirengdamas žmones 
prie tikrojo Sakramento, kuru vėliau įsteigė Patsai 
Kristus.

Šv. Jono garsas kas kart augo; didinos taip pat 
ir jo sekėjų skaičius. Vienok didžiausio džiaugsmo jis 
prityrė, kuomet Jordano upėj pakrikštijo Dievo Sū
nų. Nuo tos dienos pradėjo nusileisti jo garso žvaigž
dė. “Reikia, kad Jis augtų, ir kad aš eičiau mažyn”.

Praslinko vos du metai, ir štai Jonas susiremia 
su karalium Erodu. Tai buvo antras didelis susikirti
mas, kuris lėmė Jonui nieko gero. Pirmą kartą įpyk- 
dė pariziejus, atidengdamas jų veidmainystę: “Angių 
veislė, kas jus pamokino bėgti nuo ateisiančios rūs
tybės? Duokjte tat vertingų atgailos vaisių”. Aišku, 
tokiais žodžiais pariziejai baisiai pasipiktino, ir nuo 
to laiko jie virto Jono priešais.

Kaslink antrojo susirėmimo, Jonas pasmerkė 
biaurią nuodėmę, stačiai pasakydamas Erodui: “Tau 
nevalia turėti savo brolio pačios”. Už tokį išsitarimą 
Erodas įmetė jį kalėjiman, iš kurio gyvas nebegrįžo. 
Tais žodžiais Jonas ištarė savo mirties ištarmę, bet 
to jis nepaisė, nes jautėsi, kad savo gyvenimo tiks
las jau atgyventas. Ištikimai pildęs savo pašaukimą, 
daugiau ir daryti nebegalėjo.

Tarp Jono ir Erodo daug buvo skirtumų. Nors 
kalėjiman patekęs, tačiau Jonas vis dar laisvas bu
vo, nes jo siela laisvai skrajojo dangiškais keliais, 
o Erodo sąžinė buvo negryna, ir jo siela aukštyn ne
kilo, nes buvo aistrais supančiota. Erodos pataikavo 
savo nedoriems palinkimams, o Jonas nugalėjo kūną 
aštriais apsimarinimais. Karalius Erodas tik savo 
gerove rūpinas, bet Jonas vis turėjo prieš akis At
pirkėjo reikalus ir kitų išganymą, nes skaitom, kad 
savo mokinius pasiuntė pas Jėzų, idant būtų sustip
rinti tikėjime. Jonas laimėjo nevystantį kankinio vai
niką, o Erodas karūnas buvo tuštybių ženklas, at
nešdamas jam gėdos ir negarbės.

Kartą Erodas sumanė puotą kelti. Susirinko 
daug svečių, k. a. kunigaikščiu* ir didžiūnų, nes buvo 
švenčiama Erodo gimtuvės. Visi linksminos, juokėsi, 
o svečių veidai raudonavo, kaip gaidys, nes vyno bu
vo apsčiai. Erodo pačios duktė šoko viduaslyje ir vi
siems patiko, ypač Erodui, 
duoti, ko tik ji prašys, 
kinta, sakė 
galvą”. Nuliūdo karalius, vienok dėliai prisi 
vykdė jos norą. Pasiuntinys nuėjo ir nukirto 
me Jonui galvą.

Taip ir užgeso “Evangelijos Aušrinė Žvaigždė”. 
Ištikimai pildė Dievo valią, prirengdamas žmones 
priimti Išganytoją, bet pagaliau po kardu guldė sa
vo galvą, ir tuomi įsigijo, kankinio garbę ir dangaus 
laimę. Jis buvo karžygis gyvenime, karžygis buvo ir 
mirime.

Paskutiniais statistikos duome
nimis pasaulyj šiandien yra apie 
3,5 milijono vergų, kurių apie 2 
milij. yra Arabijoj, o likusieji iš
skirstyti Liberijoje, Šiaurės Afri
koj, rytų Azijoj ir kt. Tai dide
lė dėmė pasaulio civilizacijos vei
de, ir šitų dėmę dar negreit tiki
masi nuo pasaulio veido nušluos
tyti.

Arabija — tas didžiausias pa
saulyj vergijos centras — yra A- 
zijos vakarinėje dalyje. Tai dy
kumų kraštas, kur labai reta ge
ros žemės, maža drėgmės, bet 
daug saulės. Klimatas čia tokis 
karštas, kad arabai jau prieš šim
tus metų suglebo ir sutingo bet 
kokiam darbui, geriau pasirinko 
kardą ir šautuvą, negu arklą. 
Arabai yra garsūs kariai savo 
narsumu ir vienu metu jie grasi
no užkariauti visą pasaulį, buvo 
priėję Afriką net iki Ispanijos 
pietinių sričių. Bet arabai yra 
prasti darbininkai. Dar daugiau. 
Jie darbą laiko gėdingu vyrui už
siėmimu ir suverčia kiek galint 
moterims. Aišku, moterys ne vi
sus darbus gali nudirbti, ir todėl 
Arabijoj neapsieinama be vergų. 
Net patys neturtingiausi arabai 
vengia bet kokio darbo, sutinka 
geriau badauti ir skursti, negu 
dirbti.

Vergų arabai gauna užtektinai 
iš Afrikos. Kol buvo nepriklauso
ma Abisinija, vergų medžiotojai 
iš jos teritorijos puldavo negrų 
kaimus, grobdavo jaunus vyrus, 
gražesnes moteris ir vaikus, juos 
varydavo prie Raudonosios jūros 

susodindavo į laivus, gabendavo 
Arabijon ir ten pardavinėdavo. 
Už vyrą vergą arabai moka 3—4 
šimtus dolerių, už vaiką 150—200 
dolerių, bet gražių vergių kaina 
Arabijoj gana aukšta. Už į vergę 
mokama iki 2000 dolerių. Tai aiš
kinama tuo, kad moterų trūku
mas Arabijoj nuolat jaučiamas. 
Iki šiol Arabijoj praktikuojama 
daugpatystę, ir arabai susirūpinę, 
tad jiems žmonų niekad nepri
trūktų. Aišku, vergė, ištekėjusi 
už arabo, lieka verge, ir nuo to 
jos būklė niekuo nepasikeičia.

Arabijos darbo žmonių, o jie 
vergai, būklė nepaprastai sunki. 
Jie verčiami dirbti dieną ir naktį, 
kada tik jų savininkas nori. Jie 
gauna labai prastą maistą, kad 
tik badu nemirtų, jie gyvena pra
stuose molio nameliuose. Jie mu
šami, plakami, niekad netikri, jog 
jų ponas nepanorės juos išskirti 
su šeimomis, jei šeimas sudarę, 
ir neparduos kur nors į tolimą 
provinciją. Supykęs arabas lais
vai nužudys savo vergą, rizikuo
damas tik už jį sumokėtais dole
riais.

Negrai patvarūs sunkiame dar
be, jie nebijo saulės kaitros. Bet 
vergai Arabijos darbo sąlygose 
gyvena tik 10—15 metų. Jie mir
šta retai palikę vaikų, tad nenuo
stabu, kad jų skaičių arabai su
sirūpinę kiek galint geriau papil
dyti.

Savotišką vergiją neša ir visos 
arabų moterys. Mylimos arabų 
žmonos gyvena nelaisvės dienas 
haremuose, ir jų pareigos links
minti savo ponus. Bet moters, 
kurios nepasižymi dideliu gražu
mu, nuolat jaučia ant savo nuga
ros botagą ir atlieka sunkius na
mų ir kt. darbus. Moterų mirtin
gumas dėl sunkių sąlygų nepa
prastai didelis.

Arabija — tai didelių kontras
tų šalis. Ten greta didžiulių rū
mų neapsokomas skurdas, greta 
nepažabotos laisvės 
Ir reikia manyti, kad vergiją A- 
rabijoj išnyks tik tada, kada ta 
arabiška laisvė bus pažabota.



Dvi Vėliavos

COMPLIMENTS OF

Worcester, Mass.124 Green Street

COMPLIMENTS OF

495 Millbury St Worcester, Mass

MILLBURY FURNITURE COMPANY
COMPLIMENTS OF

Brockert
Brevving Co

COMPLIMENTS Of1
A LITHUANIAN INSTITUTION

Worcester, Mass.

34 Millbury Street Worcester, Mass.

COMPLIMENTS OF

A Friend
COMPLIMENTS OF

COMPLIMENTS OF

35 Millbury Street 211 Main 1071 Main

MassachusettsWorcester.

COMPLIMENTS OF

Denholm & NcKays COMPLIMENTS OF

L. & K. Motors IneDEPARTMENT STORE

WORCESTER, MASS
FOLKLORAS

PLYMOUTH & CHRYSLER SALES & SERVICE

Grabowski Sųuare Worcester, Mass.

COMPLIMENTS OF
COMPLIMENTS OF

that lets you coatrol 
the operation of your 
LEONARD to secure 
lowest operating cost

LEONARD 
ELECTRIC

metais kalėjimo. Taip dėl 
nerimtų lažybų vienas ra
do mirtį, antras “šposinin
kas” gavo 2 metus kalėji
mo.

CHAS. & EDWARD LAPINSKY EMPIX)YEES 
i

38*South Bridge St. Wdrėester, Mass.

LIŪDNAI PASIBAIGU 
SIOS LAŽYBOS

BEST WISHES TO OUR MANY LITHUANIAN
• FRIENDS

Pasaulis margas, platus ir į- 
vairus. Jame randasi milijonai 
žmonių, kiekvienas turis savo iš
mint}, protų ir nemirštančių sie
lų, savo įsitikinimus ir pažiūras 
gyvenimui.

Nors pasaulis didelis ir randasi 
jame daugybė įvairių tautų ir 
valstybių, turinčių savo ženklus 
ir vėliavas, bet virš šių visų val
stybių ir tautų vėliavų tik dvi 
svarbiausios vėliavos iškeltos ple
vėsuoja, kurių vadovybei šios vi
sos vėliavos priklauso ir seka jas.

Tos dvi vyriausios vėliavos nė
ra vienodos ir draugingos, bet 
viena kitai priešingos ir jos ski
riasi, kaip šviesa nuo tamsos. 
Jos atstovauja dvi priešingi pusi, 
jos kovoja viena prieš kitų. Nuo 
jų vadovystės nėra laisvas nė vie
nas žmogus: jis savaime vienai 
ar kitai vėliavos vadovybei pri
klauso, ir iš po jų ištrūkti negali, 
ir jei nė vienos tai kitos vėliavos 
vadovybei priklausyti turi, nes 
jos apima visą žmoniją ir savo 
valdžioje kiekvieną žmogų turi.

Pirma vėliava, skaisti ir švies: 
kaip saulė su kryžiaus ženklu vi
duryje, yra Kristaus vėliava, 
prieš kurią lenkiasi visos dangaus 
ir žemės galybės, paskui kurią ei
na ir seka didžiausios minios ti
kinčiųjų. kurie pildo ir užlaiko 
Dievo ir Bažnyčios Įsakymus ir 
savo gyvenimų tvarko ir veda, 
sulig Kristaus duotų pasauliui 
tiesų ir Jo nurodytos tvarkos. Jie 
yra Jo kariai. Jo valios ir įsaky
mų pildytojai ne iš baimės ar 
prievartos, bet iš tikros Dievo ir 
artimo meilės, kurie veda kovą su 
blogybėmis ir nesigaili už savo 
Vadą Kristų ir Jo vėliavą net sa
vo gyvybės paaukuoti.

Blogasis pasaulis jų nekenčia 
ir persekioja juos visokiais bū
dais dėl to, kad jie seka Kristų, 
t ina Jo nurodytais keliais ir visus 
blogumus po kojų mina. Nors jų 
blogasis pasaulis ir nekenčia ir 
persekioja, bet kartu ir gerbia 
juos, už jų ištverift^ ir-pasiryži
mus.

Antra juoda ir tamsi kaip nak
tis yra šėtono vėliava, paskui ku
rią seka tie. kurie tik neina po 
Kristaus vėliava, kurie nepripa
žįsta ir nenori pripažinti Jo Die
vystę. veda kovą prieš Jo Bažny
čią. niekina visokiais būdais Ja 
tarnus - dvasiškius ir tikinčiuo
sius. kovoja prieš Katalikų tikė
jimą ir persekioja tuos, 
k i į Vieną Tikrąjį 
tie. kurie tik nenori 
Dievo Įstatymais ir 
ir užlaikyti, yra šėtono tarnai, 
vėliavos sekėjai ir garbintojai

Nelaimingas yra tų likimas, 
kurie šėtonui tarnauja ir v 
kovą prieš Kristaus Bažnyčia 
kuri nuo Jos Įkūrimo pradžios y- 
ra tvirta, nepajudinama 
pergalima. Jų toji kova 
lyginant norėjimas užtvenkt 
dėlės upės, 
laužia 
sulaikomai eina tolyn.

Baisu ir pamanyti, kiek daug 
nuo Krikščionybės pradžios viso
kių jos persekiotojų, kurie 
dideles ir aštrias kėvas

LIAUDIES DAINA 
Aš užgimiau Lietuvoj 
Ir užaugau toj pačioj, 
Tik nežinau, kur ženysios: 
Ar Varšuvoj ar Rygoj. 
Nes iš visos Lietuvos 
Neišsirenku panos, 
Kuri tiktų man an širdį. 
Aš neieškau turtingos — 
Tėvulėlio žemelė, 
Ištekėjo seselė, 
O broliukas iškeliavo 
Į svetimą šalelę. 
Juodbėrėlį balnosiu, 
Saulei tekant išjosiu. 
Sudiev Lietuvos gilelėms, 
Visoms jaunoms panelėms. 

Padainavo K. Mickienė 
50 m. Kuosių km. Užrašė 
J. Vikertaitė (Rokiškis).

Viename Jugoslavijos 
miestelyje įvyko toks nuo
tykis. Du to miestelio gy
ventojai, Haidukas ir jo 
kaimynas Jovanovas, gėrė 
traktieriuje. Paskui juodu 
pradėjo kalbėti apie vai
duoklius. Jovanovas tvir
tino, kad yra vaiduoklių, 
o Haidukas tuo netikėjo. 
Pagaliau, jie susilažino, 
kad vidurnaktį Haidukas 
nueis į senkapius ir ii ten 
atneš seną kryžių. Jei tai 
padarys, gaus iš Jovanovo 
100 dinarų. Jei tos, sąlygos 
neišpildys — tur&r tiek 
pat sumokėti Jovanovui. 
Vidurnaktį Haidukas, jau 
gerokai įkaušęs, išėjo į

atėjo į aptvarą, prieš jį 
lyg iš žemės išdygo balta 
šmėkla, kuri pradėjo šū
kauti ir visaip jį gąsdinti. 
Haidukas išsitraukė revol
verį ir šovė į šmėklą, ku
rios akys žibėjo ugnimi. 
Šmėkla suriko ir griuvo 
ant žemės. Haidukas par
bėgo į miestelį ir papasa
kojo kaimynams savo nuo
tykį. Tuoj buvo pranešta 
policijai. Senkapiuose ra
do nušautą Jovanovą, ku
ris, norėdamas laimėti la
žybas, apsisiautė baltą 
maršką, o ant galvos užsi
vožė tuščią arbūzą, kuria
me buvo išplautos skylės 
ir viduje uždegta žvakė, 
Taip jis norėjo pagąsdinti 
•Haiduką. Haidukas buvo 
suimtas ir padėtas į kalė- 

senkapius. Bet vos tik jojimą. Haiduką nubaudė 2

Kristaus Bažnyčių ir Jo tikėjimą, 
žuvo. Supuvo jų ir kaulai ka
puose, neliko jų nė vardo pa
saulyje ir, lyg dulkės, papūstos 
vėjo, išsisklaidė ir išnyko, o 
Kristaus Bažnyčia kaip stovėjo ir 
stovi nepajudinama ir kasmet 
sekėjų skaičiumi auga ir didėja. 

Pirmais krikščionybės metais, 
vos tik suplevėsavus pasaulyje 
Kristaus vėliavai, visi, sveikai 
protaujantieji žmonės, kurie ilgus 
metus ieškojo tikrojo tiesos .ir 
šviesos gyvenimo kelio, stojo po 
Kristaus vėliava ir tapo uoliais 
Jo sekėjais. Metai po metų Kris
taus sekėjų eilės augo ir didėjo. 

Tai matydamas šėtonas niršo, 
kad jo sekėjai mažėja, kad jie 
pameta jį ir eina po Kristaus vė
liava.. Jis, kad sulaikius žmonės 
nuo Kristaus, pradėjo kovą prieš 
Bažnyčią. Jis nėjo pats kariauti,! 
nes neturi galios, bet panaudojo 
savo sekėjus ir sukurstė juos ves
ti kovą prieš krikščionybę, prieš ' 
Kristaus Bažnyčią ir persekioti 
visus, kurie tik į Kristų tiki.

Stabmeldžių valdovai, kad iš
naikinus krikščionis, liepė juos į- 
vairiausiais būdais kankinti ir 
žudyti, manydami tuom užkirsti 
kelią krikščionybei, bet apsivylė. 

Kova prieš krikščionybę, prieš 
Kristaus sekėjus buvo baisi ir il
ga, ir tik Romos imperatorius 
Konstantinas Didysis, eidamas po 
Kristaus vėliava. Jo ženklu prisi
dengęs, sutriuškino krikščionybės 
priešų dideles armijas, išblaškė 
jas ir suteikė sato šalyje Bažnv-. savo kėdę 
čiai laisvę, kuri vėliau po visai 
pasaulį išsiplėtojo.

Nors Bažnyčia ir krikščionvbė 
buvo laisvos, bet jų priešai vėl 
pamažu atsigavo ir pradėjo slap
iai prieš jas veikti, kol pagaliau 
nekuriose vietose, apsilfidus ka-Į 
talikams veikime, įsigalėjo ir vėl' 
pradėjo viešai Bažnyčią perse
kioti. vėl atgijo jų kovos prieš 
Kristaus sekėjus, ir eina baisios ! 
kovos tarp tikinčiųjų ir bedievių.! 
kurie pasiryžę krikščionybę iš | 
šio pasaulio prašalinti ir jos vie-! 
ton stabmeldystę ir prigimties! 
garbinimą, ir vadų dievinimą su
grąžinti.

Žmonės, atsitraukę nuo Baž
nyčios ir Kristaus mokslo tiesų, 
tiek apako ir paskendo tamsybė
se. kad pagaliau nė patys nesu
pranta ir nežino, ką daro, negali 
atskirti gero nuo blogo, pradeda 

kurie ti- kovoti prieš kitaip manančius ir 
Dievą. Visi, galvojančius asmenis, prieš ki- 

sutikti su: taip tikinčius žmonės ir visokiais 
juos pildyti, būdais ir priemonėmis bedieviai 

jo stengiasi priversti ir kitus taip 
■ kvailai elgtis, kaip jie ir šėtoną 
garbinti, o jei to negali, savo su

ėda galvotomis priemonėmisą atsiekti, 
tai žudo visus, kurie nesutinka 
su ju kvailomis nuomonėmis ir 

ir iv- Įsitikinimais, kitaip mąsto ir tiki, 
yra ne- bet tas visa yra tiktai laikinas 

i di- dalykas. Ateis laikas, šių krikš- 
kurios smarki srovė čionybės persekiotojų vėl nė pėu 

isokias užtvankas ir no-' sako neliks, o Kristaus Bažny
čia kaip buvo, taip ir bus ir sa
vo pergale didžiuosis ir džiaugsis, 
o visame pasaulyje tik viena 

vedė Kristaus vėliava aukštai iškelta 
pri<š plevėsuos. S. L.

ŽUVIS, KURI LAIPIOJA 
Į MEDŽIUS

Yra tokių žuvų, kurios 
gana ilgai gali išbūti be 
vandens. Pav., unguriai 
gali atlikti ilgoką kelionę 
sausuma. Tačiau įdomiau
sia žuvis vis dėlto yra In
dijoje. Ji vadinama “ana- 
bas” ir gali gana greitai 
laipioti po medžius: per 
pusę valandos gali įlipti į 
100 metrų aukščio medį.
KĖDĖ ŽMOGŲ PADARO 

VISAI NEMATOMĄ
Šiuo metu Londono gy

ventojus stebino vengro 
Stepono Pribro išrasta 
nuostabi kėdė, į kurią pa
sodintas žmogus tampa 

; nematomas. Apie tokį iš
radimą, kuris padarytų 
žmogų nematomą, jau se
niai galvoja net rimti 

’ mokslininkai. Ir gilioje se
novėje žmonės apie tokius 
dalykus galvojo; nes ir 
pasakose kalbama, apie 
tokius rūbus, kepures ir 

! skrybėlės, kurie jų savi
ninkus padarydavo nema
tomais. Išradėjas Pribro 
tvirtina, kad ji išradimas 
būsiąs labai naudingas 
mokslui ir technikai. Tą 

jis rodė jau 
daugeliui mokslininkų ir 
šiaip paprastų piliečių. II-i 
gos salės gale padaryta 
scena, aptraukta juodu! 
audeklu. Scenoje pastaty
ta kėdė, o priešais ją ant 
grindų padėta stiklinė 
plokštė. Prie kėdės pri
jungta daugybė paslaptin
gų vielų ir elektros lempu
čių. Žiūrovai apžiūri kė
dę, bet paliesti ją drau
džiama. Tada į kėdę atsi
sėda išradėjo padėjėja. Iš
radėjas paspaudžia myg
tuką. Ir štai, po kelių se
kundžių, kėdėj sėdinti mo
teris pranyksta. Iš pradžių į 
pasirodo lyg koks pilkas 
debesėlis, paskui moters 
veido ir rūbų bruožai pa
maži nyksta, kol pagaliau 
moteris visai pradingsta 
iš žiūrovų akių. O kėdė la
bai gerai matoma, bet jil 
lieka tuščia.

Paspaudus kita mygtu
ką, kėdėje sėdinčios mo- 

! terš bruožai pradeda ryš
kėti, kol pagaliau ji tampa 

I vėl gerai matoma. Dauge
lis žiūrovų tuo netiki ir 
tvirtina, kad tai esanti pa
prasta apgavystė. Esą, 
Pribro paleidžiąs kažko
kias dujas, kurios užden
giančios jo padėjėją, o tuo 
metu ii pasišalinanti iš 
kėdės. Bet Pribro leidžia ir 
žiūrovams sesti į kėdę. Pa
spaudus keletą mygtukų— 

, ir jie tampa žiūrovams ne
matomi. Mokslininkai, ku
rie stebėjo tą paslaptingą 
kėdę, sako, kad tai esą ar
ba apgaulė, vikrus akių 
apdūmimas, arba tikrai 
nuostabus išradimas. To
dėl anglai nekantriai lau
kia, kada ši paslaptis bus 
išaiškinta.
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SVEIKINAME LIETUVIŲ DIENOS DALYVIUS
AVA _

GREETINGS FROM

THOS. CARRIGG & SON
MONUMENTS OF ALL DESCRIPTIONS

Tel. 6588
i

41 Cary St., Brockton, Mass.

SAVINGS BANK

Brockton Savings Bank
The Bank On The Hill

DEPOSIT YOUR SAVINGS IN A MIJTUAL

DŪMINO SHOE COMUTION

Brockton, Mass.

COMPLIMENTS OF
♦

BARBOUR WELT CO.
Brockton, Mass.

Banking Since 1874

Home

OF BROCKTON

34 School Street

Member Federal Deposit Insurance Corporation

RIORDAN COAL CO.
Tel. 1962 Montello, Mass.

ARTHUR FISHER SHOE COMPANY

Office and Factory at Randolph, Mass.

COMPLIMENTS OF
I

National

SHOE STYLES THAT SELL”

91 Ames St.

COMPLIMENTS OF

BROCKTON WALL 
PAPER & PAINT CO.

42 School Street, 
Brockton, Mass.

KNOWN THE COUNTRY OVER AS 
MAKERS OF QUALITY MEN’S SHOES

COMPLIMENTS OF

RAND STUDIO

153 Main St. 
Brockton, Mass.

DEAN-PENNEY 
LUMBER CO.

Lumber, House Finish 
Hardware and Paint 
Special Woodworking 

Tel. 6106 
15 No. Montello St. 

Brockton, Mass.

COMPLIMENTS OF

EPŠTEIN LIQUOR 
STORE

385 N. Main St.
Tel. 8699

COMPLIMENTS OF

CHELSEA BUILDING 
WRECKING CO. INC.
66 Parker St., Tel. 363 

Brockton, Mass.

COMPLIMENTS OF
DR. C. E. JOCOY

DR. ANDREVV J. 
GORMAN

COMPLIMENTS OF
G. W. G. GILBERT 

D. M. D.

COMPLIMENTS OF
DR. JAS. ALFRED

COMPLIMENTS OF
DR. E. VV. MASON

COMPLIMENTS OF
DR. T. R. WILBUR

COMPLIMENTS OF
DR. B. S. ALTMAN

COMPLIMENTS OF
DR. B. STROUT 

STEVENS

COMPLIMENTS OF 
DR. JOHN W. 

CORBETT

COMPLIMENTS OF
DR. J. J. CONDRICK

COMPLIMENTS OF
DR. GEORGE 

WAKELING

COMPLIMENTS OF 
DR. JOSEPH J. 

NERBONNE

COMPLIMENTS OF 
DR. WILLIAM D. 

DUCY

COMPLIMENTS OF 
DR. JOSEPH P. 

KVARACEUS

COMPLIMENTS OF
DR. F. W. MURDOCK-
COMPLIMENTS OF 

DR. JOSEPH S.
PHANEUF•

CTTY SOLICITOR

COMPLIMENTS OF 
DR. ALGIRD 

WAITKUS

COMPLIMENTS OF 
WALTER J. BURKE 

INSURANCE 
106 Main St 

Brockton, Mass.
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naktį atvirkščiai, todėl gydytojų 
nuomone, prie krantu darosi oro 
judėjimas, kutis temperatūrą su
laiko nuo griežtų svyravimų tarp 
dienos ir nakties laiko. Saulės 
spindulių energija ežerų paviršiu
je ir jų krantuose yra dvigubai 
didesnė, nes be tiesioginių saulės j 
spindulių veikia ir spinduliai, ku
rie atsimuša nuo vandens pavir
šiaus. Zarasuose ir jo apylinkėse' 
pragyvenimas labai pigus, o susi-j 
siekimas su didesniais centrais 
patogus. Aplink Zarasus, be dau
gybės gražių ežerų, yra taip pat 
daug ir kitokių Įdomybių. Pa
vyzdžiui, 12 kilm. atstumo nuo 
Zarasu. Stelmužėje, yra milžiniš
kas apie 2.000 metų senumo ir.a- 
pie 10 m. aplink storumo ąžuolas. 
Netoli to ežero yra sena koplytė
lė. kurią puošia nepaprastai gra
žūs medžių drožiniai.

Utenos apskrityje, prie Švento
sios upės yra gražus Anykščių- 
miestelis. Čia yra didžiausias 
Lietuvoje Juntuko akmuo ir gar
susis Antano Baranausko apdai-į 
nuotas Anykščių šilelis. Anykš
čiuose gimė ir augo žymusis mū-l 
su poetas Antanas 
(18.35-1902). 
klėtelė — 
muziejėlis, 

ligi Nidos, prie vokiečiu, togų metu
.Jis visas yra žavingai

370 No. Montello St. Brockton, Mass.

ATHERTON FURNITURE CO.
tėvynė. Nemaža 

ištautėjo. ir šian- 
jau visai nebemo- 
Taėiau daugumas

41 Centre St. Brockton, Mass.

COMPLIMENTS OF

Daugelis lietuvių, įvairių aplin
kybių verčiami, rusams valdant 

' Lietuvą, turėjo palikti savo tėvy
nę. Daugumas jų Įsikūrė gyventi

■ Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
i Čia nemaža jų ilgainiui Įsigijo

ne tik pilietybę, bet ir savo nuo
savybes, ir Amerika jiems tapo 
lyg ir antroji 
tokiu lietuviu*

■ dien jų vaikai 
; ka lietuviškai.
■ Amerikos lietuvių palaiko ryšius 
į su savo garsiąja tėvyne Lietuva.

Kaip kiekvieną kultūringą 
žmogų traukia ta vieta, kur jis 
arba jo tėvai vra gimę ir ilgesni 

I laiką gyvenę, taip ir Amerikos 
, lietuvius traukia tėvynė Lietuva. 
! Daugelio svajonė — ją aplankyti 
ir pamatyti. Pats geriausias lai- 

I kas Lietuvą aplankyti vasara, ka- 
! da ji visa pasipuošia gražiu žaliu 
I rūbu. Šiandien dar Lietuva nėra 
taip išsireklamavusi kaip kiti tu
ristiniai kraštai, tačiau ir ji ne 
tik savo tautiečiams, bet ir ki
liems svetimus kraštus mėgstan
tiems pamatyti daugeliu ažvilgių 
yra Įdomi ir pamatytina.

Pirmon eilėn lankytinas Lietu
vos pajūris, kuris turi apie pus
antro šimto kilometrų ilgio ir tę
siasi nuo šventosios, prie latvių 
sienos, 
sienos. Jis visas yra žavingai rašė 
gražus: jo pakrantės padengtos šiuo metu 
storu sluoksniu švaraus smėlio.' žymusis mūsų beletristas 
kuri puošia smulkučiai jūros iš- kauskas - Vienuolis, 
plaunamo gintaro gabelėliai. Dau-' 
gelyje vietų prie pat nuo kalnų 
nusileidžia jauni ir seni pušynai.| 
Jų gardus bei "“sveikas kvapas, 
skaidrūs saulės spinduliai, atsi
mušę nuo baltų smėlynų ir tuo' 
būdu Įgiję dvigubai jėgos, ir ma
loni. jauki jūros vėsuma sudaro 
didelias sąlygas žnmgifi pailsėti 
ir sustiprėti. *

T Lietuvos pajūri vasaromis su
važiuoja daug žmonių. Paskuti-j 
niu metu i jį kaskart vis daugiau 
atvažiuoja iš įvairių kraštų ir 
svetimtaučių. Ilgainiui, reikia ma
nyti. žavingosios mūsų pajūrio 
vietos taps vienais iš žymiausių 
vakari? Europos kurortų. Jeigu 
svetimtauti mūsų pajūryje dau
giausia domina ir žavi gamtos 
grožis, tai lietuvį, be gamtos gro
žio. dar Į pajūrį traukia ir žilo
sios praeities didingieji pamink
lai bei senosios žvejų gyvenimo I 
tradicijos. Iš Įvairių Lietuvos 
vietų ir užsienio susisiekimas su 
pajūrių lengvas ir patogus. Taip 
pat Lietuvos pajūrio kurortai — 
Palanga. Juodkrantė. Nida ir ki
ti — turi modemiškus viešbučius^ 
pensionatus, teniso ir kitokio va
saros sporto aikštes. Be to, ten 
rengiamos Įvairios gražios kultū
ringos pramogos.

Daug gražių ir vasaroti tinka
mų vietų yra Lietuvos paupių 
vasarvietėse (kurortuose). Plau
kiant nuo Kauno Nemunu žemyn, 
yra šios visais atžvilgiais vasaroti 
tinkamos 
Kaergčinė. 
Tos vietos, 
slėny nuo vėjų, 
kvapsniu ir vėsiu oru. 
kaitromis yra maloniausios vietos JAGODA SUŠAUDYTAS? 
pailsėti. | ___________

Plaukdami nuo Kauno Nemunu 
aukštyn, pasiekiame vieną iš žy
miausių ir didžiausių Lietuvos 
kurortų — Birštoną. Šis kuror-' 
tas savo mineralinėmis gydomo- dentas rašo, 
šiomis versmėmis jau prieš karą GPU viršininkas Jagoda 

sušaudytas kalėjimo ka
meroje. Esą, jam buvę pa
siūlyta nusišauti pačiam, 
tačiau nuo pasiūlymo jis 
atsisakęs.

Tas pats laikraštis tvir
tina, kad tos dienos, kada 
turėjo būti sušaudytas Ja
goda, rytą jo mylimoji 
Vanda Rozendorf su pa
dirbtais dokumentais no
rėjo įeiti į kalėjimą ir pa
simatyti su Jagoda, tačiau 
budėjantis čekistas ją pa
žino. Tada Vanda Rozen
dorf, išsitraukusi iš ranki
nuko revolverį, čia pat nu
sišovė.
-------------------------------------;----------------------------------------

vietos: Lampėdžiai. 
Kulautva. Zapiškis. 
uždengtos Nemuno 

gaivių pušynų 
vasaros

savo

- I ...
—....................... iI

Baranausko
a tos- j 

mūsų poetas, 
kūrinius. ■

gyvena• 
A. Žu-

Baranauskas
Dabar dar tebėra 

Antano 
kurioje vasaros 
žymusis 
didžiuosius 
Anykščiuose

I
I Iš Įdomesnių vietų Biržų apy
linkėje yra šios: didinga Biržų 
pilis su kunigaikščių Radvilų rū
mų liekanomis prie Širvenos eže-Į 
ro; Astravo dvaro parkas ir rū-l 
mai; gipso kalnai ir Įgriuvusios' 
duobės Kaunių. Montagailiškio. 
Noradavos dvarų. Kirklių. Mika- 
linos, Daumenų ir Kirdonių kai
mų laukuose, sieros šaltinis ir 
kurortas Linkmenų dvare.

Sunku visas gražiąsias ir žy
miąsias Lietuvos vietas suminėti. 
Kiekvienus Lietuvon įtempei is 
dvelkia savotišku grožiu, kiekvie
nas Lietuvos kalnelis, ežeras ar 
upė gaubiamas nuostabiais pada
vimais. Todėl nenuostabu, kad nė 
tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai 
poetai iš Lietuvos gamtos ir pra
eities paminklų sėmės savo kūri
niams temų ir Įkvėpimo. O genia
lusis poetas Adomas Mickevičius 
savo didžiąją poemą “Ponas Ta-j 
das” pradeda šiais žodžiais: Lie-' 
tuva. mano žeme, šalele gimtoji. 
Tas tik supras, kad tu jam svei
katą atstoji. kas jau tavęs nete
ko. ‘

• Šie didžiai teisingi žodžiai ge
riausiai suprantami Amerikos lie
tuviams, toli už jūrių-marių. nuo 
savo gimtosios šalelės gyvenau- 

i tiems. Tie. kurių sielose neužgeso 
meilė, ilgis Lietuvos. Ilgis jų ne
mažiau ir Lietuvoje gyveną bro- 

! liai. sesutės. Todėl verta, kad kuo 
daugiausia Amerikos lietuvių at
vyktų į Lietuvą sustiprinti savo 
fizinės ir dvasinės sveikatos ir už
megzti glaudesnių ryšių su savo 
tėvyne. , TSB.

I

H ARR Y W. WEATHERILL

COMPLIMENTS OF

HORACE C. BAKER

COMPLIMENTS OF

JAMES EDGAR’S
DEPARTMENT STORE

Tel. 1 Brockton, Mass.

JOHN HOLMES

Main St.

BROCKTON
EDISON CO

COMPLIMENTS OF

COMPLIMENTS OF

NEW, LOWER RATES MARE IT MORE 
THAN EVER WISE ECONOMY TO 
INCREASE YOUR ŪSE OF ELECTRIC 

SERVICE

Jo Mylimoji Nusišovė
-------------------- ' i

“Daily Mail” korespon- 
, kad buvusis

T❖

buvo plačiai pagarsėjęs, tačiau jis 
Juomet buvo gerokai apleistas. 
Nepriklausomoje Lietuvoje jis 
buvo tinkamai sutvarkytas ir da- 
l>ar jis savo Įvairias ligas sėk
mingai gydančiomis mineralinė
mis versmėmis- bei purvo vonio
mis ir pavyzdingais Įrengimais 
sutraukia daug sveikatos ir ra
maus poilsio ieškančių žmonių. 
Birštono mineralinių versmių Bi
rutės ir Vytauto vandens šian
dien Lietuvoje plasiai yra visi? 
mėgiami. Be čia suminėtų vietų, 
Lietuvoje vra dar daugybė kiti? 
vietų, kurios aplankyti daugeliu 
atžvilgių yra įdomios. Pirmon 
vieton čia paminėtini Zarasai, su 
sdVo daugybe mėlynvandenių e- 
žerų. Visų jų smėlėti dugnai ir 
švarus vanduo. Dienomis oro tem
peratūra vandens paviršiuje yra 
daug žemesnė, negu sausumoje, o

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

AWNINGS — VENETIAN BLINDS
H. R. PETERSON

512 No. Main St., Brockton, Mass.

LAWSON COAL & GRAIN CO.
D & H CONE-CLEANED ANTHRACITE 

64 Ames St, Montello, Mass.
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‘DARBININKO’ 
EKSKURSIJOS

LIEPOS 2, 
Laivu “GRIPSHOLM” ’

LIEPOS 21,
Laivu STATENDAM, į 

kuris išplaukia iš Bosto-

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORYVOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Offlfeč: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Penktadienis, Liepos 2 1931

Iš Musų Veikimo Centro

čUfitAiftsCOMPL1MENTS OF

CoMėLIMents OFCOMPLIMENTS OF

Brockton Gas Co
Brocktttri, Mass

cCfMpliments of

COMPLIMENTS OF

COMPLIMENTS OF

SUTAUPYK

Turėsi Diamontą

neati
įsigyk pirkinį dabar

veikėjai: 
s, dva- 
ntanas

THE 
MOŠT 

MODĖRN 
SCIENTIFIC 
EQUIPMENT 

IŠ USED

KAY S
GREATLY 

EMLARGED 
OPTIČAL 

DEPARTMENT

10 CENTŲ įmokėdamas galėsi įsigyti $50.00 vertės diamon
tą. Mokėk 10c. į dieną, mokant kas savaitę ar kas mėnuo ir ne 
pamatysi, kaip išsimokėsi. Atidaryk sąskaitą šiandien 
dėliok

kodėl Lietuvos vyriausybė 
nesunormuoja santykių su 
Vatikanu? Kodėl varžo
mas katalikų draugijų vei
kimas? Kodėl neatstato
ma tautoje vienybė? Ko-

AUKŠTĄJĮ SVETĮ 
PASITINKANT

Nuoširdžiai pasveikinki
me šį mėnesį atvykstantį 
pas mus į Ameriką J. E. 
Vyskupą Mečislovą Reinį, 
buvusį Vilniaus krašto žy
mų vekėją, kurį bolševikai 
buvo iš Vilniaus ištrėmę, 
buvusį Lietuvos užsie
nių reikalų ministerį, Lie
tuvos Universiteto profe-

Birželio ir liepos mėn. į- 
vyks šių organizacijų sei
mai: Lietuvių R. K. Dar
bininkų Sąjungos, birželio 
m. 28 — 29 d., Nashua, N. 
H., ir Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų ir Pro
fesionalų Sąjungos, liepos' 
7—8 dienomis, Mariana-' 
polio Kolegijoj, Thompson,- 
Conn.

ALRK. Federacijos Sekr.

KAY’S krautuvės optometristai išeg- 
zaminuos Jums akis nuosekliai ir nebus 
jokios abejonės ar spėliojimo kokius aki
nius reikia pririnkti. Čia gausite pritai
kintus, geriausios rūšies akinius už la
bai prieinainą kairią.
GERIAUSI AKINIAI, NĖRA BRANGŪS 

PAS KAY’S
3, į. Zabarauskas, registruotas opti- 

metristas, kuris prižiūri visus reikalus. 
Jis kalba lietuviškai.

GEGUEŽS MEN. IEIGOS
Gegužės mėnesyje į cen

trą įplaukė šios pinigų su
mos: Federacijos 9 sky
rius, Montello, Mass., dr- 
jų duoklės — $8.00; Fede- 
racijos 9 skyrius, Montel
lo, Mass. už Vilniaus pa
sus — $8.00; Federacijos. 
3 sk., Boston, Mass. drau-: 
gijų duoklės — $10.00; Fe
deracijos 22 sk., Waterbu- 
ry, Conn. dr-jų duoklės —- 
$16.00; Federacijos 19 sk.,- 
Chicago, III. draugijų duo
klės — $2.00; Federacijos 
32 sk., Lawrence, Mass., 
draugijų duoklės — $6.00.

Tikimės, kad mėnesį vi
si skyriai ir prie jų pri
klausančios draugijos su
mokės savo duokles į cen
trą už 1937 metus.

-■■m—i

coMpliments OF

KONGRESO BELAU
KIANT

Jau laikas susirūpinti 
ALRK Federacijos XXVI

CENTRO VALDYBA
Mūsų Veikimo Centro— 

Federacijos Centro Valdy 
bą sudaro šie žymūs mū
sų visuomenės 
Kun. Jonas Švagždy; 
sios vadas; dr. Ai 
Rakauskas, pirmininkas; 
Kun. Juozapas Čepukaitis 
ir Antanas Kneižys, vice 
pirmininkai; L. šimutis, 
sekretorius; Kun. Ig. Al- 
bavičius, iždininkas; Kun.

r*e “JANYCE” 
i

Beautifnl Center 
Wamond with 8 Side 

Diamonds

L. K. Studentų ir Profe- 
sijonalų sąjungos metinis 
seimas šaukiamas š. m. 
liepos 7—8 dd. Marianapo
lio Kolegijos patalpose/ 
Thompson, Conn.

Seimas bus pradėtas 1Q 
vai. ryta J. E. vyskupo M. 
Reinio iškilmingomis mi- 
šiomis ir pamokslu.

Pirmoji diena skiriama 
posėdžiams, kuriuose bus 
centro valdybos praneši-- 
mai, kun. Dr. Alf. Jagmi
no ir p. Iz. Rovaitės pa
skaitos, atskiras profesijo- 
nalu pasitarimas, Centro 
valdybos rinkimai ir kiti 
klausimai: Posėdžiams už-; 
sibaigus, vakare įvyks 
koncertas — balius.

Antroji seimo diena ski
riama draugiškam išva
žiavimui i Naujosios An
glijos gražiausias apylin-' 
kės.

Seime dalyvauti galės 
tik užsimokėję nario mo
kesčius.

Visais seimo reikalaiš 
prašoma kreiptis į Seimą 
Rengimo Komisiją, Maria- 
napolis College, Thomp
son, Conn.

Centro Valdyba. -

šorių, organizuojamo Ka- 
talikų-Universiteto Lietu
voje Ęę^Prių, Pavasari-, 
ninku Sąjungos globėją ir. 
žymų visuomenės veikėją. 
Lietuvoje. Tikrai nuošir
džiai turime džiaugtis^ 
kad toks garbingas sve
čias mus aplanko.

COMPLIMENTS OF

; POWtR BROS. CO.
CONTRACTORS WASHED SAND & GRAVEL 
354 Hotvard St. Tel. 692 Brockton, Mass.

» Į » -t ■ ■ M t t V <£* t f*

DĖL SPORTININKŲ 
PASITIKIMO

ALRK. Federacijos Cen
tro Valdyba pasisakė rem- 

Kongresu, kuris bus rug-'sianti šią vasarą iš Lietu- 
piūčio 24, 25, 26 dienomis, vos atvykstančius sporti- 
Lawrencė, Mass. Pirmiau- ninkus. Tačiau Amerikos 
šia skyriai tuoj turi nomi- Lietuvių Sporto Komitetui 
nuoti kandidatus į Centro patarta pranešti Lietuvos 
Valdybą ir jų vardus pri- seimo atstovams, kad dėl 
siųsti į Centro raštinę, susidėjusių aplinkybių jie 
Skyriai tūri rūpintis sii- drauge su sportininkais į 
rasti galimumus prisiųsti A mpri ką nevažiuotų, nes 
į kongresą savo atstovus‘“Amerikiečiai nepratę
ir kitas draugijas para- maišyti sporto su politi- 
ginti, kad tą patį padalyk ka”. Jei jie atvyktų, turės 
tų. Reikia pasirūpinti, kad pūti jų viešai užklausta* 
š. m. kongresas ypatingai.- ------
būtų gausingas, nes jame' 
dalyvaus aukštas svečias 
J. E. Vyskupas Mečislovas 
Reinys. Kongreso progra
mą Federacijos pirminiri-'_______ _
kas paskelbs atskiru raštu dėl tik viena politinė gru 
spaudoje. Apskričiai ir '_*■*_ 
skyriai kongresui sumany- datus į Seimo 
mus siųskite per Centro ___
Raštinę, kad dar prieš turės 
kongresą būtų galima juos 
sutvarkyti.

pė tegalėjo statyti kandi- 
_ > rinkimus?

Tuos ir kitus klausimus 
pastatyti skyriai, 

veikėjai ir visi, kam rūpi 
gyvieji Lietuvos valstybės 
ir tautos reikalai.

čOMFLIments of

COMPLIMENTS OF

EYES EXAMINE

A WEEK
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South
Boston

JAMES M. CURLEY

James M. Curley

Sveikinu So. Bostono 
lietuvius, Lietu v i ų 
Dienos ir J. E. Vysk. 
M. Reinio atsilanky

mo proga.

REARDON'S FLO WER SHOP
487 Broadtvay,

COMPLIMENTS

SVEIKINAME LIETUVIŲ DIENOS DALYVIUS

COMPLIMENTS OF

South Boston, Mass.

OF

Bank
Savings

Filo de patrujo.

Lietuvos Kaime
MUSŲ BROLIAI 
KAREIVĖLIAI...

*

COMPLIMENTS OF

A Friend

COMPLIMENTS OF

suaugusių, žiūri iš gatvės 
į tas, kol kas, kuklias vai
šes. Žiūri atskiros žmonių 
kuopelės ir dalinasi įspū
džiais, guodžiasi senos mo- 

____ _ ___ ______ čiutės savo jausmais, nes
to Stalo — “Nabagėliai”, i jų nevienas sūnus kariuo- 

Gegužės 23 d. visa Lietu
va šventė ypatingą šven
tę. Ši šventė įvesta vos ke
li metai atgal. Miestų ir 
kaimo miestelių namus, 
puošia trispalvės vėliavos. 
Daugely miestelių prie di
džiosios gatvės stovi, daž
niausia su parašu “Sveiki 
Tėvynės Gvnėiai” ar pana
šiai. — Tai kariuomenės 
su visuomene susiartinimo 
šventė.

Tą dieną teko ne tik di- vienas, 
dėsni ems miestams, bet ir 
mažesniems i 
išvysti žygiuojant, kad ne užteks bent po viena?— 
didesnes kariuomenių da- į 

lis, tai bent mažą kariuo
menės kuopą, lydint orkes
trui ir dideliems būriams 
jaunimo ir suaugusių vyrų 
bei žilų motinėlių.

Dešimtą, valandą, 
miestely plevėsuoja ant 
gatvių vėliavos. Nuo šven
toriaus vartų išsitiesia y- 
patinga “procesija”. Eina 
pavasarininkų 
bernaičiai ir 
katal. moterys, 
vyrai, šauliai, 
Gaisrininkų būrys su sa
vo orkestrą, mokyklų vai
kai, ant galo jaunalietu
vių kuopa. Visos organi
zacijos su savo vėliavomis 
ir trimis atskirais orkes- ' 
trais. Sustoja gatvės gale 
prie iškilmės vartų. Lau
kia dabar iš kaimyninio 
miesto kuopos atžygiuo
jančių kareivių. j

Ilgai laukti nereikėjo. 
Tiesiu vieškeliu jau arti
nosi mūsų kareivėlių kuo
pa, karininkų vedama. Ap
dulkėję, bet linksmi, žva
lūs mūsų jauni broleliai.

Po kunigų sutikimo svei
kinimu, — lydimi tos pa
čios organizacijų “procesi
jos” su vėliavomis ir or
kestrais kareivius minia 
piliečių palydi iki šauliu 
namų, kur valandėlę apsi
tvarkę — eina bažnyčion 
į pamaldas. Ant bažnyčios 
laiptų laukia pora jaunųin 
kunigų, 
kuopa, 
Katal. 
mokvklų vaikų būriai, tik 
sulaikoma Jaunalietuvių 
vėliavos įnešimas bažny
čion. Tautininku jaunimas 
nori patekti bažnyčion su 
vėliava, bet ant jos nėra 
jokio tikybinio ženklelio, 
tik liepsnos su “hohenkrei- 
cu”. Kunigai jiems pareis-: 
ke tik tiek, kad vra vysku- krunta. Ruošia įvairius iš- 
no jsakyta įsileisti bazny-j važiavimus, gegužines. Tik 
čion tik tokias vėliavas, vjenas negerumas, kad to- 
kunos turi bent kokj tiky- kios nramo£ros nesibaigia 
bmj ženklą. į sauiei nusileidus, bet daž-

— Nepaprasta šventė — 
Sutikimo “procesija” — 
Bažnyčioje — Prie Užties-

menėj ar anūkas tarnau
ja. Kad ne šiame, tai kita
me mieste marširuoja gat
vėmis ar aikštėje, daro į- 
vairius pratimus arba 
taip pat sėdi prie užtiesto 
stalo ir nepažįstamų sesu
čių vaišinamas.

Viena moterėlė sako ki- £Wa't8rb^Ty’j 
tai:

ADV. KLARENSAS BALANDA,
, Conn.) Lietuvių 

Dienoje, Lietpos 5 d., advokatas- 
Kaipgi gražiai, tiesiai Patareias- 

jie stovi... į ,.
— O kaip jie eina, tartum klt°s x artimos mokyklos 

vienas, — nabagėliai!— mokytoja darbuojasi jau-
____ ,____  — Bandelių va nenešė nimo pavasarininkų, orga- 
miesteliams pilną lėkštę... Bet ar jiems nizacijoj ir sako:

_____' v. .i i i • n mu' —fponil įskpl

nabagėliai!—
: “nebi

jau ! — tegul iškelia tai aš
— Argi daug reikia ka- kitur jaunimui, kuom ga-

• w

v.

jaunimas, 
mergaitės, 

katalikai 
- šaulės.

Įeina kareivių 
“pavasarininkai”, 

Moterys. Šauliai,

Carey’s Furniture Co
South Boston, Massachusetts.

&
i CHARUE CHRIS

448 - 454 Broadway

TEXACO GAS & OIL
TIRES BATTERIES ACCESSORIES

ALL NIGHT SERVICE

South Boston, Mass. ŠOU. 4000

Remkite tuos [profesionalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia “Darbininką”.

• • • . '

SVEIKINAME LIETUVIŲ 
DIENOS DALYVIUS !

gilias duobes ir atvežė 
daugelį maišų kalkių.

Kada viskas buvo pa
ruošta, nelaimingiesiems, 
vėl pareiškė, kad juos da
bar tikrai perveš į “Balto
jo Debesio” ligoninę. Juos 
susodino į kariškus veži
mus ir nuvežė į kalnus, 
kur jau buvo iškastos trys 
didžiulės duobės. Čia visus 
215 nelaimingųjų išsodino 
ir pradėjo žiaurią jų egze
kuciją. Pažymėtina dar ir 
tai, kad kareiviams, kurie 
turėjo sušaudyti nelaimin
guosius, buvo iš viso duo
ta tiktai tiek šovinių, kiek 
buvo nelaimingųjų. Egze
kucija buvo vykdoma visą 
naktį. Iš karto kareiviai 
žudė nelaiminguosius tik
sliai — kiekvienas šūvis į 
galvą buvo mirtinas, ta
čiau paryčiu jie tiek išvar
go, kad drebėjo rankos. 
Paskutiniai nelaimingieji 

' buvo tiktai sunkiau ar 
lengviau sužeidžiami.

Kiekvieną peršautąjį, 
nepaisydami, ar jis gyvas, 
ar negvvas, vertė i duobes. 
Duobėse suverstieji, maty
dami savo žiauru likimą, 
taip smarkiai rėkė, kad 
triukšmą išgirdo apvlin- 
kės gyventojai. Kareiviai 
tačiau nekreipė dėmesio į 
gyventojų protestą ir ne
laiminguosius anipvlė kal
kėmis. nors tarp jų buvo 
labai daug gyvų.

Korespondentas pabrė
žia, kad šis įvykis sukėlė 
visuotiną pasibiaurėjimą 
ir protestus. Kantono vy
riausybė įsakė tuo reikalu 
pravesti kvotą.

v •

COMPLIMENTS OF

COMPLIMENTS OF

DR. CHARLES D. 
McCANN

B. M. CLAFF & SONS 
INC. BOX CO.

DR. EDWARD B. 
GILMORE

__

Broekton & Randolph, 
Mass.

lesiu padėsiu”.
Organizacijoms tvarkyti 

išleistas įstatymas varžo 
galvas jaunimo organizacijų dar • . . - : ..„u,.

reivėliui... —
— Susivaržę, 

gaila...
Moterėlės žiūri, galvas jaunimo organizacijų dar- 

linguoja, negali atsistebėk bą dar tuom, kad į valdy
ti ir joms atrodo, kad ka- bą gali būti renkami, tik 
reivėiio tegalima vien gai- 24 metų amžiaus. Reikia 
lėti. atsiminti, 1 ’ ’ _

Vyrai žiūri taip pat, tik jaunų ištekėjusių moterų, 
mažiau kalbasi, o dažniau gali net vaikų jau turėti—1 
šypsosi. Jie geriau mato, ir dar neturėti 24 metų 
kad tų kareivėlių veidai amžiaus? 
pilni ir akys žvalios, net

laibi, net
v •

atsiminti, kad daugelis

»

šypsosi.
v •

Stebimės mes gyvenda
linksmios ir visai paten- mj savo tėvynėje, o broliai 
kintos. _ amerikiečiai kažkur girdė-
— Ar tikėjai ^Antanai?—darni taip pat stebėsis, 

sako vienas vyras į savo

I

sako vienas
bičiulį, — kad matysime 
savo kareivius? Mes tar- 
navom rusams
miems...—
— Man net ašara išsi

sunkė, kai mūsų lietuvių 
kareivių kuopa pražings
niavo gatve, lietuviškai 
dainuodama. —
— Sulaukėm ant senat

vės savo valstybės, 
kariuomenės,

sveti-
Remkite tuos profesio

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

Kaip visam pasauly, taip 
pat ir Lietuvoje rūpinama
si ne tik jaunimu, bet ir 
vaikais. Žiūrima, kad vai
kų gimimai daugėtų, bet 
ne mažėtų. Lietuvoje val
dininkams duodama vaikų 
priedai, ir kuo daugiau 
valdininkas turi vaikų, tai 
tie priedai didesni išpuola 
kiekvienam. Bet kaimas

sav0 tuo atžvilgiu užmirštas, 
. — —< . ...... tartum, kad būtų norima, iPnsiziureję. Dris.Stebelę kad tedaugėtų £ stiprėtų/ 

norenns skirstosi namon., Jokiu lengvatį _ k j, 
k‘ti laukia pasilikdami beka!bėti 6 ie4dovanlsį. 
kada užkandę ir ątsikve- Neturi kai£0 daugiavai. 
pe kareivėliai prazvmuos kig šei . da]? befe.
yd su dainomis į paruoš- miu darbininkų 0 spaudo. 
to nilzcra įvairiame tm*oti_ •: _ _ . .. . *

kaimiečiai vieni, nors ne-tik vaidininkijos luomai | 
ką jau 

!—•!

tą aikštę įvairiems prati
mams, gimnastikai ir ki
tokiems, kaimo f------
liams nematytoms “štu- 
koms”.

Kareivis mielas kiekvie
nam: Jis vieno brolis, kito 
sūnus, — o visu apskritai 
— tėvynės gynėjas.

je jau labai dažnai kalba
ma, kad lietuvė motina ne-
benori turėti kiek daugiau

I

— Jaunimas su vasara. — 
Išvien su Jaunimu — Tau
tos ateities rūpesčiai —Tė
vų Sukilimas Prieš Vaikus

Artėjant vasarai kaimo 
jaunimas dar labaiau su-

vaikų. Dar daugiau: net 
yra balsų, kad sako tėvai 
lyg ruošia “kruviną sukili
mą prieš vaikus!”

Reikėtų budėti tautos a- 
teities sargyboje, kas tos 
sargybos pareigas eina.

PER VIENĄ NAKTĮ 
KINU POLICIJA SUŠAU
DĖ 215 RAUPSUOTŲJŲ

4

binį ženklą.
Susitvarkę visi bažny- niausią, tik prasideda; su 

čioj, organizacijos užim- tuo negerumu norima ko- 
damos šalutines navas, o voti, bęt tikrumoje vra be- 
vidurinę paliko sustoti ka- galo sunku. Jei Šauliai, 
reiviams. Suma eina gra- jaunalietuviai rengia pasi- 
žiam chorui giedant. Mel- linksminimus iki vėlyvos 
džiasi visi pakilusia nuo-, nakties, tai pavasarinin- 
taika. Pamokslas, o po jo kai. jei pasielgs kitaip —
kunigas pasakė, kad bus 
giedamas Angelas Dievo 
už mirusius karius.
si klaupiasi ir gieda iki 
baigia paskutinį “Amžiną
jį atilsį...”

Kareivėlių būrys, vėl mi
nios lydimas eina iš baž
nyčios į Šaulių namus už
kandžių, Tik užkandžių, 
nes pietūs bus vėliau, 
šventės programai pasi
baigus. Sodnely paruošti, 
baltomis staltiesėmis už
tiesti stalai, šauliai jau so
dina kareivius, o šaulės- 
merginos neša pintinėmis 
raguolius ir kitokius už
kandžius. Skamba lėkštės 
ir kiti indai.

Dideli būriai jaunimo ir

Vi-

susilauks bankroto? (Ži
noma, medžiaginiai gali 
nukentėti, bet moraliai jie 
laimėtų!)

O tautininkai j savo ei
les tempia kaimo jaunimą, 
tik jaunimas kaž ko jų 
vengia ir mieliau eina su 
pavasarininkais, bet jau
nalietuvių šalinasi.

“Pavasario” kuopoms 
vadovauja pats jaunimas, 
padeda daug kur kunigai. 
Sykį vienos kuopos valdy
ba paprašė vietos mokyto
ji padėt kuom nors pava
sarininkams. Bet šis tik 
tiek atsakė “bijau”. Ištik- 
ro, mokytojui su šeima y- 
ra ko bijoti, nes ims mėty
ti iš vietos vieton. Tačiau

Specialus “Paris Soir” 
korespondentas Tien-Tsine 
rašo, kad Kantono speciali 
gydytojų komisija nutarė 
sugaudyti ir išnaikinti, 
sergančiuosius raupais. 
Policija tokių raupsuotųjų | 
— vyrų, moterų ir net vai- Į 

prigaudė 215. 
personalas,

I
Medicinos personalas, : 

net nepadaręs ’ jokio tyri
nėjimo, ar suimtieji tikrai 
serga raupais, perdavė 
juos pilicijai ir įsakė iš
vežti į kalnus ir ten visus 
sušaudyti. Policijos tar
nautojai, juos sodindami i 
laivą, pareiškė, kad veža į 
raupsuotujų “Baltojo De
besio” ligoninę. Laivui 
plaukiant upe, raupsuotie
ji vis dėlto suprato, kad 
čia kažkas negero, ir pra
dėjo grasinti policinin
kams. Pagaliau policinin
kai buvo priversti atsisa
kyti nuo šio žiauraus dar
bo: ligonius nuvežė į Nan- 
situ stovyklą. Tačiau me
dicinos personalas pri
mygtinai reikalavo, kad li
goniai būtų tučtuojau su
naikinti. Buvo iššaukti oio 
nierių batai!jono kariai, 
kurie kalnuose iškasė tris

f

COMPLIMENTS OF

Rep. Charles McCaffrey

z

fcTGLINCHEY AND RUSSELL ING.
. z

6 f j

FUNERAL SERVICE

446 Main St. Tel. 254-R Broekton, Mass.

COMPLIMENTS OF

KIBART MOTOR SALES, INO.
120 Market St. Tel. 835 Campello, Mass.

COMPLIMENTS OF

BROCKTON WHOLESALE BEVERAGE CO., ING.

20 No. Montello St. Broekton, Mass.

COMPLIMENTS OF

Broekton
National

t

Broekton, Mass. ;
I j

90 Main St.
' <’•»■ p




