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Kun. M. J. Urbonas Prisiuntė 

Intertypos Fondui $25.00
Kun. M. J. Urbonas, “Fo- 

rum” redaktorius iš Du 
Bois, Pa. prisiuntė “Darbi
ninkui” sekančio turinio 
laišką: “Siunčiu čekį $25. 
00 “Darbininkui” pagal
bon dėl Intertype. Jei galė
čiau, nesigailėčiau ir visos 
šimtinės”.

Kun. M. J. Urbonas yra 
vienas nuoširdžiausių ka
talikiškos spaudos rėmėjų, 
o ypač “Darbininko”. Jis 
nevien bendradarbia uja 
“Darbininkui”, bet ir fi
nansiniai jį remia.

“Darbininko” vadovybė 
ir Intertypos vajaus komi
sija nuoširdžiai dėkoja už 
suteiktą stambią auką.

KATALIKU PASAULIS
J. V. MOKYKLOS 

IŠPEIKIAMOS

Ponas J. R. Scoppa, N. Y. 
viešųjų mokyklų viršinin
kas, nesenai viešai puolė 
viešąsias mokyklas dėl to, 
kad iki šiol beveik jos ne
paisė dvasinės vaikų auk
lėjimo pusės. “Negalimas 
daiktas”, sako jis, “išauk
lėti vaiką visapusiškai ne
paisant jo sielos... Vaikas 
mokykloje neįgyja sąvo
kos, kad jis turi tūlų, pa
matinių pareigų Dievui, 
artimui, ir valstybei... Pa
linkimas yra išauklėti fi
zinius galiūnus ir dvasi
nius nykštukus”. Čia aiš
kiai matome svarbumą 
kat. mokyklų, kurios vai
kai yra visapusiškai auk
lėjami.

205 Negrų atsivertėliai 
priimti vienoj Kat. Bažny
čion, geg. mėn. Chicagoj. 
Per šešius metus iš viso 
priimta 1,400 juodukų į 
kat. Tikėjimą.

Tėvai Kapucinai įgyjo 
pirmą nuosavybę Naujoj 
Anglijoj, Edgewood, R. I. 
Tikslas išauklėti jaunus 
vienuolius.

Jėzaus Draugija (Jėzui
tų vienuolija) dabar turi 
iš viso 25,460 narių visa
me pasaulyje. Jų tarpe 11, 
365 kunigai, 8,796 klieri
kai ir 5,299 broliukai.

Gražus Pavyzdys

Connecticut valstybėje 
trys apskričiai, būtent. 
LDS., ALRKMS. ir LRK 
S A. rengia gegužinę, birže
lio 26 d. š. m., Lietuvių par
ke, East Hartford, Conn. 
Tai jau keli metai kaip mi
nimi trys apskričiai ben
drai rengia kasmet geguži
nę. Rengėjai energingai 
darbuojasi ne sau, bet or
ganizacijoms, kurioms rū
pi katalikiškas ir lietuviš
kas veikimas.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

<S>

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS IŠ
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Nauji Marianapolio Koleg. Studentų Kambariai
TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Katalikų Bažnyčios Demokratija
Pasireiškė Eucharistiniame Kongrese
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Naujieji namai 112 pėdų ilgio, 40 pėdų pločio. Apačioje didžiose sve
tainėse vėliau bus galima įruošti valgomasis, virtuvė ir tt. Tuo tarpu tiktai 
poilsio kambariai.

Pirmajame aukšte klasiniai kambariai, skirti kolegijos studentams, 
fizinis kabinetas, mokytojų ir svečių kambariai. Antrame ir trečiame 
aukšte studentų gyvenamieji kambariai.

Šį piešinį pagamino arkitektas p. Onezimas Nault ir Sūnūs, kuris 
Naujoje Anglijoje yra statydinęs nemažą įstaigų ir bažnyčių, kufių viena 
gražiausių yra Šv. Juozapo par. bažnyčia ir mokykla Worcester, Jfass. Da
bar ruošiamos specifikacijos.

Šių kolegijos namų statybai yra vedamas vajus jau treti metai. Kaip 
tik bus sukelta reikalinga pinigų suma, prasidės statyba. Kolegijos vado
vybė labai nuoširdžiai prašo savo gerųjų prietelių, žadėjusių šią statybą 
paremti, tą pažadą ištęsėti ir vedamą statybą paremti. Tuo pačiu metu 
Kolegijos vadovybė labai nuoširdžiai prašo ir visos Amerikos lietuvių vi
suomenės prisidėti prie šios statybos paramos.

Geležinkelių Darbininkai 
Reiškia Griežtą Protestą
VVashington, birž. 9, — 

Geležinkelių kompanijos 
paskelbė, kad darbinin
kams sumažins algas 15 
nuošimčių. Darbininkai 
prieš tokį kompanijų pa- 
rėdimą griežtai protestuo
ja. Darbininkų vadai, su
važiavę Washingtone, pra
šo, kad kongresas duotų 
Prezidentui Rooseveltui 
galę paimti geležinkelius, 
jei iškiltų nesutarimai dėl 
algų sumažinimo. Taip pat 
norima, kad valdžia sutik
tų skolinti kompanijoms 
pinigus, nes kaikurios ne
gali išsiversti. Darbininkai 
sako, kad iš sumažintų al
gų jie jokiu būdu negalė
sią pragyventi. Jie net gra
sina streiku, jei kompani
jos savo sumanymą imsįs 
vykdyti.

Kiek Didž. Britanijoj 1937 
Metais Aptomobiliai Užmu

šė Žmonių

Susisiekimo Ministerija 
paduoda žinias, kad viso 
per ištisus pereituosius 
1937 metus, Didž. Britani
joje, ant kelių ir miestų 
gatvių, įvairiose automo
bilių nelaimėse, 6,633 žmo
nės buvo užmušta, o 226, 
402 įvairiai sužeista.

Naciai Draudžia Kareiviams 
Dalyvauti Pamaldose

Berlynas, birž. 9, — Vo
kietijos nacių valdžia aps
kelbė, kad kareiviams ne
valia grupėmis dalyvauti 
tikybinėse apeigose. Jie 
gali pavieniai eiti ir grįžti 
po pamaldų.

Kaunas, birželio 1 dieną 
realizuota pirmoji trum
palaikė iždo paskolos šeri* 
ja penkių milijonų litų su
mai.

Japonai Brutališkai Žudo 
Kiniečius

Canton, Kinija, birž. 9,— 
Japonai iš lėktuvų numetė 
daugybę bombų į Kinijos 
miestą, Kantoną. Apie 
6000 žmonių išžudyta, su
žeistųjų skaičius nesus
kaitomas. Kiniečių valdi
ninkai įsakė moterims ir 
vaikams apleisti miestą, 
bet nėra priemonių juos 
perkelti į saugią vietą. Ja
ponai pareiškė, kad žudy
mai tęsis ir toliau, iki Ki
niečiai jiems nepasiduos. 
Kiniečiai pareiškė, kad 
naujai atsiųsti iš Rusijos 
kariniai lėktuvai jiems pa
gelbės sulaikyti Japonų 
puolimus. Gi Japonai pra
neša, kad visuose frontuo
se jie lengvai nugali Kinie
čius ir vis užima naujas 
vietas.
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Amerikos Komunistai Svei
kina Staliną

New York, birž. 9, — A- 
merikos komunistų parti
ja turėjo savo dešimtąjį 
kongresą New York mies
te. Jų vadas Earl Browder 
ragino komunistus kviesti 
visus Katalikus su jais 
bendradarbiauti. Savo iš- 
timybės pareiškimus jie 
pasiuntė Stalinui ir Dimit- 
rovui. Stalinui taip parašė: 
“Su nuoširdžiu entuziaz
mu ir meile, mes, dešimto
jo komunistų partijos A- 
merikoje, atstovai siunčia
me jums ir per jus savo 
garbingajai Sovietų brolių 
Dartijai ir risiems sovietų 
žmonėms, savo karštus 
revoliucionieriškus linkė
jimus”.

Ir Amerikos komunistai 
dar nori įtikinti žmones, 
kad jie su Rusija neturi 
nieko bendra. Nebūkite 
veidmainiai.

Anglijoj esą apie 3000 
anglikonų dvasininkų, ku
rie rūpinasi skleisti savo 
tikinčiųjų tarpe mintį apie 
reikalą grįžti jiems į Kat. 
Bažnyčią.

Lenkai Vis Dar Spaudžia 
Vilniaus Krašto Lietuvius
Vilnius. Lenkai galutinai 

uždarė ViiniArs Lietuvių 
Mokslo Draugiją.

| KAUNĄ ATVYKO LIE
TUVIŲ KOMITETO PIR

MININKAS STAŠYS

Kaunas. Šiomis dienomis 
iš Vilniaus atvyko Lietu
vių Komiteto Vilniuje pir
mininkas Stašys.

Rusijai Gresia Revoliucija
Nužudyta 1,744,647 Žmones 
Penki Milijonai Mirė Badu

Washington, birž. 9, — 
Politinių žinių rašytojas, 
Paul Mallon, VVashington, 
sako, kad Amerikos politi
kai nemažai nustebo suži
noję, ne iš gandų ar Rygos 
pranešimų, bet iš tikrų šal
tinių faktais įrodymą, kad 
Rusijai gresia žiauri revo- 
liueija*

Didžiausia nelaimės pra
džia esą Rusijos kariuome
nėje. Ir neramumas ir ne
pasitenkinimas kariuome
nėje yra toks didelis, kad 
slaptoji policija saugoja 
ją. Kareivių palapinės, a- 
municijų sandėliai ir kitos 
kariškos įstaigos esą slap
tosios policijos saugoja
mos. Kada kareiviai varo
mi į pratybas, tai jiems iš
duodami šautuvai, o po 
pratybų vėl atimami, užra
kinami ir saugojami. Ir 
dabar valdo ne generolas, 
kai paprastai yra, bet 
triumviratas, susidedąs iš 
generolo, valdžios atstovo 
ir slaptos policijos agento.

Stalinas turi užtektinai 
kariškų ginklų ir kareivių, 
bet klausimas ką tie karei
viai pirmiausia šaudytų, 
jei jiems būtų leista gink
lus turėti. Kad Rusijoje 
verda sukilimas aišku ir iš

to, kad Japonai apie bolše
vikų grasinimus pamiršo,ir 
be baimės kovoja Kinijoje. 
Hitleris žino, kad Rusija y- 
ra pasižadėjus apginti Če
koslovakiją nuo užpuolikų, 
tačiau jis drąsiai daro 
spaudimus čekams, nujau
sdamas Rusijoje sukilimą 
prieš Staliną. Kada karei
viai maršavo Maskvos gat
vėmis Stalino pagarbai, 
jiems buvo duota nešti 
šautuvus, bet neduota a- 
municijos - kulkų.

The Christian Science 
Monitor įrodinėja, kad a- 
pie penki milijonai žmonių 
yra Rusijos kalėjimuose.

Bolševikų slaptoji polici
ja, arba Čeką, oficialiai 
pranešė, kad 1927 m. ji nu
žudžius 1,744,647 žmonės.

Bukharinas pareiškė, 
kad 1933 m., kada valsty
bė atėmė Ukrainoje nuo 
žmonių javus, tai ten tarp 
trijų ir penkių milijonų 
žmonių mirė badu.

Litvinovas pasakė: “So
vietų valdžia nesigailės ne
tekti 150 milijonų žmonių, 
kad tik jos programas bū
tų išpildytas”.

Taip dalykams esant, 
aišku, kad Rusijoje revo
liucija neišvengiama.

Ispanijos Nacionalistai 
Pažangiuoja

Hendaye, birželio 9,—Ge
nerolo Franco kariuomenė 
nugalėjo radikalus ir užė
mė Adzeneta miestą, kuris 
yra 18 nuo Castellon de la 
Plana, svarbus radikalams 
pajūris.

Prancūzijos prezidentas 
Daladier įsakė šaudyti or
laivius, kurie iš Ispanijos 
perskrįs į jų žemę. Buvo 
pranešta, kad nežinomi 
lakūnai iš Ispanijos pusės 
keletą sykių bombardavo 
Prancūzijos gyventojus. 
Yra spėliojimų, kad loja- 
listai-radikalai, matydami 
karą pralaimėję, nori būti
nai įtraukti kitas šalis į 
karą, užtat leidžia lakūnus 
į Prancūziją. Jie orlaivius 
pažymi svetimais ženklais, 
kad jie nebūtų apkaltinti.

Naciai Pašiepia Eucharisti
nio Kongreso Vietą

Berlynas, birž. 9, — Ofi
cialiai buvo paskelbta, kad 
trys dešimtys penktas 
tarptautinis Eucharisti
nis Kongresas bus 1940 
metais, Nicejoje, Prancū
zijoje. Vokietijos naciai 
tuojau pašiepė vietos pasi
rinkimą, sakydami, kad 
tai esąs žemos vertės mies
tas. Jų laikraštis Der An- 
griff sako žinąs, kad tai 
masonų respublika (Pran
cūzija) būtų suartinta su 
fašistų (Italijos) imperija. 
Vokietijos naciai, kaip ir 
komunistai visada išranda 
priežasčių Bažnyčios dar
bus pašiepti.

Budapeštas, birž. 9, — 
Bažnyčios demokratija 
niekada nebuvo taip iškil
mingai pareikšta, kaip Bu
dapešte, 34-tame tarptau
tiniame Eucharistiniame 
Kongrese. Iš visų pasaulio' 
kraštų suvažiavo du mili
jonai tikinčiųjų. Turtuo
liai ir beturčiai, aristokra-' 
tai ir kaimiečiai, vyrai, mo
terys ir vakai iš visų šalių 
ir visų tautų suvažiavo ati
duoti pagarbą Krikščiony
bės Įsteigėjui, Kristui. Visi 
kalbėtojai nurodė, kad iš
sprendimui gyv e n i m o 
klausimų reikia būtinai į- 
gyvendinti Krikščionybės 
principus. Kalbėtojai taip 
pat aiškino Bažnyčios tei
ses ir pasmerkė tas val
džias, kurios atima žmo
nėms teises, varžo Bažny
čios teises ir tyčiojasi iš 
Visagalio Dievo. Kardino
las Pacelli sakė: “Prieš 
mus stoja karinga bedie
vių armija ir kumštimi gru 
moja į visą, kas mums yra 
šventa. Bet veltui neapy
kantos ir keršto apaštalai 
kovoja prieš Bažnyčią ir 
Kristų, nes Jis yra Perga-

Meksikos Prezidentas Sako "Nėra Persekiojimo"
Mexico City — “Visi vir

šininkai laikosi įsakymų 
nedaryti jokių persekioji- Persekiojimas katalikų 
mų. Federalė valdžia res-1" -------
pektuoja visas religines 
pažiūras. Yra tai- pripažin
ta teisė melstis”.

Taip maždaug yra para
šęs Meksikos, prez. Lazaro 
Cardenas, pasmerkdamas 
Tabasco valstybės guber
natorių Victorą Fernande- 
zą Manero po to, kada ka
talikų procesijai einant į 
savo statomą naują baž
nyčią, 6 katalikai buvo už
mušti toje valstybėje.

Kaikurie sveikino prez. 
Cardeną dėl tokio jo pa
reiškimo, bet kiti abejoja, 
kad tas pareiškimas būtų 
nuoširdus. Kaikurie sako, 
kad prez. Cardenas para
šęs taip, kad sulaikyti plė
timąsi ginkluoto opozici
jos sukilimo.

Katalikai persekiojami 
visoje šalyje, bet ypač 
žiauriai persekiojami Ta
basco valstybėje. Toje val
stybėje per 10 metų socia
listinės diktatūros visos 
bažnyčios uždarytos ir su
naikintos ir įstatymas rei
kalauja, kad visi kunigai 
turi būti vedę, jeigu nori 
užsiregistruoti ir laikyti 
pamaldas ir atlikinėti ki
tas kunigo pareigas Tabas
co je.

Prez. Cardenas įsakė Ta
basco gubernatoriui išleis
ti iš kalėjimų visus katali
kus, kurie dėl praktikavi
mo tikybos buvo įkalinti, 
bet jis to įsakymo nepa- cialistinio rėžimo nebegali 
klausė ir dar žiauriau puo- pakęsti. Kaikuriose vals- 
lė katalikus. Štai po to, kai, tybėse katalikai pradeda 
prez. Cardenas išleido įsa- drąsiau reikalauti religi- 
kymą, kun. Hidalgo iš Vii- nes laisvės.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 11 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa iš WCOP radio stoties, Bos
ton. Programą išpildys Norwoodo Šv. Jurgio par. Ra
dio Grupė, vadovaujant muzikui Anicetui kapeliui. 
Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir 
klausykitės gražių lietuviškų dainų, muzikos ir. kalbų.

lėtojas, Kristus Eucharis
tinis Karalius...” Prancūzi
jos Kardinolas Verdier sa
kė: “Nebus taikos ir ramy
bės ant žemės iki amžinie
ji Jėzaus Kristaus įsaky
mai nebus žmonių priim
ti”. Kongresas užsibaigė 
Popiežiaus palaiminimu, 
kuris meldėsi, kad “Dievas 
išsklaidytų debesis, kurie 
gresia nauja pasauline au- 

. dra”.
| Ministeris Skaitė Popiežiaus 

Encikliką
Eagle Butte, So. Dak. — 

Birž. 9, — Protestantų 
ministeris Mr. Norman Ri- 
ce, kalbėdamas High 
School užbaigimo metu, 
kartais skaitė iš Popie
žiaus Pijaus XI enciklikos 

■ “Quadragesimo Anno”, į- 
rodymui, kad Šv. Tėvas 
reikalauja darbininkams 
teisingo atlyginimo. Baig
damas kalbą jis sako: ‘Mes 
turime visi būti dėkingi 
Popiežiui už tokį drąsų pa
reiškimą ir teisingus nuro

dymus’.

Iahermosa buvo ištremtas 
iš valstybės.

nė kiek nesumažėjo.

Senatas Vilkina Algų ir 
Valandų Biliaus Priėmimą
VVashington, D. C., birž. 

9, — Nors dauguma Sena
torių yra palankūs algų ir 
darbo valandų biliui, bet 
vis dar negali susitarti ir 
jį priimti. Naujos dalybos 
priešai įvairiais būdais

i trukdo jo priėmimą. Pagal 
tą bilių darbininkai gautų 
mažiausia 25 centus į va
landą pirmais metais, o po 
to 30 centų ir 40 valandų 
darbo savaitę. Darbininkų 
unijas atstovauja ADF ir 
CIO, kurių vadai atydžiai 
seka Senatorių kalbas ir 

į pasitarimus. Kaikurie Se- 
Įnatoriai nori, kad algų ir 
darbo valandų bilius būtų 
atidėtas kitai Kongreso 

į sesijai.

Meksikoje Revoliucija 
Tebesiaučia

Meksika, birž. 9, — Mek
sikos vyriausybė skelbia, 
kad gen. Cedillo sukilimas 
sunaikintas, tačiau pasiro
do, kad tos žinios nėra tik
ros. Gen. Cedillo sukilėliai 
vienur išvaikyti valdžios 
kariuomenės, kitur susi
grupuoja ir nemano pasi- 
doti. Žmonės Cardeno so-
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Lietuviai Profesionalai Ta- lakyti'keletą įdomių paklausi~ 
rėsi Svarbiais Klausimais
Eilinis N. Anglijos Katalikų 

Alumnų susirinkimas įvyko ge
gužės 5 d. Bostone, Copley Pla- 
za viešbuty. Gausiausiai atsto
vautas Brocktonas ir Lawrence. 
Susirinkimą vedant adv. B. Sy
kes iš Norvvood, dalyviai su di
deliu susidomėjimu išklausė mo
kytojos L. Šukytės paskaitos a- 
pie skirtumus tarp senosios ir 
jaunosios kartos. Tų skirtumų 
esama natūralių, kaip ir visados 
yra buvę, ir ypatingų, kylančių 
iš modeminės miesčioniškos 
dvasios, pakitėjusių ekonomi
nių sąlygų ir t.t. Labai svarbus 
uždavinys, kiek galima, švelnin
ti tarp abiejų kartų skirtumus, 
kad jos galėtų glaudžiau ben
dradarbiauti kultūriniame ir vi
suomeniniame veikime.

mų.
Nutarta vasaros metu susi

rinkimų neturėti. Prisirašė nau
jų narių, kurių tarpe teisėjas 
Degasis iš Nashua, Dr. J. Gai
dys ir Dr. J. Puišys iš Lawrence. 

Dalyvis.

fARAPI^INĖS MOKYK
LOS UŽBAJOJMO AKTAS

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA GRABO

Šiuo klausimu savo nuomones 
pareiškė kun. J. Švagždys, kun. 
Pr. Juras, mokyt. E. Belkiūtė, 
Dr. Kvaraciejus, adv. J. Cūnys, 
Dr. P. Užkuris, adv. J. Verveč- 
ka. Taip pat buvo svarstyta, 
kaip lietuviai kat. profesionalai 
galėtų padėti mūsų organizaci
joms, ypač darbininkams.

Svečias iš Lietuvos papasako
jo apie Lietuvos profesionalus, 
kurių gyvenimo ir darbo sąlygos 
yra skirtingesnės. Jis turėjo at-

IŠVAŽIAVIMAS BIRŽ. 12

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pašakamis,O. D.
• 447 BROADWAY, So. Boston.

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ADVOKATAI

MIRĖ
Birželio 8 d., mirė, pas 

sūnų Ignacą, 703 E. Second 
St., ilgametė So. Bostono 
gyventoja Konstancija Ky-
mantienė. Ji paėjo iš Kur- Į Ona Veronika Jakavičiūtė 
šėnų. Amerikoje (So. Bos- (JACOBS)
tone) pragyveno 40 metų.
Paliko sūnų, dukterį (Oną birželio 8 d., š. m. užbaigė 
Krimlienę) ir brolį Joną teisių kursą Portia Law 
Drabavičių ir daug toli- School, Bostone ir gavo 
mesnių giminių. Iškilmin- LLB. laipsnį. Adv. Ona V. 
gas laidojimas įvyksta iš Jakavičiūtė, gyv. su tė- 
Šv. Petro par. bažnyčios, Vais 253 E. Cottage Street, 
birž. 11 d., 9 vai. ryte, Fair- Dorchester, ir yra 22 metų 
vįew kapuose, Hyde Park.|amžiaus jį yra baigus 

Girls High School, Acade- 
my of Music smuikininkės 
ir instruktorės kursą.

Birželio 8 d., po pamaldų. į-1 Taipgi lankė Burdett Kole- 
vyko Šv. Petro parapijos pikni-Įgįją Jauna profesionalė y- 

ra “Darbininko” skaityto
ja. Linkime p-lei Onai Ve- 

_ ronikai sėkmingai išlaikyti
visų ruoštis ir garsinti metinį Į valstybės kvotimus, 
išvažiavimą ir komisijų ir dar- 
aininkų užimti tinkamu laiku ir 
su tinkamu prisiruošimu savo 
darbus išvažiavime, birž. 12 d., 
:.938, Kęstučio darže, E. De
dham, Mass. Įgaliojo kviestis) 
sau reikiamus pagelbininkus.

Paaiškėjo, kad šių metų išva
žiavimui rimtai darbuojasi visi 
trys parapijos kunigai, veikimo 
komisija, veikėjai - darbininkai 
ir draugijos.

Mažųjų choras jau senokai iš
važiavimo fondui paaukojo pusę 
savo uždarbio iš gražios opere
tės.

Didysis choras, vadovybėje 
artisto R. Juškos, rengia savo 
departmentą. Prie to choras 
dainuos ir vadovaus visam pik-Į ir kitokių pamarginimų. 
nikui dainavime ir žaidimuose.
R. Juška jau gamina visiems 
piknikieriams dainas.

Lietuvos Vyčių kuopos skait
linga komisija narsiai ruošia 
savą išmislų stalą.

Sodalietės, vadovybėje kun. 
K. Jenkaus, energingai taisosi 
ypatingą įvairybių stalą ir run
giasi su sąjungietėmis už pirmą 
“pelno” dovaną.

Blaivininkų darbšti kuopa or
ganizuoja lietuviškų sūrių tur
gų. Daugelis pavienių aukoja pi
nigais ir reikmenimis. Šv. Petro 
ir Povilo draugijos komisija jau 
gavo 4 laikrodžius dovanų. Kita 
komisija dirbs piknike.

Studentai, kaip vienas, savo 
dvasios vado kun. K. Urbonavi
čiaus patarimais pasiremdami, 
gražiai darbuojasi savo parapi
jos metinio išvažiavimo gerovei.

Parapijos vaikeliai, kun. K. 
Jenkui ir Seselėms vadovaujant, 
prisideda prie pikniko fondo di
dinimo gražiai perstatydami te- Į PAIEŠKAU pusbrolių Mačiulai 
atrus (geg. 29 d., ir birž. 16 d.).į čių Aksavero,

Saldžiausios Širdies V. J. Į Man išvažiavus

kierių paskutinis susirinkimas.
Kun. P. A. Virmauskis ir pa

rapijos veikimo komisijos pir
mininkas, p. V. Valatka prašė

vyks: Būtų dovanų paskirsty
mas, parapijos salėje, 492 E. 7th 
St., 2

Iki
darže

val. pp.
pasimatymui Kęstučio 

ar parapijos salėje.
Kvieslys.

VYČIU “BOVVLING” 
ŠOKIAI

įvyks penktadienio vakare, 
birželio 10 d., Parapijos 
svetainėje, 492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass.

Bus išdalinta $50 dova
nomis.

Visi į šurum - burum, bir
želio 10 d. Įžanga 25c. Bus

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. E. L.

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.

PROspect 2469-M

A. Kaspar
Moliavojame Automobilius
Taisome body ir fenderius 

Taipgi simonizuojame

66 Victoria St.,
W. SOMERVILLE, MASS.

(13-20-27)

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai 
DARBININKO NAME 

366 Broadway, 
South Boston, Mass.

L

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass. '
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Cambridge lietuvių pa
rapijinė mokykla, 1926 me
tas įsteigta, šįmet, birželio 
17, išleidžia jų aštuntą gra- 
duantų laidą. Toje dienoje 
ryte, 9 vai., bus Šv. Mišios 
graduantų intencijai ir 
progai pasakytas pamoks
las. Vakare, 7:30, bus gra
ži programa ir mokyklos 
užbaigimo aktas. Apie dvi
dešimts graduantų gaus 
diplomus.

Cambridge lietuvių vie
nintelė kolonija Bostono! 
vyskupijoje, kuri įsisteigė 
ir išlaiko parapijinę mo
kyklą ir Jėzaus Nukryžiuo
to mokytojas seseris. Gai
la, kad dar nevisi supranta 
parapijinės mokyklos nau
dą ir svarbą. Dar yra to
kių, kurie siunčia savo vai
kus į viešas mokyklas. Se- 
niaus tą darė, kada reikė
davo už mokslą mokėti. 
Kelinti metai jau kaip kle
bonas kun. P. Juškaitis 
nei už mokslą, nei už kny
gas nieko nereikalauja. 
Kai kurie manė, kad para
pijinių mokyklų mokslas- 
žemiau stovi, nekaip vie
šųjų. Mūsų mokyklos gra-, 
duantai įrodė, kad parapi
jinės mokyklos ir pasau
linis mokslas daug aukš
čiau stovi už viešųjų mo
kyklų. Pats aukštosios mo
kyklos perdėtinis viešai 
per radio išgyrė mūsų mo
kyklos mokinius, kad jie 
daugiau išmokę nekaip 
pradinių viešųjų mokyklų 
mokiniai.

Taigi, tėveliai, sekančia-

RENGIA EKSKURSIJĄ ~

Į L I E T U y A
Š. M. LIEPOS—JULY 1 DIENA1

Išplauks iš New Yorko

MOTORLAIVIU “GR1PSH0LM” 
į KLAIPĖDA 
Per Gothenburgą—Stockholmą

Iš Stockholmo laivu s. s. ‘‘Marieholm’*
UĮgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
VLADAS MLCINSKAS,
Švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko į pat Klaipėdą!

Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelione prasi
deda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės į autorizuotą laivakorčių agentą arba,

SWEDISH AMEIHČAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

Lietuvių Dienos Reikalu Svarbus 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, birželio 14 d. 7:30 vai. vakare, Darbi
ninko name, 366 W. Broadway, So. Bostone įvyks svar
bus So. Bostono kolonijos darbuotojų, Lietuvių Dienos 
reikalu susirinkimas. Tat prašome visų tų, kuriems rū
pi Lietuvių Dienos pasisekimas, šiame susirinkime da
lyvauti.

A. Peldžius,
So. Bostono L. Dienos reng. komisijos pirmininkas.

St., Cambridge $1.00; 1375 
M. Lukošunas 288 Colum
bia St., Cambridge $1.00; 
1400 P. J. K. Webster Avė. 
Cambridge $1.00.

Kurie dar nėra atsiėmę 
tų dovanų, malonėkite a- 
teiti į Kleboniją, 432 Wind- 
sor St., Cambridge ir gau
site.

Kiek tikrai pelno liks 
dar nesužinota. Garbė i 

kad;
’ I

nigu Perėdna iš Cambrid
ge. Grįš pirmadienio ryte.

i

I

MIRĖ
Zigmantas Romilas, gy

venęs 28 Kelly Ct., Brigh- 
ton, birželio 7, persiskyrė 
su šiuo pasauliu. Laidoja
mas birž. 10 iš Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčios 
su mišiomis 9 vai.

me rudenyje visi siųskite carnbridge iečiams, 
savo vaikelius į Parapijinę gr^zial ir vieningai moKa' 
savo Nekalto Prasidėjimo velktk duvęs.

KAIP KAIMIEČIAI GAL
VOJA APIE LIETUVOS- 
LENKIJOS SANTYKIUS

Mokyklą. Mok. PADĖKA
PIKNIKAS

Birželio Kęstučio dar
že įvyko Nekalto Prasidėji
mo Parapijos metinis pik- 
nkas. Diena buvo graži ir 
gera piknikauti. Žmonių 
suvažiavo nemažai. Buvo įyviams. Ypatingai dėkoju 
iš visos Cambridge’io apy- Tėveliui Aukštikalniui, S. 
linkės. Iš Brocktono netįj. Kun. P. J. Juškaitis, 

Klebonas.

Reiškiu nuoširdžią padė
ką visiems ir visoms para
pijos piknike, birželio 5, 
East Dedham, įvykusiame, 
darbininkams, darbinin
kėms, aukotojams bei da-

linkės. Iš Brocktono net j. 
keletas automobilių atvy
ko. Kadangi trepsėjimo. 
pasilinksminimai East De
dham užginta šventadie-,

PRIMICIJOS
niais, tai jaunimo nedaug . v ..
tebuvo. Buvo tik patys ge- Nekalto Pra-
rieji, kurie ne vien šokių sl<ĮeJirpo bažnyčioje 11 vai. 
reikalauja. ryte Peniąsias iškilmingas

•* TYMomo n n iin Irim

I

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAM UOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

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

JosepbW. Casper
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAM UOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, So. Boston.
Tel. ŠOU Boston 1437

Residence: 198 M St., So. Boston. 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Patarnavimas Dieną ir Naktį.

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

James B. Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Olesio, Džimo. 
iš Amerikos 

draugija mano prie savo steloj Lietuvą 1913 m., palikau juos 
padaryti pelno daugiau kaip 
pernai. Tyliai, bet uoliai triūsia 
ir kitos draugijos, pavyzdžiui. 
Tretininkai, Amžino Rožančiaus 
draugija. Maldos Apaštalystės, 
ir kitos. Bet kas gali pasiprie
šinti organizuotoms moterims? 
Lietuvos Dukterų draugija po 
Globa Dievo Motinos atrito dvi 
dešimki. O Moterų* Sąjungos 
gudri kuopa šypsosi ir sako:
“Mūsų niekas dar nesubytino ir | Kreiptis tuo jaus Telephonu — 

 

nesubytins”. 22 žmonės jauni irĮHIGhlands 8280. 

 

seni tapo apdovanoti gražiais Į 
laikrodžiais. Daug dovanų bus — 
teikiama už pirmenybes. PARSIDUODA labai pigiai

Skelbimuose yra prašome au-|dining room setas, susidedantis 

 

kų nuo visų parapijiečių, kurie | iš stalo, 6 kėdžių, China kloseto 
nenorėtų ar negalėtų važiuoti į 
metinį parapijos išvažiavimą. 
Jau daug aukų atėjo vokais, ku-

miestelyj Pennstatioų. Dabar 
grįžus atgal į Ameriką, norė
čiau sužinoti kur jie gyvena. 
Kas žinote apie juos, praneškite, 
būsiu labai dėkingas, WILLIAM 
DOMINIKAITIS, Glen Riddle, 
Pa. % Mr. Jeffords. (10-14)

REIKALINGAS Vaikynas, ku
ris moka troką vairuoti. Darbas 
prie geležies prekių krautuvės.

(3-7-10)

ir buffet. Setas yra moderniškas 
ir vertas $475.00, parduosiu už 
$75.00. Tokio didelio bargeno 

!rie tapo sekmadienį, išdalyti Į Tamstos dar nematėte. Kas no- 

 

bažnyčioje. Už aukas užrašoma j rite taip pigiai setą pirkti, pra- 

 

įžangos bilietų su visomis privi-įšome kreiptis į Darbininko Ad- 
! legi jomis. ministraciją, 366 W. Broadway, 

. Boston, Mass. (27-7-10)

Apie ketvirtą valandą, 
kun. P. Aukštikalniui, S. J. 
vadovaujant, tapo išpildy
ta graži ir įvairi muzikalė 
programa. Muz. M. Kar
bausko vadovybėje, didy
sis choras sudainavo kele
tą gražių dainų. Mokyklos 
vaikučiai porą dainelių la
bai gražiai ir darniai su
dainavo. Netrūko solistų, 
solisčių, kalbų, monologų 
ir kitokių margumynų. Pa
sižymėjusieji gavo dova
nas.

Penkiasdešimts ęlolerių 
dovanas gavo šie: 2411 — 
N. Kerivan Prescot St., 
Somerville, Mass. $15.00; 
2902 — VI. Jakas, 48 Mar- 
ket St., Cambridge, Mass. 
$10.00; 2912 — Helen Re
meika, 251 Elm St., Cam
bridge, Mass. $5.00; 3603 
Almpatra, 23 Anna St., So. 
Boston, Mass. $3.00; 1734 
Ed. Needham, Sand Gra- 
vel $3.00; 2543 — J. Yan- 
kowski, 723 Cambridge St, 
Cambridge, Mass. $2.00; 
3793 — A. Kalakauskis, 12 
Akronet St., Roxbury — 
$2.00; 1997 A. Bonevick, 
77 Huron Avė., Cambridge 
$2.00;1396 — NPPC Webs- 
ter Avė., Cambridge $2.00; 
2825 J. Zerolis, 69 Herbert 
St., Framingham $1.00; 
1941 Stella Mills 366 Wind- 
sor St., Cambridge $1.00; 
2923 M. Glebus, 205 Elm 
Št., Cambridge, $1.0Q; 2774 
J. Btacevich 95 Columbia

V •

Šv. mišias atnašaus kun. 
K. Peredna, M. S. Tuoj po 
mišių bus Dievo Kūno pro
cesija, ir primicijanto lai
minimas.

Bažnyčioje pamaldoms 
užsibaigus, parapijos sa
lėje įvyks primicijanto pa
gerbimo pietūs. Laike pie
tų bus kalbų, dainų, eilių 
Neturintieji bilietų, tuoj į- 
sigykite. Kvieslys.

Šiomis dienomis “Darbininko” 
skaitytojas iš Westfield, Mass. 
prisiuntė laišką, gautą iš Lietu
vos, kuriame rašo: “Pas mus da
bar lenkai važinėja su orlaiviais 
ir automobiliais po visą Lietu
vą. Visas susisiekimas su len
kais jau laisvas. Pradėta vykin
ti santykiai, tik kaip ilgai bus 
tas džiaugsmas, tai Dievas žino. 
Gal lenkai pareikalaus ir visos 
Lietuvos, kad atiduotume. Šią 
vasarą lenkai jau plukdys sie
lius Nemunu į Vokietiją. Visą 
ko gali įvykti, nes daug girdėti 
sakant: “Kaip tik pradės sielius 
plukdyti, tai iš karklynų pradės 
šaudyti lenkus sielininkus”. Gir
dėt, kad lenkai plukdys iš Vil
niaus krašto medžius. Lietuvos 
žmonės nepatenkinti valdžios 
tokioms deryboms, bet mums 
negalima savo balso pakelti, nei 
teisingų reikalavimų pareikšti, 
nes greitai galima atsidurti da
boklėje”.

Taip tai Lietuvos kaimiečiai 
žiūri į Lenkijos - Lietuvos san
tykius.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengejas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

t

♦
♦

♦
♦

I
| Parduodu įvairiausios rūšies ai 

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

»

VYKSTA DALYVAUTI 
NAUJO KUNIGO ŠVEN

TIMUOSE

Penktadienį, birželio 10 
d., p. Aleksandras Stankū
nas su savo žmona ir uoš
viais p.p. K. Laurinaičiais 
iš Cambridge vyksta į Al- 
bany, N. Y., kur La Salette 
Vienuolyno Seminarijoje 
bus įšvęstas vienuoliu ku-

Arktikos Patogumai
— Zinai, Jonai, aš norėčiau gy

venti Arktikoje, — sako prasis- 
kolinusis Mykolas savo draugui.
— Į Arktiką?.. Nagi ką tu ten 

veiktum ?
— Argi tu nežinai, kad ten die

na ir naktis trunka po pusę me
tų?

— Žinau. Tai kas iš to?
— O, štai pavyzdžiui, ateina 

kreditorius skolos, tai aš jam ir 
sakau: “Ateik tamsta rytoj...”

Pechell Shoe Store
•UOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

K

ANGLTŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietutišką žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay Vie w Mot or Seryke
STUDE8AKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8 th St.,
SOUTH B08TON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečiokas
Savininkai. -

J
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Penktadienis, Birželio 10,1938 DARBININKAS 3

ĮVAIRIOS ŽINIOS
RUSIJOJE AREŠTUOTA 3, 

DARBININKŲ
333

Ryga, birž. 9, — Iš Mas- darbininkų nužudyta 
kvos gauta žinių, kad au
tomobilių ir kituose fabri
kuose darbininkai, nebe- 
pakęsdami vargo ir spau
dimo pareikalavo žmoniš
kesnių darbo sąlygų. Prieš 
tokį darbininkų sąjūdį tuo
jau buvo atsiųsta policija 
su kulkosvaidžiais. Daug

ir

Gerb. "Darbininko" Korės 
pondenty ir Skaitytojų 

Dėmesiui!
Šį mėnesį visuose univer

sitetuose, kolegijose ir ki
tose mokyklose užsibaigia 
mokslo metai. 148,000 stu
dentų baigia mokslus vie
šuose uniersitetuose ir ko
legijose. Tarpe baigiančių
jų yra nemažas skaičius ir 
lietuvių studentų.

Nemažas skaičius Stu
dentų baigia mokyklas ir 
katalikų mokslo įstaigose.

Kiekvienam “Darbinin
ko” skaitytojui yra įdomu 

1 sužinoti kas, kiek ir kurio
je kolonijoje baigia moks- 

’ lūs. Taigi prašome Gerb. 
“Darbininko” Bendradar
bių ir visų, kurie tik plunk
sną valdo, pranešti redak
cijai kas iš lietuvių studen
tu baigė mokslus. Jų var
tus įtalpinsime “Darbinin
ku”.

3,000 areštuota.
Geležinkelių vagonų 

brikuose taip pat įvyko 
darbininkų riaušės, kur 
daug darbininkų nužudy
ta ir areštuota. Nežiūrint 
žiaurios policijos, Rusijos 
darbininkai daro pareiški
mus prieš Staliną, vadina 
jį darbininkų engėju ir sa
ko, kad jis vertas tuojau 
sušaudyti. Darbininkai 
reikalauja pigesnio maisto 
ir geresnių drabužių. Dar
bininkams griežtai uždrau
sta susirinkti į grupes.

Rusijos darbininkai ne
rimsta, kariuomenėje są
jūdis, revoliucija išvaka
rėse; bolševikai bolševikus 
žudo.

Rusija yra vargo ir žiau
rios priespaudos kraštas. 
Amerikos komu n i s t a i, 
Fred E. Beal, Max East- 
man, Andrew Smith ir dau
gybė kitų aplankę ir pagy
venę Rusijoje džiaugiasi 
sugrįžę į Ameriką. Socia
listas Norman Thomas pa
sakė: “Stalino žudymai
Rusijoje pakenkė mūsų są
jūdžiui, kaip jokis priešas 
nebūtų padaręs”.

Amerikos komunistai ne
sigėdija sakyti, kad Rusi
joje yra “tikroji demokra
tija”. Saugok Dieve, nuo 

•tokios “demokratijos”.
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ėl Lietuvos-Vokietijos 
Prekybos Derybos

• ~ i-s v. '

Lieuvos prekyba su Vokieti
ja daląr yra labai sumažėjusi. 
Dar pieš keletą metų Lietuva į 
Vokietį išveždavo ir iš Vokie
tijos įvydavo daugiau kaip pu
sę visų tžsienio prekybos pre
kių. Liettvai buvo patogu pre
kiauti su vokiečiais, nes čia ar
tima rinfe, vokiečiai nupirkda
vo ir meikesnės rūšies prekes. 
Lietuvos Prekybininkai jau iš 
seniai turėjo su vokiečiais už- 
megstus prekybinius santykius. 
Iš kitos pusės Lietuvai buvo pa
vojinga taip labai priklausyti 
nuo vienos vokiečių rinkos. Bet 
kuriems nesusipratimams kilus, 
vokiečiai galėjo daryti į Lietu
vą ekonominį spaudimą net po
litiniais tikslais.

Ir tikrai, kai prieš keletą me
tų Lietuva patraukė teismo at-

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

sakomybėn virš šimto klaipėdiš
kių vokietininkų už prieš vals
tybinį veikimą, Vokietija tuojau 
pavartojo prieš mūsų valstybę 
ekonomines sankcijas: Vokieti
ja staiga nutraukė bet kokius 
prekybinius santykius su Lietu
va. Prasidėjo tikras Lietuvos- 
Vokietijos ekonominis karas. 
Lietuvai šis karas, vokiečių pri
mestas, buvo labai sunkus, nes 
jis buvo kilęs kaip tiktai pasau
linės ekonominės krizės laikais. 
Lietuvai teko ieškoti savo pre
kėmis naujų užsienio rinkų tuo 
metu, kada jų sunkiausia buvo 
galima surasti.

To ekonominio karo metu Lie
tuva susirado savo prekėms 
naujų rinkų kitose valstybėse ir 
tuo būdu atsipalaidavo nuo vo
kiečių ekonominės atakos. Prieš 
porą metų tarp Lietuvos ir Vo
kietijos politiniai santykiai vė 
pagerėjo. Tada buvo atnujinta 
ir prekybiniai santykiai. Bet

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan 

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

Visi skelbkite “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston. Mass. 

Prot Ražt. — Ona Ivažkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale, 

TeL Parkway 0558- W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GL—Marijona AukStikalnienė,

111 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

iV. JONO EV. BL. PA4ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

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

Maršalka. Jonas Zaikia.
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

»-laisvi — gali naudotis ko
legijos parką visomis spor
to aikštėmis arba vykti 
maudytis. Po vakarienės 
yra pamokų ruošimas. Va
sarinių kursų metu Maria- 
napolyj įvyks Studentų 
Sąjungos seimas, kas duos 
progos visiems kursų lan-’ 
kytojams sueiti į glaudes
nius santykius su Ameri
kos jaunąja inteligentija.

Smulkesnių žinių apie 
šiuos vasarinius kursus 
galima sužinoti iš Maria- 
napolio kolegijos vadovy
bės. Reikia kreiptis šiuo a- 
dresu: Kunigas Rektorius, 
Marianapolis, Thompson, 
Conn.

V Y KSTANČIŲ į LIETU- 
VĄ DĖMESIUI

PIKNIKAS ir BALIUS
Bendrai Rengia LDS 7 kp. ir Labdarybės Dr-ja

Šeštadienį, Birželio-June 11,1938
Maironio Parke, Worcester, Mass

Gros KAZIMIERO JURI0 Orkestrą
• PRADŽIA 2 VAL. p. p. IR TĘSIS IKI VĖLUMOS

Šis bendras LDS 7-tos kuopos ir Labdarybės dr-jos piknikas ir ba
lius bus vienas įdomiausių, nes rengimo komisija yra išgalvojusi daug 
naujų įvairumų. Taipgi šiame parengime bus skanių valgių ir gėrimų.

Kadangi šio parengimo pelnas eis “Darbininko” naujos Intertypos 
fondui, todėlei tikimės, kad katalikiškoji visuomenė šį parengimą pa
rems ir gausiai į jį atsilankys.

Visus kviečia RENGĖJAI. Naujas “Intertype”
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dbar jau prekyba su vokiečiais 
labai susiaurėjusi. Lietuva da
bar nė dešimtos dalies savo pre
kių neparduoda Vokietijai. Žino
ma, mažai Vokietijoje ir perka
ma. Vis tiktai Lietuva daugiau 
Vokietijoje nuperka, negu jai, 
parduodama. O tokia prekyba 
mūsų kraštui nenaudinga. To
dėl kasmet su vokiečiais įvyksta 
nauji prekybiniai pasitarimai ir 
susitarimai. Stengiamasi preky
bą išlyginti, reiškia, kad vokie
čiai už tiek pirktų Lietuvoje, 
už kiek buvo prekių parduoda
ma. Pernai, pavyzdžiui, buvo 
sutarta vienoje ir kitoje šalyje 
pirkti už apie 30.000.000 litų. 
Lietuva už tokią sumą Vokieti
joje prekių nupirko, bet vokie- 
čia nupirko Lietuvoje už žymiai 
mažesnę sumą.

Dabar vėl pradedamos Lietu
vos - Vokietijos derybos. Dery
bose toliau bus tariamasi apie 
tarpusavės prekybos išlyginimą 
ir gal būti išplėtimą. Be to, da
bar bus tariamasi ir dėl preky
bos su buvusia Austrija, su ku
ria ankščiau Lietuva prekiavo 
atskiru susitarimu.

Atrodo, kad vokiečiai nori iš
plėsti savo prekybą ne tiktai su 
Lietuva, bet ir su kitais Baltijos 
kraštais — Ltvija ir Estija. Vo
kietijos prekyba su Baltijos 
valstybėmis paskutiniais

II

Į Kauną Atvyks Žymūs 
Specialistai

Šiais metais nuo birželio 13 d. 
iki birželio 18 d. Kaune įvyks 
“Baltijos Geodezinės Komisi
jos” konferencija.

Jos uždavinys vienodinti įvai
riose šalyse vykdomus geodezi
jos darbus, kad būtų galima 
vienodais pagrindais sudaryti 
žemėlapius ir vykdyti moksli
nius žemės pavidalo ir dydžio 
matavimus. Kauno konferenci
ja bus 10-ji iš eilės. Į komisiją 
įeina 9 valstybės: Suomija, Es
tija, Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Danzigas, Vokietija, Danija ir 
Švedija. Bet konferencijoje jau 
eilę metų dalyvauja stebėtojais 
dar Norvegija, Prancūzija, An
glija, Holandija, Vengrija, o pir
miau dalyvaudavo dar Austrija 
ir SSSR; šios visos įeina į kitą 
tarptautinę geodezinę sąjungą. 
Kadangi šiuos darbus daugelyje 
šalių vykdo Karo Ministerijos, 
tai tų ministerijų ar jų įgaliotų 
mokslininkų daugiausia bus 
tarp delegatų. Lietuvai konfe
rencijoje atstovaus Krašto Ap
saugos Ministerija per Karo 
Topografijos skyrių.

Iš pasaulyje garsiųjų moksli
ninkų laukiama atsilankant vo-

kele- kiečių prof. Efferto, holandų 
riais metais labai susilpnėjo. Vo- prof. Vening Meineszo, danų 
kiečiai ne tiktai lietuviams, bet 
latviams ir estams darė ekono
minių spaudimų, siekdami poli
tinių tikslų. Tačiau, tų savo tik
slų vokiečiai nepasiekė, o tuo 
tarpu Baltijos kraštuose daugu
ma Vokietijos prekių neteko sau 
pelningų rinkų. Tsb.

PASITARIMAI SU 
LENKAIS

Kaunas, gegužės 31 d. 
prasidėjo lietuvių - lenkų 
konferencija susisiekimo 
tarifams nustatyti.

Lietuvių Kalbos Vasariniai Kursai 
Marianapolyje

Mokslo Akademijos pirmininko 
prof. Noerlundo, prancūzų gen. 
Perrier ir suomių prof. Bons- 
dorffo. Viso laukiama apie 50 
asmenų, čia Kaune svečiams 
ruošia priėmimus Užsienių Rei
kalų Ministeris, V. D. Universi
tetas, Kauno m. savivaldybė ir 
Karo Topografijos Skyrius.

Amnestavo 18 Nubaustųjų
KAUNAS. Konstitucijos įsi

galiojimo proga Valstybės Pre
zidentas amnestavo 18 nubaus- 
tųjų, jų tarpe 6 neumanininkus.

Nedaug Amerikos lietu
vių turi galimybės tinka
mai išmokti savo gimtosios 
kalbos. Pakenčiamo jos 
mokėjimo yra labai reika
lingi mūsų inteligentai, 
kuriems nuolatos įvairio
mis progomis tenka prabil
ti į minias. Kaip yra nejau
ku tokiam inteligentui kal
bėti į klausančius laužyta 
kalba; jo vertė tuojau nu
krinta žmonių akyse. Dar 
nejaukiau jaučiasi patys 
žmonės, kurie savo širdyse 
gailisi to vargšo kalbėtojo 
ir tik laukia, kada jis tas 
kančias pabaigs. Kas čia 
sakoma apie viešą asmens 
pasirodymą, tą pat galima 
pasakyti ir apie kasdieni
nius mūsų profesijonalų 
santykius su savo klien
tais, pacijentais ir rėmė
jais.

MarianaDolio kolegija y- 
ra vienintelė aukštoji mo
kykla Amerikoje, kur gali
ma tinkamai išmokti lietu
vių kalbos. Tik, žinoma, 
ne visi ta kolegija galėjo ir 
gali naudotis. Jaunuoliai, 
einantieji specialius moks
lus ar juos jau baigusieji, 
negalėjo mokytis Mariana- 
polyj. Taigi, Marianapolio 
kolegijos vadovybė, gerai 
suprasdama šią moksleivi
jos būklę, kiekvieną vasa
rą ruošia Vasarinius Kur
sus, kuriuose dėstoma lie
tuvių kalba. Čia jos moko 
lietuvių kalbos žinovai — 
pedagogai. Kursas tęsiasi 
šešias savaites. Be lietuvių 
kalbos, yra dėstomas ir 
klasikinės — lotynų bei 
graikų— kalbos; katali-

kiškoji akcija; prigimties 
mokslai. Kiekvieną dieną 
be pamokų yra ir paskai
tos įvairiais mūsų tikybi
niais, tautiniais ir visuo
meniniais klausimais.

Šią vasarą kursai prasi
deda liepos 6 d. Lietuvių 
kalbą dėstys šie mokyto
jai: kun. dr. Jonas Navic
kas dėstys Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių istoriją; 
kun. Kazimieras Urbona
vičius — lietuvių literatū
rą; kun. dr. Alfonsas Jag
minas — lietuvių kalbos 
gramatiką ir p. Jonas Pili- 
pauskas — lietuvių kalbos 
sintaksę.

Gretimai su pamokomis 
eina ir paties studento as
meninis darbas: jam tenka 
perskaityti visa eilė lietu
vių kalboje nurodytų vei
kalų; kiekvieną savaitę ji
sai turi patiekti raštinį 
darbą 
knygų įvertinim, taip ir 
kompoziciją. Studentai ar
timai supažindinami su pe- 
rijodine Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių spauda. Jie bū
tinai turi išmokti rašyti 
straipsnius, ypatingai į 
mūsų laikraščius.

Pamokos vyksta prieš

I
I
I

kaip skaitytų

Keliaują šiais metais į 
Lietuvą užsienio lietuviai, 
Lietuvos 20 m. sukakties 
proga, bus labai iškilmin- 

‘ gai priimti. Tarp kito, 
jiems tarp gegužės ir rug
sėjo mėnesių bus Lietuvo
je suteiktos keliavimo len
gvatos:

a) Imti tik pusę kainos 
važinėjant Lietuvos gele
žinkeliais ir Lietuvos lai
vais; ketvirtadalį kainos 
sumažinti autobusų kainų.

b) Tautinėje Olimpijado- 
je dalyvaują sportininkai 
ir jų vadai birželio, liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais tre
čia klase geležnkeliais va
žinėti leis visai nemoka
mai; už pusė autobusų kai
nos.

3) Už įvežimus automo
bilius neimti rinkliavos 
mokesčių. Tik besivežan- 
tieji automobilius Lietu
vos Konsulate teįmoka už
statą $335. —, kad grįžda
mi iš Lietuvos automobilį 
išsiveš.

Lietuvos piliečiai, norė
dami pasinaudoti pirmam 
paragrafe suminėtomis 
lengvatomis, tūrį pristaty
ti G. Konsulatui Lietuvos 
pasą ir dvi fotografijas. 
Lietuviai ne Lietuvos pi
liečiai be svetimos valsty
bės paso ir fotografijų dar 
turi pristatyti įrodymą, 
kad jie yra lietuviai.

Lengvatomis geriausia 
pasirūpinti tuo pačiu kar
tu, kaip prašoma vizos.

Lepos 1 d. išplaukian
čiam motorlaivy Grips- 
holm, dar galima gauti 
kambarių, visose klasėse, 
kurių prašoma kreiptis į 
“Darbininko” Laivakorčių 
Skyrių, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

v •

CREMO ALE
Padarytas >Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

BATCHELDER WHITTBMORE COAL CO.

108 Dorchester Avė.. 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

CFUCLfOR
Modem 

tioMes

• • •
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Kvotimai

We Recommend 
and 

Guarantee

i

Studentas liūdnai
Mąstė giliai

Apie tėvus ir namus...
Apie dieduką
Apie broliuką

Apie brangusius draugus.
Apie Onelę ,
Geriausią seselę...

A! kaip ji širdį jam šildo!
O namų tolumas
Ir jo neramumas 

Liūdnumą širdyj jam vis
Pamąstęs gerai, /pildo. 
Ilgai ir ramiai

Šį planą pradėjo darytis: 
Ne reik man miegoti 
Nei sau ką svajoti...

Mokykloj man reikia mo
kytis!

Atėję j tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

x

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

M—————————
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DARBININKAS
i (THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-- ------- by-----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
JSntered as second-class matter Sept. 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 in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ........    $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ..................... $4.00
Vieną kart sakaitėje metams $2.00
Užsieny metams .............   $5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680. Marianapolio Kolegijos Parkas, Thompson, Conn., kuria

me įvyks Lietuvių Diena ir Dainų šventė, Liepos 4 d., kurioje 
dalyvaus 13 chorų, kuriems diriguos muz. J. Čižauskas, muz. 
J. Žilevičius ir muz. p. Virkauskas.
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Gobšumas Neišsimoka

1905 m.) ja-

Dvi NaijtcUetiivty Katalikę Aukštosios Mokyklos
Amėrikos lietuviai kata- kurti su visais keturių me- 

likai yra įsisteigę ir gerai 
palaiko nemažą skaičių sa
vo parapijinių pradinių 
mokyklų. Bet kodėl lig šiol 
jie nesirūpino įsikurti savo 
parapijinių aukštųjų mo
kyklų (High Schools) ? Ar 
jiems tokios mokyklos ne
reikalingos ir nenaudin
gos? Ar gal tik manoma, 
kad jųjų įsteigimas ir pa
laikytas perdaug kainuo
tų?

Geriausiu atsakymu vi
siems minėtų mokyklų o- 
ponentams yra pasirody
mas 1937 -1938 mokslo me
tais dviejų tokių pilnai į- 
kūrtų, valdžios užtvirtintų 
ir akredituotų aukštųjų 
mokyklų dviejose Ameri
kos lietuvių katalikų para
pijose, būtent šv. Kazimie
ro, Pittsburgh, Pa., ir Šv. 
Juozapo, DuBois, Pa. Na 
ir jos nėra iš pat didžiausių 
parapijų. Iš to aišku, kad 
kur tik yra noras, ten ran
das ir kelias; nors tai ima 
daug galvojimo, rūpesčio, 
drąsos ir lėšų.

Kad Amerikos lietuviams 
katalikams yra reikalingos 
ir naudingos parapijinės 
aukštosios mokyklos (high 
schools) tai parodo nema
žas skaičius mokinių, ku
rie jas lanko. Kaip vienoje 
taip ir kitoje randasi apie 
40 mokinių. Šiemet, birže
lio mėnesyje, iš jų išeis pir
mutiniai jųjų graduantai 
pilnai ir garbingai užbaigę 
visų keturių metų aukšto
sios mokyklos kursus.

DuBoiso Šv. Juozapo pa
rapijos klebonas, kun. M. 
J. Urbonas, rodos, buvo 
pirmutinis pradėti aukštą
ją mokyklą (High School)]

tų kursais dėl parapijos 
bernaičių ir mergaičių. Jis 
ją pradėjo 1931 —1932 
mokslo metais. Tačiau ga
lutinai prie josios pilno į- 
kūrimo priėjo tik 1937 — 
1938 mokslo metais.

Pittsburgho Šv. Kazimie
ro parapijos aukštoji mo
kykla (High School) buvo 
pradėta 1934 — 1935 mok
slo metais. Pilnai gi įkurta 
1937 — 1938 mokslo me
tais. Josios klebonas, kun. 
Magnus J. Kazėnas, mato
mai pasekė DuBoiso klebo
no, kunigo Urbono, pavyz
dį.

Taigi Amerikos Jungti
nėse Valstybėse atsirado 
dvi naujos lietuvių katali
kų mokslo įstaigos, kokių 
lig šiol čia nebuvo. Jos gali 
priduoti visiems Amerikos 
lietuviams katalikams tik
ro džiaugsmo, nes, ištikrų
jų, yra kuo visiems pasi
didžiuoti. Jose mokytojau
ja lietuvaitės šv. Pranciš
kaus vienuolės seserys — 
Pranciškietės.

Užinteresuotas.

tiną prieš religiją propa
gandą. Mes turime pa
skelbti karą iki mirties 
prieš visas religijas. Kovo
ti prieš religiją yra mūsų 
dienų pareiga”. (Pravda, 
bal. 8, 1928).

Stalinas: “Kada komu
nistams pasiseks revoliu
ciją vienoje šalyje, jie turi 
griežtą pareigą kelti ir pa
laikyti revoliucijas kitose 
šalyse”.

“Kovoti prieš religiją 
reiškia kovoti už socializ
mą”. (Bedievių sąjungos 
šūkis).

Šiam sykiui užteks, nes 
iš komunistų pasakytų žo
džių aišku, kad komuniz
mas yra griežtai priešin
gas Krikščionybei, kad 
tarp Maskvos ir Vatikano 
negali būti nutiestas til
tas, kad katalikai negali 
prisileisti komunistų Jū- 
došiško pabučiavimo.

Šv. Tėvas Popiežius Pi
jus XI daug sykių yra nu
rodęs katalikams vylingus 
komunistų siekius ir išaiš
kinęs, kad katalikai negali 
bendrauti su komunistais. 
Enciklikoje “Quadragesi- 
mo Anuo” jis sako: “Reli
ginis socializmas, krikš
čioniškas socializmas yra 
priešingi ir suvedžiojanti 
išsireiškimai, nes niekas 
negali ..būti kartu doras 
Katalikas ir tikra prasme 
socialistas”.

Komunistai apgaulingais 
pažadais traukia žmones 
prie savęs. Gražūs ir didi

tas pats visur ir visi komu
nistai vra po Maskvos val
džia. Verta už tai mums 
pažiūrėti; 1, kad Amerikos 
komunistų partija yra 
Maskvos valdžioje, ir 2.

pabučiavimu norite mus 
išduoti ant mirties?”

Komunistai savo moks
lo nepakeitė, bet jie pakei
tė savo taktiką. Amerikos 
komunistai nėra nei teisin-v vo 
gesni, nei žmoniškesni už kad komunizmas yra grie- 
Rusijos komunistus. Ko- žtai priešingas Krikščio- 
munizmas yra vienas ir nybei.

• v

AMERIKOS KOMUNISTAI IR
MASKVA
Amerikos komunistų 

partija, 1922 metais, ofi
cialiai prisidėjo prie tre
čiojo komunstų interna
cionalo arba kominterno. 
Naujoji sovietų komunis
tų konstitucija sako: “Jun-

Japonai veislinga ir veikli tauta. Jie veisiasi kaip 
italai ar žydai, o vietos nėra. Japonijos salose, kurios, 
įskaitant Korėją ir Farmosą, sudaro apie 260,000 kva
dratinių mylių, sukimšta 90 milijonų gyventojų. Taigi 
Japonijai verkiant reikia daugiau žemės. Tačiau pas
taraisiais laikais ji įsigijo daug žemės Mandžūrijoj, ku
rią, oficialiai kalbant, pasisamdė 99 metams, bet fakti- 
nai Mandžiūrija tai japonų nuosavybė. Mandžiūrija 
didelė šalis (363,610 kvadr. mylių) gana skystai apgy
venta (apie 26 milijonai gyventojų), derli, turtinga 
brangiais metalais, yra pati geriausia japonų kolonija. 
Bet to japonams permaža. Jie atkreipė gobšią akį į mil
žinišką Kiniją ir užsimojo ją užkariauti.

Po sėkmingo su rusais karo (1904
ponai pasijuto lyg kokiais antžmogiais. Pasisekimas 
apsuko jiems galvą. Jie pradėjo svajoti apie hegemoni
ją bei vadovavimą geltonajai rasei. Kadangi Kinija su
daro didžiausią tos rasės skaičių, tai japonai jaučiasi 
pašaukti ir net įpareigoti nugalėti kiniečius, jei galima 
juos nutautinti, o jei ne, tai ekonomiškai ir politiškai v «,
juos pavergti. Turėdami kontrolėje milžinišką Kiniją, j ^įJ^Am^ę^^stybių 
japonai mano užviešpatauti Aziją ir pagaliau pasaulį, komunistų partija yra vie- 
Tokiems ambicingiems siekiniams atsiekti reikia šimt- nybėje su kitų kraštų ko- 
mečių, bet japonai moka kantriai laukti. Jei reikia, jie munistų partijomis: ko-i 
gali palaukti ilgus metus, bet atėjus patogiam momen- minternas tą vienybę su-1 
tui, puola drąsiai ir ryžtingai. Kuomet pulti negali, jie daro. Amerikos komunis-! 
stropiai ruošiasi ir ginkluojasi. Apsiginklavimo lenk- privalo pildyti]
tynėse japonai visuomet stovi pirmoje vietoje.

Pereitais metais japonai numatė patogų momen
tą pulti Kiniją. Ilgai nelaukdami, pasiuntė keletą tokių ------------ r-------- T
ultimatumų, kurių kiniečiai negalėjo priimti. Į jokias das M. J. Olgin sako: “Ko 
derybas bei kompromisus japonai neįsileido. Išėjus ui- minternas sudaro v^| 
timatumo terminui, jie nepaskelbdami karo, sparčiai P^rtijų^vi^ybę. Jf-

i
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Amerikos komunis

kominterno kongresų nu 
tarimus ir rezoliucijas”.

Komunistų partijos va

derybas bei kompromisus japonai neįsileido. Išėjus ui- minternas

Amerikos komunistų va
das Williams Z. Foster yra 
pasakęs: “Šios šalies dar
bininkai ir visų šalių dar
bininkai teturi vieną vė
liavą ir tą raudoną komu
nizmo vėliavą”.

Sovietų komunistų kons
titucijos skyrius 2 sako: 
“Komunistų partijos ir 
kominterno nariais gali 
būti visi, kurie priima ko
minterno programą ir pil
do partijos ir kominterno 
nutarimus”. Ir skyrius 16 
sako: “Įvairių skyrių pro
gramos turi būti užtvirtin
tos kominterno veikiamojo 
komiteto”.

Komintemas, arba ko
munistę ihternacionalas, 
yra visų kraštų komunistų 
partijų unija, centras. A- 
merikos komunistų parti
ja prie to centro priklauso. 
Earl Browder aktyviai da
lyvavo septintame komin
terno kongrese Maskvoje, 
1935 metais. Kominternas, 
Stalinui vadovaujant, duo-

V1XX 1U> V M A XX w VVX XXXXXXVAX  ̂ XXV^/VXMXX\/X N/\AWXXXX XXV*>X ,

įsibriovė į Kiniją ir neilgai trukus užėmė buvusią Kini- vadovybę pasaulinei rėvo-
* — J • , • 1 • 2 J T 1 - V • tras yra Maskvoje. Ame-įspūdingas mihtarmis paradas Japonų karo masina riko/ komunistlį partija 
atrodė neĮveikiama, Jie džiūgaudami gyrėsi užimsiu daIis pasaulinės komu- 
visą Kiniją į porą mėnesių. jnįstų organizacijos. Po

Tačiau išėjo kitaip. Kiniečiai atsigriebė ir pradėjo komunistų partijos vado- 
ryžtingai gintis. Jie tarsi apsvaigo nuo patriotinio į- vybe, Amerikos darbinin- 
karščio ir didžiausiu pasiryžimu stojo kovon. Iš kažin- kai eis iš kovos į kovą, iš 
kur atsirado pas juos moderniškų ginklų, karo medžia
gos ir skaitlingas oro laivynas. Net kiniečių strategi
ja pasirodė esanti ant reikiamo lygmens ir keletą kar
tų japonams teko paragauti iš karčios pralaimėjimo 
taurės. Kiniečiams ir pasauliui tai atrodė kaip koks 
stebuklas, japonams kaip neįmanomas skandalas, bet 
faktas yra faktu, kad kiniečiai pirmą kartą savo isto
rijoj yra japonus nugalėję. Tiesa, tų kiniečių laimėji
mų buvo labai mažai ir jie nebuvo lemiančio pobūdžio,; 
bet japonus sulaikė ir suardė jų planus. Užuot dviejų 
mėnesių japonams teko užtrukti Kinijoj tris kartus il
giau ir dar karo pabaigos nesimato. Po 10 mėnesių 
kautynių japonai netoli nužygiavo nuo Kinijos pakraš-v • cių.

Kas daryt? Užkariauti visą Kiniją atrodo neįma
noma. Kad ir visa japonų tauta atsikraustytų į Kiniją, 
vis vien kiniečių bus penkis kartus daugiau. Kaip tokį 
milžiną sugrumuliuosi ? Trauktis atgal ir pasilaikyti 
vien svarbiausius pajūrio miestus? Bet tai priduotų 
kiniečiams begalinės drąsos ir pastatytų juos nugalė
tojų rolėje. Be to, kiniečiai nepaliautų kariavę ir apgul
tų tuos miestus, kuriuos dabar japonai laiko užėmę, 
žodžiu, visas “garbingas” japonų žygis užsibaigtų ne
garbinga avantiūra, kuri, kaip paprastai kiekvienas 
nesėkmingas karas, gali iššaukti krašte revoliuciją.

Iš viso, japonai įbrido į neišbrendamą klampynę. 
Pasirodo, kad nesutramdomas gobšumas galų gale ne
išsimoka. K-

pergalės į pergalę, sukels 
revoliuciją, sunaikins ka
pitalistinę valstybę ir į- 
steigs sovietų valdžią”.

I

Stalinui vadovaujant, duo- _ 
da visų kraštų komunistų ■ JŲ pažadai. Jie pažada dar- 
partijoms įsakymus ir jie I bininkams turtų, laisvės;

v •

juos turi pildyti arba išeiti 
iš komunistų partijos. Tai
gi Amerikos komunistai 
priima ir pildo Maskvos į- 
šakymus. Stalinas yra jų 
vadas. Ir kaip jie gali būti 
žmoniškesni už Rusijos 
bolševikus? Tai gana įro- 

, darbininkų dymų, kad Amerikos ko- 
Pildyti Maskvos munistų partija yra Mas- 

reiškia sekti kvos kontrolėje ir Vadovy
bėje.

i

Komunistas Dimitrov 
pasakė: “Kas neklauso
Maskvos įsakymų, tas 
priešinasi proletarijato 
valstybei ir tuo liudija, 
kad jis yra vienybėje su 
kapitalistais, 
priešais. P*1 
įsakymus, 
Leniną ir Staliną”.

KOMUNIZMAS PRIEŠINGAS 
KRIKŠČIONYBEI

Komunizmas yra griež
tai priešingas Krikščohy- 
bei savo principais, tikslu 
ir priemonėmis. Tai bedie
vybės sukilimas prieš reli
giją. Ir tai įrodyti aš pa- 

mių ko

Komunistų Judošiškas
priėjęs tarė: “Sveikas, Mo
kytojau, ir Jį pabučiavo”. 
Komunistai žino, kad ar
gumentais katalikų į savo 
Bendrą frontą nepritrauks, 
kad į katalikiškas organi
zacijas neįsibriaus, ir už 
tat griebiąs! JūdošiSko 
sveikinimo. Ir kaip Jėzus 
Kristus Judui, taip mes

Amerikos komunistai ga
vo iš Maskvos įsakymą iš
tiesti katalikams “broliš
ką ranką”, juos apkabinti 
ir pabučiuoti. Tačiau, ka
talikai žino, kad tai būtų 
Judošiškas pabučiavimas. 
Judas bijojo, kad jam gali 
nepasisekti Kristų išduoti 
ant mirties. Už tai jis nu
sidavė esąs Jo prieteliu ir komunistams sakome: “Ar

giją. Ir tai _ 
kartosiu žymių komunistų 
žodžius.

Leninas: “Mes turime ko
voti preš religiją, tai ma
terializmo ir, žinoma, 
marksizmo A.B.C. Ir mes 
privalome žinoti kaip prieš 
religiją vesti kovą” (Pro- 
letari No. 45. geg. 13, 
1909).

Stalinas: “Lai nebūna ne
utralumo religijos klausi
mu. Prieš religijos nesą
monių skleidėjus, prieš 
dvasiškius, kurie nuodija 
darbininkų protus, komu
nistų partija privalo kovo
ti”. (Bezboznik tapk. 17, 
1934).

“Religija ir komunizmas 
yri nesuderinami teorijo
je nei praktikoje”. (Ro

munizmo A. B. C. pusi. 
246).

Lunatčersky: “Mes ne
kenčiame Krikščionybės ir 
Krikščionių: net ir geriau-] 
si jų yra mūsų didžiausi 
priešai. Krikčioni š k o j i 
meilė trukdo mums sukel
ti revoliuciją. Šalin su arti
mo meile, mums reikalin
gas kerštas ir neapykan
ta”.

Stalinas: “Partijoje yra 
narių, kurie nekovoja prieš 
religiją. Tokiems komunis
tams mūsų partijoje vie
tos nėra”. (Komsomolska- 
ja Pravda, kovo 10, 1936). I

Jaroslavsky: “Jūsų prie-’ 
Šas, jaunieji pionieriai, y- 
ta katalikų kunigas; reli
gija yra mūsų priešas; jū
sų pareiga kovoti prieš re
ligiją”. (Izvestia, rugp. 10, 
1929).

“Provincijų viršininkai 
Skubiai turi dėti visas jė
gas kovai prieš religiją. Jie 
privalo paskelbti privers-

Redakcijos prierašas. — 
Džiaugiamės, kad Penn
sylvanijos valstybėje lietu
vių parapijos turi ne tik 
pradžios mokyklas, bet jau 
įsikūrė ir Aukštesnės Mo 
kyklos (High Schools) 
Šių dviejų Aukštesnių M<- 
kyklų įsteigimas mums r- 
do, kad Pennsylvanijos lf- 
tuvių parapijose kataliky
bė ir lietuvybė yra gyva ir 
kad jų išlaikymu nuošr- 
džiai rūpinasi parapijų ke- 
bonai. Sveikiname k'Bb. 
kun. M. J. Urboną ir keb. 
kun. M. J. Kazėną, A?kš- 

itesniųjų Mokyklų įkūimo 
savo parapijoje su tikslu, proga, ir linkime Diev> pa- 
laikui bėgant, ją pilnai į-’ laimos.

jie pažada įsteigti tikrą 
demokratiją, lygybę ir 
brolybę. Tačiau jų pačių 
nutarimai ir užrašai kitaip 
skamba. “Tik neišmanėliai 
gali manyti, kad komunis
tų bendras frontas įsteigs 
socialinę demokratiją. 
Bendrame fronte komunis
tai pasiliks diktatoriais. 
Komunistų partija nieka
da neatsižadės diktatūros 
ir revoliucijos sukėlimo”. 
(D. Z. Manuilsky ir La Co- 
rrespondence Intematio- 
nale, rugp. 5, 1935). Taigi 
patys komunistai pasisa
ko, kad jų pažadai yra tuš
ti žodžiai, už tai jie tiek 
daug ir gali pažadėti.

Du tūkstančiai metų at
gal, šėtonas užvedė Jėzų 

i Kristų aht Jeruzalės baž
nyčios aukšto bokšto ir 
pažadėjo Jam atiduoti vi
sas pasaulio gerybes ir 
turtus, jei tik Kristus su
tiktų prieš jį nusilenkti ir 
su juo sueiti į vienybę. 
Kristus Šėtonui atsakė: 
“Eik šalin, šetone!” Mes, 
katalikai, kada šiandieną 
mums komunistai tiesia

Komunistai sako, kad jie| prieš karą, fašiznų ir 
vadovauja kovoje prieš] bartinį komunizmą.”, 
karą ir fašizmą. Taip, jie] ------------ -
vadovauja prieš karą, kada Girtuokliavimo Tragedija l/aroa olral hiomoc* IrAiVniYii 7 ** *karas skelbiamas komuniz
mui; jie vadovauja kovoje 
prieš fašizmą, kada fašiz
mas puola komunizmą. 
Priešingai, komunizmas 
skelbia karą visiems, kasi 
tik priešinasi komunizmui, 
kuris yra aršiausias Dievo 
ir pasaulio kultūros ir civi
lizacijos priešas. Komuniz
mas skelbia mirtį visiems, 
tik ne sau. Sovietų Rusijo
je tūkstančiai darbininkų 
miršta badu, tūkstančiai 
pūsta kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose, tūks
tančius Stalino budeliai su
šaudo Už nusikaltimus ko
munizmui, o komunistai 
prieš tą baisų barbarizmą 
dar nėra pasakę nei žode
lio. Komunistų žodžiams 
tikėsime tik tada, kada jie 
pasakys: “Mes kovojame

da-

Chicagoje, “N-jienos” ra
šo, tūlas Kazimieras Jok- 
šas-Jokšus, 53 m. amžiaus, 

t kuris apsivedęs per garsi
nimą, pasigedęs grįžo į na
mus ir kūju užmušė du sa
vo vaiku ir žmoną mirtinai 
sumušė. Jokšas - Jokšus, 
kuris jau buvo beprotna
my j, grąžintas atgal. Gy
dytojai pripažįsta, kad jis 
vėl pamišo nuo girtuoklia
vimo.

Maskva skleidžia žinias, 
kad Lenkija ruošiasi nau
jiems žygiams, būtent, pa
grobti Liepojų, o po to 
Klaipėdą. Sakoma, kad 
Lenkija tą daro su Hitlerio 
žinia. Kiek tame tiesos kol 
kas negalima pasakyti. 
Lenkija nepasotinama. Bet 
ir Maskvai negalima tikėti, 
nes ji bijosi Vokietijos. To-

v •

savo kruvinas rankas it__  __ ____ Jį
Jūdošiškomis lūpomis ho- jį baimė veičia Rusiją pa- 
ri mus pabučiuoti, mes laikyti draugingus santy- 

Nikius su Baltijos vaistyto- 
mis. Baltijos valstybės, 
tarp kurių yra ir Lietuva, 
turėtų sudaryti stiprų blo
ką ir perdaug nesusidrau
gauti nė SU Vokietija, nė sU 
Rusija, nes ir viena ir kita 
tik saugo savo kailį. Lietu
va jau žino kiek haudOs tu-

Mokytojo žodžiais: “Eik,i 
šalin, Šetone!” T.j

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Uehtro Pirmininko, Kuh. Jono 

K. Balkūho, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų 
Vienybės Konstitucijos, par. 21, šiuomi skelbiu kunigų 
Vienybės Seinią, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 1938 
m., 10:00 valandą ryte, HOtel NėiV Yorker, New York,
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly
vauti tame Seime.

rėjo iš Rusijos, kada Len
kija įteikė Lietuvai ulti-

Kun. K. E. Plutonis [ 
K V. Centro Raštininkas, mą.

matumą. Rusija būvo pir
moji, kuri patarė Lietuvai 
priimti Lenkijos ultimatu-
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Jėzaus Širdies Uolumo Sieloms
jos lapų: “Be tautos tikėji
mo nėra dorovingumo tau
toje!” Kažin, ar ir Ameri
kai nepriseis atkartoti tą 
patį sakinį?!

Tai, R; K. Bažnyčia, ta y- 
patingojl Saugotoja Difevd 
reikalaUjatnoš doros, įrodo 
jog žmonija, kad ir nekata
likiškoji', yra ėmusi savo 
dorovingUtnO dėsnius ne iš

----------~~-------------------Y *—~*.*v —v,* vnt 
mūsų duosniaU ir nuoširdžiau atgalion aukojami savo' reiškimo tikėjimo tiesų, y- 
pasišventimą ir kilnius pasiryžimus, ir uolesni pasiro- pač iš tikėjimo vienu šven- 
dome darbais kaip žodžiais, hes Jo Paties dieviškasis čiausiuoju, teisihgiaiisiuo- 
tyrimas mūsų meilės nuoširdumo ir tikrenybės yra: ju Kūrėju ir Teisėju; jog 
“Jei myli Mane, užlaikyk Mano įsakymus”. Tat, mes dorovingumas gyvuoja iš 
Jo meilę dėl mūsų grąžiname be apsigavimo pavojaus,1 tikėjimo ir miršta netikėji- 
vykdydarni Jo šventąją valią ir sekdami Jo dieviškąjį mu; jog dovovingumo vai- 
pavyzdį, kadangi Jis atėjo mums būti Kelias, Tiesa ir šiai auga ne ore, bet ant ti- 
Gyvenimas.

Jėzaus Kristaus sekimas yra krikščionės patsai 
tikrasis gyvenimas: “Aš daviau jums pavyzdį, kad, 
kaip Aš jums dariau, taip ir jūūs darytumėte” (Jon. 
XIII, 15). Ir šv. Povilas, rašydamas Korintiečiams, ga
lėjo sakyti: “Būkite mano sekėjai, kaip ir aš Kris
taus!” (I Kor. IV, 16). Taigi, būti kaip Kristus, yra 
mūsų idealas; priešingai negalime eiti, nes Jis atėjo 
mums rodyti kelią į Tėvą, ir šaukia mus visus ateiti ir 
Jį sekti. Kristaus visas gyvenimas yra idealas ir pa- 
vyzdis mūsų sekimui, ir ten yra krikščionės gyvenimo 
veikiančios dorybės, kurių turime visada pratintis, jei 
norime tapti vertais save vadinti Jo mokytiniais. Dėl 
to, turime mylėti mūsų artimą, būūti nuolankiais ir tu
rime savęs atsižadėti. Visgi yra kitų dorybių, kurių tu
rime įgyti ir jomis pasinaudoti, nes daug gelbsti mums 
kovoje priešais pasaulį.

KRISTAUS VOLUMO GYVENIMAS
Veikiančioji mūsų dorybė turėtų visada būti ta, 

kad sektume Jėzaus Švenčiausios Širdies uolumą sie
loms. Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimo istorija y- 
ra Švenčiausios Širdies nenustojančio ir uolaus veiki
mo dieviškasis reiškimas ieškoti sielų ir jos atsiduoti. 
Dievo Amžinasis Sūnus ėmė ant Savęs mūsų nupuo
lusią prigimt, ir padarė savo buveinę kartu su mumis 
Dangiškojo Tėvo garbei ir sielų išganymui. Dievas taip, nūs (1, 23 — 31): žmonėms 
numylėjo pasaulį, kad davė Savo Viengimį Sūnų, “kad liovusis išpažinus Dievą, 
kiekvienas, kurs į Jį tiki, neražūtų, bet turėtų amžiną-žemė virsta Sodomos ir 
jį gyvenimą” (Jon. III, 16).

Tačiau, tai buvo Viešpaties Jėzaus viešąjame gy
venime, kad Jo uolumas sieloms aiškesniai ir pilnes- 
niai apsireiškė pasauliui. Kuomet, nuvargęs iš vienos 
kelionės, Jis vieną dieną sėdosi šalia šaltinėlio ir Savo 
mokytiniams tarė: “Pakelkite savo akis ir pasižiūrė
kite į laukus, kad jie jau pabalę pjūčiai” (Jon. IV, 35). 
Kuomet ėjo iš miesto į miestą, mokindamas ir skelbda
mas Karalystės Evangeliją, vėl Jis mokytiniams kal
bėjo: “Pjūtis, tiesa, didelė, bet darbininkų maža. Tat, 
melskite pjūties Viešpatį siųsti darbininkų į Savo pjū
tį” (Mat. IX, 37 — 38). Kaparnaume, baigęs pilnos die
nos uolias pareigas, mokindamas, skelbdamas ir gydy
damas, Jis atsidavusiai skatino Savo mokytinius, kal
bėdamas: “Eikime į artimiausius sodžius ir miestus, 
kad ir tenai sakyčiau pamokslus, nes tam Aš esu atė
jęs” (Mork. I, 38). Ir kaip Šv. Morkus tęsia toliau: “Jis 
(Jėzus Kristus) sakė pamokslus jų sinagogose ir viso
je Galiliejoje ir išvarinėjo velnius”.

Tokis uolumas sieloms reiškėsi Kristaus visą vie
šąjį gyvenimą Jo žodžiuose ir pavyzdyje, taip pat pa
sirodė ir vaizdavosi Jo mokinime prilyginimais. Vyn- 
medžo ir Puotos prilyginimuose, taip pat ir tuose, kaip 
apie pamestą pinigą ir Palaidūną Sūnų, yra Jo uolumo kimą, o antraip moterų nu- 
pilni vaizdai. Tačiau, prilygihimas, kurs gaiviausiai 
vaizduoja Jo uolumą, yra prilyginimas Gerojo Gany
tojo, ieškančio prarastos avies, kuri buvo prapuolusi, 
arba žuvusi. (Bus daugiau)

ORGANIZACIJA-DARBININKU 
VILTIS

Esminis pamaldumas į mūšą Dieviškojo Viešpa-
Jėzaus Švenčiausiąją Širdį yra atidavimas menės

už meilę, būtent, mes turime Jėzų mylėti atgalioti Už_____ o__  __________
Jo beribę meilę dėl mūsų. Nūngi, mes už jo mteitę dėl'kur kitdb, kaip tik iš Ap
ties
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kybinės visuomenės gero
jo medžio! “Kiekvienas ge
ras medis duoda gerų vai
sių, blogas medis duoda 
blogų vaisių. Geras medis 
negali duoti blogų vaisių, 
nei blogas medis gerų vai
sių. Kiekvienas medis, 
kurs neduoda gerų vaisių 
bus iškirstas ir į ugnį įmes
tas. Taigi, jūs pažinsite 
juos iš jų vaisiu”. (Mat. 7, 
17 — 20) — “Tu pasklei
dei tamsybes, ir darosi 
naktis, joje sujunda visi 
miško žvėrys”, šitaip gieda 
Dovidas savo 103 psalmė
je (20), šitAip ėsti ir gyve
nime: tikėjimo saulė nusi
leidus, ant žemės netikėji
mo tamsybės apgaubia sie
las ir žvėriški palinkimai, 
lyg kad miško žvėrys, pa
plinta žmonėse! Panašias 
mintis išpapasakoja ir šv. 
Paulius savo laiške į romė-

Aš norėjau Mykolui Gri
gui įprašyti darbią dirbtU- 
vėje. Jau ilgas laikas kaip 
jis atleistas nuo darbo. O 
darbininkui 
hera nė L _ ______ -
į B. dirbtuvę Mykolo reika
lu.

“Kiek turi metų tas vy
ras?” gana šiurkščiai 
ne paklausė darbdaviš.

“Mes darbininkų virš 
keturiosdešimts metų am
žiaus nesamdome”, jis 
man atsakė; ir atsisėdęs į 
minkštą kėdę sunėrė pirš
tus ant savo kapitalistinio 
pilvo.

“Nebloga mintis”, kiek 
lukterėjęs aš jam sakiau, 
“visai nebloga mintis. Ar 
tamsta žinai, kad ir aš taip 
manau padaryti, kaip tam
sta darai. Aš eisiu ir orga
nizuosiu ir raginsiu žmo
nes virš keturiošdlešimties

metų amžiaus nepirkti jū
sų dirbtuvės išdirbinių. 
Jei toki darbininkai nebe- 
tinkš. jūsų dirbtuvėje dirb-

kUi nėra darbo, ti, tAi jie lygiai netinka ir 
duonos. Ir nuėjau tos dirbtuves produktus

pirkli. Laba diena, Tams- 
tei”.

vių, kurie virš 40 metų am
žiaus darbininkus atleidžia 
nuo darbo. Ir kas belieka 
to amžiaus darbininkams 
daryti? Skurdas ir bado 
mirtis beldžia į jų duris. 
Ar darbdaviai darbininkų 
skurdą ir vargą atjaučia? 
Ne, nes jie darbihihkų ne
laiko žmonėmis, bet ver
gais. Kol darbininkas yra 
jaunas, vikrus ir greitas 
kaip mašina, kol jis darb-

Homoros žvėrynu, kur gob
šumas su šlykštybėmis, į- 
vairios piktybės su kieta- 
širdy’ste griimdos kupetoje 
iš vieno, ir pagaliau, “Nors 
Dievo teisjdoę jie pažino, 
tačiau, nesuprato, kad, ku
rie tokių dalykų daro, yra 
verti mirties; ir ne tik tie, 
kurie tai daro, bet taip pat 
kurie darantiesiems prita
ria!” (1, 32).
c) Trečias raitelis joja juo
dą arklį, laikydamas svar

stykles rankoje.
Šis raitelis reiškia aną 

dabarties laikų dvasią, ku
ri turi skirtingų svarų tur
tuoliams ir galiūnams iš 
vienos pusės ir iš antros 
vargšams ir neturtėliams; 
vienaip sveria vyrų ištvir-

• v

Kun. Al. Bublys, MIC.

R. K. Bažnyčia Ir Dabarties 
Laikai

(tęsinys)
b) Antrasis raitelis joja 
sartą šrklį, laikydamas 

rankoje kalaviją
Pirttiašis raitelis laiko 

kilpinį šu viiyčiomis ran
koje, t. y. ginklą, kurs siun
čia savo nuodingąsias vily- 
čias mūšyje iš tolo, kadan
gi mokslo dėsniai užliečia 
gyvenimo dorovingumą vi
sų pirnia tik iš tolo, kol ne- 
prisiartiria prie taikinamo
jo daikto; antrasis gi rai
telis laiko rahkoje kalavi
ją, t. y. ginklą, skirtą mū
šiui iš arti — tai mokslas, 
kurs stengiasi savo kir
čiais perkirsti ryšius, jun
giančius ddtbvi n g u m o 
tvarką su Jėzaus apreikš
tomis tikėjimo tiesomis.

puolimą! Šitoksai neteisin
gas įvertinimas žmogaus 
poelgių nūdien yra tai kas
dienis gyvehimo apsireiš
kimas, įgavęs net pilietinių 
teisių taip, kad priešingas 
šiam tvirtinimas iššaukia 
net nusistebėjimo!

Štai, Bažnyčia ir atsisto
ja prieš tą nelygybę, saky
dama, jog pas Dievą visi 
lygūs,, visi Jojo kūriniai, 
visi Jojo krauju atpirkti, 
visi lygiai atsakingi priešŠitos rūšies raiteliai tai *.J6*«* 

skelbėjai laišvaiiiartiškųjtį jį už savo darbūs! Valdi- 
hinkasį kdtfe pagal ahtrąjį 
DieVo įsakymą tūri tvirtai 
išlaikyti duotąją ištikimy
bės priesaiką, turi pagal 
tretįjį įsakymą pareigos 
švęsti sekmadienį! Nėra 
skirtingą dorbvihgumo dė
snių atskirai abiem lytim: 
tuo pačiu mastu matuoti
nas, tiib pačiu svaini sVerti- 
nas it šužiedubtiiiėš, it Su- 
Žiedūotihib poelgis skais
tybes atžvilgiu! vyrb neiš
tikimybė žmonai lygiai 
peiktina, kaip kad ir žmo
nos pasileidimas! Kaip iš 
jaunavedžio, taip lygiai ir 
iš jaunosios reikalaujama 
išsilaikyti nekaltybėje iki 
sutūuktbvių!

Bus daugiau

pažiūrų, nepripažįštahčią, 
jog tikėjimas būtinai rėi-i-
kalingas jaunimui doroviš
kai išauklėti. Jie tvirtina, 
jog esą ir be tikėjimo dės
nių galima išauklėti jau- 
nuolis-ė doroviškai, pada
ryti iš jo-jOs prakilnių ide
alų žmogų! šiam tikslui, 
esą, nereikalinga jokia 
krikščioniškojo mokslo e- 
tika! Kokios baisios pasė
kos išeina iš šitokio husis- 
tatyrilo auklėjimo atžvil
giu, tai be bolševikijos, ge
riausiai mums parodo 
Prancūzija ir Japonija, ku
rios, mėgindamos auklėti 
jaunimą be tikybos, nu- 
dieh jaii kruvinomis raidė
mis užrašo ant savu ibtori-

bedievius^ kapitalistus?. Y 
sais amžiais Bažnyčia da: 
ir daro visa, kas yra ga! 
ma darbininkų gyvėnim 
gerinti. Popiežiai jau nes 
kį nūtodė priemones bl 
gybėms ir skurdui praš 
linti. Net ir protingi kom 
nistai pripažįsta, kad K 
talikų Bažnyčibs moksli 
tikrai pagerintų žmon 
gyvenimą, jei tik visi žm 
nės pagal jo gyventų. K 
pitalistai - darbdaviai k< 

i kia Bažnyčią ir Popiežių 
nimą, tol jis yra reikalin- į kad jiems liepiama mokė 

bet jei pradeda pa- j darbininkams tei s i n g 
Į pragyvehimo atlyginim 
Reikia ir patiems dari 
ninkams sukrusti, orgar 
zuotis į unijas, būti sa1 
reikalų apaštalais. Jei k 
pitalistai - darbdaviai a 
meta Krikščionišką mok 
lą ir darbininkus laiko ve 
gaiš, tai tepamato tų “ve 
gų” organizuotą galyt 
Darbininkai, jūsų galyt 
jūsų viltis į geresnį gyvei 
mą yra organizacijoje, c 
ganizacijoje Krikščioni 
kais principais sudaryto

T.'

Jau buvau beeinąs iš raš^ daviui gali daugiausia pa- 
■ana šiurkščiai ma-|tlnės kaip darbdaviš pus*J x; "" “ ‘ :

paklausė darbdaviš. balsi; 
Apie 45”, jam atsakiau, tarė: [M — J_ L* • 1_ _ • X TJ’oi'Tk

v •
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baisiai, rodos, hehoromis 
“Prašau palaukti, 

var-

daryti už mažiausį atlygi-

Kaip sakei to vyro 
das?”

“Mykolas Grigas”, 
jam pakartojau.

“Pasakyk, kad * jis

aš

ryt septintą valandą ateitų 
dirbti”.

Mykolas Grigas dirba...
Ar galima įsivaizduoti 

ką nors žiauresnio? Tai y- 
ra didžiausias nežmoniš
kumas neduoti darbinin
kui užsidirbti pragyveni
mui dėl jo metų amžiaus. 
O tačiau daug yra darbda-

Intertypo Fondas Auga
KILNAUS DARBO RĖMĖJAI 

DAUGĖJA

KUr

Zįffi&į* ■■

Fondas Padidėjo $129.00
Mes su džiaugsmu pranešam, kad Intertype (‘Dar

bininko’ raidžių rinkimo mašinos) vajus vyksta tikrai 
sėkmingai; mūsų darbo malonūs rėmėjai žino, kad 
aukodami katalikiško laikraščio reikalui dolerį-kitą, 
jie palaiko kilnų katalikišką ir lietuvišką veikimą.

Niekas šiandien neabejoja spaudos galybe ir rei
kalingumu, tik ne visi žino, kiek daug tas darbas reika
lauja išlaidų ir darbininkų pasiaukojimo. Tačiau nuo
širdūs atsiliepimas į “Darbininko” Intertype Vajaus 
komisijos atsišaukimą parodo, kad lietuviai katalikai 
savo priedermes gražiai vykdo. Mes labai jiems dėko
jame, kartu paskelbdami, kad paskutiniu laiku aukos 
gautos iš:
Kūn. K. E. Paulonis, Brooklyn, N. Y.........
Kun. M. J. Urbonas, Du Bois, Pa...............
kun. J. Inčiūra, Kingston, Fa...... .............
LDS 56 kp. per P. Stonį, Hudson, Mass......
Gertrūda Mencevičiehė, Worcester, Mass. 
N. N. Chester, Pa. .......................................
E. Astasauckienė, Gilberton, Pa.................
Mrs. M. Jakučienė, Gilberton, Pa..............
Antanas Valeika, Bridgeport, Cbnh...........
A. Ginkus, W. Lynn, Mass.........................
J. karikus, Joliet, III..................................
J. Kintienė, Waterbury, Cbnn...................
Pilnųjų Blaivininkų N. A. Apskr...............

.. $25.00 

.... 25.00 

.... 10.00 
.....5.00 

.... 1.00 
.... 1.45 
.....1.00 
.... 1.00 
.....2.00 
.....1.00 

....  2.00 

.........50 

....10.00 
Šv. Vardo Dr-ja, Nashua, N. H., nuo parengimo .... 5.63 
Moterų Są-gos Kp., Nashua, N. Ii. nuo parengimo 6.00 
Jonas Overka, Nashua, N. H............................ 50
A. Akstinas, Nashua, N. H.............   1.00
LDS 4-ta kp. Athol, Mass. huo kortavimo vakaro 16.90 
Kun. A. Ėžerskis, Wilkes-Ėarre, Pa....................  5.00
K. Mičiūda, Westviile, III....... ................. 3.00
Nellię Vedugeres, Detroit, Mich............................... 1.00
Ona JUcius, Detroit, Mich. ...............  1.00
Mrš. A. Grozalis, Worcester, Mass..............................50
Prisiųsta už knygutes “Septyni Kristaus žodžiai” 3.52

gas, 
vargti, tai jis atmetamas! 
kaip koks bereikalingas ir 
be vertės daiktas.

POPIEŽIAUS NURODY
MAS

Popiežius Leonas XIII 
sako: “Teisybė reikalauja, 
kad darbdaviai nelaikytų 
darbininkų vergais, bet 
gerbtų jų aukštą žmogaus 
vertę. Ir sveikas žmonių 
protas ir Krikščionybės 
mokslas sako, kad sunkus 
rankų darbas ne tik neže
mina žmogaus, bet dar jį 
aukština, nes tas darbas y- 
ra dora priemonė savo gy
vybei palaikyti. Už tai yra 
gėda darbdaviams ir ne
žmoniškumas naudoti dar- 

| bininkus kaip kokius daik- 
I tus, tik sau pralobti, ir tik 
Į tiek juos tevertinti, kiek 
'jų darbo jėga gali duoti 
naudos.

“Jei šiandieną reikia mū
sų visuomenę gydyti, jei 
reikia sutaikinti darbinin
kus su darbdaviais, tai tik 
sugrįžimas prie Krikščio
niškojo gyvenimo ir Krikš
čionybės principų teišgy- 
dys ir tesutaikys. Jei visi 
tikrai klausys Krikščioniš- 

■ kų įsakymų, tai žmonių 
tarpe bus broliška meilė. 
Tada visi pajus ir supras, 
kad visi žmonės yra vieno 

i Tėvo, Dievo sutverti ir 
kad visi turi vieną bendrą 
tikslą, kuris yra pats Die
vas. Tada visi ir supras, 
kad visos gerybės lygiai, 
kaip ir Dievo malonės, yra 
duotos bendrai visų žmo
nių naudai. Nėra tokių 

1 priemonių, kurios galėtų 
pavaduoti Krikščionišką 
meilę, visą atiduodančią 
kitų naudai. Ir tiktai viena 
Bažnyčia teturi tos galy
bės broliškai žmones su
vienyti, nes ji plaukia iš 
Jėzaus Kristaus Švenčiau
sios Širdies. Be religijos 
ir Bažnyčios mokslo sėk
mingas darbininkų klausi
mo išsprendimas negali
mas.” (R. N.).

Jei tas išganingas Krikš
čionybės mokslas būtų ly
giai darbininkų ir darbda
vių priimtas, tai tos ne
žmoniškos neteisybės, to 
skurdo ir bado šiandieną 
nebūtų. Nes jei būtų Krik
ščioniška meilė tada tur
tingesnis beturčio nelaiky
tų vergu.

Katalikų Bažnyčios prie
šai šaukia: “Kodėl Bažny
čia nieko nedaro?” Pasa
kykite, ko jūs norite? Ar 
kad Bažnyčios vadai prie
varta apkrikštytų visus

i

I

Viso $129.00

$1,237.57 
-------- — 

Viso aukų sudėta :..-----------  $1,366.57!
. Visiems Aukotojams tariame hūošihižiaiisiai ačiū.

“Datbihiiiko” Ihtertypo Fondu Komisija.

Pirmiau paskelbta

4

Svarbus Valstybės Cenzą
Birželio 1 d. š. m., Pen 

sylvanijos vai s t y b ė j 
Boar of Public Educatū 
pradėjo surašinėjimą vi; 
užsienyj gimusių gyvent 
jų, kuriems jau suėjo 
metai amžiaus arba da 
giau ir dar nėra šios šąli 
piliečiais ir visų vaikų, 
metų amžiaus ar daugia 
kurie lankė mokyklas m 
žiau kaip 40 mėnesių ar’ 
negali skaityti ir rašyti a 
gliškai Šis surašinėjim 
tęsis per birželio, liepos 
rugpiūčio mėnesius. O 
cialiai sakoma, kad šio ce 
zo svarbiausias tikslas s 
žinoti kiek yra nepiliečių 
nemokančių ang 1 i š k ; 
skaityti ir rašyti, kad pa 
kui galima būtų įsteų 
kursus tuose distriktuoi 
kur galėtų išmokti ang 
kalbą. Be to, visi nepili 
čiai būtų prirengiami, ki 
galėtų gauti pilietybės p 
pieraš.

Švietimo Departmer. 
atstovai lanko namus 
prašo suteikti informacr 
būtent, vardo pavardes, 
dreso, gimimo šalies, pa 
dienos, uosto vardo į kt 
ateivis įvažiavo, ir tt. 5 
sas tas žinias nepilietis a 
muo turi suteikti po pr 
saika. Sakoma, kad vis 
tos žinios bus laikom 
slaptybėje.

Tokį nepiliečių ir vai! 
surašinėjimą užgyrė Pen 
sylvania valstybės Kongi 
sas įstatymu 478, kurį g 
bernatorius pasirašė liep 
1, 1937. Pagal įstatym 
toks surašinėjimas dar 
mas šiais metais, bus dar 
mas 1940 m. ir po to k 
penki metai. Lietuviai, g 
venantieji Pennsylva n i 
valstybėje, turėtų būti p 
siruošę atsakyti į klau; 
mus, kada Board of Publ 
Education atstovas ateis 
namus.

Į LIETUVA
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaivi)

BREMEN • EUROPI
Greiti traukiniai prie pat laivij Bremen ir Enro] 
Bremerhavene Užtikrina patogią kelionę į Kanu

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLANI
HAMRURG * JttwY0RE

< Patogus geležitikeliais susisiekimas IS Bremeno » 
Jį Htmbbrgo. Mes pagelMsfme jums lAganti svečią 
tr immigracijos vizas dei jūsų giminiu 15 Europc

■ Informacijų klauskite pas vietini agentą arba
252 Bo^lston St., Boston, Mas

-ambbimn ūmi
« 0 B T B tllMAiUOTl
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

AMERIKOS SPORTININ
KAI j LIETUVĄ ATHOL, MASS.

Pasirodymas Amerikos 
Lietuvių Sportininkų Lie
tuvoje šiais metais yra la
bai reikšmingas. Lietuva 
šiais metais mini savo dvi
dešimts metų nepriklauso
mybės sukaktį. Šiąja pro
ga yra rengiama milžiniš
ki parengimai ir sporto o- 
limpijada. Taigi, yra bega
lo svarbu, kad kuodaugiau
siai Amerikos lietuvių jau
nimo dalyvautų toje olim
pijadoje ir priduotų daug 
reikšmingo entuzijazmo.

Amerikos Liet. Atletikos 
Sąjunga uoliai darbuojasi, 
kad sukėlus reikalingą 
fondą pasiuntimui kelioli
kos sportininkų Lietuvon. 
Kaip jau buvo pirmiau ra
šyta laikraščiuose, kad jau 
atsirado keli geri patrijo- 
tai - biznieriai kurie aprū
pins keletą sportininkų iš
laidas, bet dar reikia daug 
daugiau.

Sukėlimui didesnio kapi
talo, Am. Liet. Ati. Sąjun
ga rengia reikšmingus pa
rengimus bei gegužines. 
Pirmoji tokia pramoga į- 
vyksta birž. 10 d. Vytauto 
darže, su begalo įspūdinga 
programa. Programa pra
sidės lygiai 7 vai. vakare, 
dalyvaujant grupei sporti
ninkų, kurie vyksta Lietu
von, choristams, šokėjams, 

. ristikams ir kumštininkų 
net 8 poros, kurie parodys 
savo miklumus.

Gerbiamoji publika yra 
kviečiama atsilankyti apie 
6 v. v. ir patartina neval
gyti vakarienės namuose, 
nės čia bus pagaminta ska
ni žuvies vakarienė kur at
silankiusieji bus vaišina
mi.

Taigi, važiuokime visi į 
Vytauto daržą birž. 10 d. 
’38 m. Pamatykime sporti
ninkus, kurie bus išrinkti 
vykti Lietuvon, pasilinks
minkime drauge su jais ir 
palinkėkime laimingos ke
lionės ir reikšmingo bei 
gražaus pasirodymo Lietu
vos Olimpijadoj šią vasarą.

Lauksime Tamstų skait
lingo atsilankymo,
Rengimo Komisijos Vardu, 

Dr. J. P. Poška.

Pereitą savaitę, LDS 4 kp. su
rengė kortavimo vakarą naujos 
“Darbininko” Intertypos nau-t 
dai. Kadangi mūsų kolonija yra 
nedidelė, tai ir neperdaugiausiai 
turėjome publikos, bet visgi pa
darėme gryno pelno $16.90.

Atsilankiusius svečius bei vie
šnias mūsų darbščiosios mote
rys ir merginos skaniai pavaiši
no ir puikiai patarnavo.

Athol lietuviai katalikai yra 
labai prielankūs “Darbininkui” 
ir kiek gali jie remia. Prie šio 
vakarėlio su stambesnėmis au
komis prisidėjo šie: kun. P. Ju- 
raitis, J. Storaitis, A. Glebaus- 
kas ir p-nas Vasiliauskas.

Šio vakaro rėmėjai visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie pasisekimo šio parengimo, 
taria širdingą lietuvišką ačiū.

Į LDS seimą, kuris įvyks šio 
mėnesio 27—28 dd., Brockton, 
Mass., atstovu išrinko vietinį 
kleboną kun. P. Juraitį. Narys.

RED. PRIERAŠAS. “Darbinin
ko” vadovybė ir Intertypos va
jaus komisija nuoširdžiai dėko
ja LDS 4-tai kp. už surengtą 
vakarėlį ir visiems, kurie prie 
jo prisidėjo.

LAWRENCE, MASS

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

•’ Washington St., Norvvood, Mass. 
Tel. Norvvood 0330

Naujosios Anglijos Metine Švente

LIETUVIU DIENA
Marianapolio Kolegijos Parke, Thompson, Conn.

Liepos - July 4 d., 1938
s

-10 Vai. Ryte (EDST) -Iškilmingos Pamaldos —12 Vai. Dieną - Mėgėjų Meno Valandėle 
-1 Vai. pp. Baseball los -Marianapolio Kolegijos Sportininkai ir So. Worcesterio Vyčiai
- 2 Vai. p. p. Sporto Olimpiada - 3 Vai. Chorų, d-jų Parada - 4 Vai. pp. Dainų Šventės Pr-ma 
-Vaikų (nuo 1-6 m.) Grožio Kontestas.. Rankdarbių Paroda Linksmus Šokiai

Šv. Pranciškaus parapijos 
vaikučiai birželio 5 dieną, laike 
Šv. mišių 8-tą vai. turėjo pirmo
sios Komunijos iškilmes. Vaike
lių procesija iš svetainės, vado
vaujant kleb. kun. P. M. Jurui, 
atėjo į bažnyčią. Berniukus, ei
nančius pirmą kartą prie Komu
nijos, apsupo mergaitės, apsi
rengusios angelų rūbais. Laike 
procesijos ir laike šv. mišių cho
ras, vadovaujant muz. P. Sakui, 
gražiai sugiedojo pritaikytas 
giesmes. Pamokslą, pirmos Ko
munijos proga, pasakė klebonas 
kun. P. M. Juras. Visi altoriai 
skendo gėlėse. Visos iškilmės 
nevienam išspaudė džiaugsmo 
ašarą. Kaip jau žinoma, vaiku
čius prirengė dvi Seserys Pran- 
ciškietės, kurios birželio 20 die
ną išvažiuoja į savo motinišką 
namą. Daugelis jau kvestijonuo- 
ja ar jos grįš apaštaliniam dar
bui ateinantį rudenį.

Šv. Vincento de Paulio drau
gija, birželio 5 dieną turėjo pik
niką Palangoje. Beabejo, dau
giausia pasidarbuoti teko jos 
pirmininkui ponui F. Brūzguliui. 
Teko nugirsti, kad pelno liko 
$30.00.

Dainų Švente DALYVAUJA 14 Chorų
Dalyvauja Chorai iš Sekančių Kolonijų:

1. Athol ir Gardner, Mass. vad. J. Stačioko,
2. Brockton, Mass., vad. J. Vaičaičio,
3. Cambridge, Mass., vad. M. Karbausko,
4. Elizabeth, N. J., vad. J. Žilevičiaus,
5. Lawrence, Mass,, vad. P. Sako,

t

6. Lowellf Mass., vad. Mrs. Stella O'Neil,
7. Nashua, H.H.—G. Utkiūtės ir Virkausko,
8. Norwood, Mass. vad. A. Šlapelio,
9. Providence, R. I. vad. p. Giedraičio,

10. So. Boston, Mass. vad. R. Juškos,

11. So. Worcester, Mass. vad. J. Čižausko,
12. Westf ield, Mass., vad. W. Burdulio,
13. Worcester, Mass. vad. J. Žemaičio. 
Bendram Chorui vadovaus muz. Čižauskas,

muz. Žilevičius ir muz. Virkauskas. »

Lietuvių Dienos Prietelius ir Mylėtojus Nuoširdžiai Dalyvauti Kviečia-RENGĖJAI

Katalikiškos Šeimos 
Vestuvės

//

Parapijos vakarienė, pagal 
klebono pranešimo, davė pelno 
apie porą šimtų dolerių. Radio, 
kuris buvo aukotas labdarybės 
tikslams, palaikymui Seselių, 
davė virš $300. Sakoma, kad 
šiais blogaisiais laikais, gana 
gražus reiškinys.

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

. LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

' 1000 Washington St., ■
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

. 24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

Antradienį, birželio 7 dieną, 
,vargonininko Sak'o šeima, Sesuo 
Izabelė ir Sesuo Ona, ir O. Si- 
deravičiūtė su savo mamyte lan
kėsi Brangiausio Kraujo vienuo
lyne, Manchester, N. H.

Birželio 6 dieną, Motinų Arki- 
brolijoje iškilmingą pasiauka- 
vimo aktą padarė p. O. Šakie
nė ir p. V. GHlette. Po to, iš 
bažnyčios, visos Arkibrolijos 
narės susirinko svetainėje. Kleb. 
kun. P. M. Juras, apibudino 
draugijos istoriją. Po susirinki
mėlio, dar turėjo “sočiai party”.

HAVERHILL, MASSgoję, tai ir jos draugės bu- Franklin County parke. Kvie- 
vo kuone visos akademl- 
kės. Visas vestuvinis pul
kas darė malonų, inteligen- ■ 
tišką įspūdį.

Didžiuma vestuvinių iš
kilmių praleista namuose, 

j o vakarą jaunasis Kazys 
į Siaustas sukvietė apie 100 (y j draugijos mirusius narius. 

j^e^nas

Į čia visus dalyvauti ir tuo pa- 
i remti mūsūų seniausią draugiją. 
Rengėjai užtikrina visiems ma
lonų laiką. Gros puikus orkes
tras.

Birželio 11 d., 7:30 vai. ryte 
Švč. Trejybės (airių) par. baž- 

Chicagos lietuviškai kata-l«,VA^^ _JTU“*TO nyčioje įvyks šv. mišios už S. š.

Chicagoje, Marąuette 
Parke, gyvena pavyzdinga 
Nenartonių - Svenciskų ka
talikiška šeimyna. Visas

Šv. Elžbietos draugija, birže
lio 12 dieną, rengia metinį pik
niką Palangoje.

Sekmadienį, birželio 5 dieną, 
John Prestosz su Alena Paule- 
kiute, priėmė Moterystės Sakra
mentą.

v •

be koldų pretensijų prie svečiamg išJkeIti £ 
didžiųjų veikėjų, jausda- ®
masis tik paprastu darbi
ninku, yra nemažai didelių 
darbų padaręs visuomeniš
koje, katalikiškoje ir lab-

žūs pietūs - vakarienė, o po 
jos grojant orkestrai sve
čiai gražiai pasilinksmino.

Svečių tarpe buvo artimi

WESTFIELD, MASS

Parapijos vikaras kun. J. Ska- 
landis, sekmadienį po pietų iš- 
važiuvo poilsiui, ir sakė negrį
žęs be penktadienio. Aušrelė.

darybės dirvoje. Jo sesuo giminės, kaip dr. Kazys 
ištekėjusi už Svencisko, o Šventiškas su linksmute 
Svenciskai vėl ne vienam 
žinomi, 
minės daktaras K. Šven
tiškas.

Štai šios gražios šeimy
nos ir giminės duktė, Bro
nė Svenciskaitė, gegužės 
28 dieną ištekėjo už tau
raus, jauno vyruko Kazio 
Siausto. Amžiniems ry
šiams susirišo Marąuette

Žinomas ir jų gi- kas,

Westfieldiečiai šiais metais 
entuziastingai rengiasi vykti 4 
liepos į Thompson, Conn., į tą 
gražią įstaigą — Lietuvių Kole
giją, kur įvyksta Lietuvių die
na. Choras jau turi pasisamdęs 
bus’ą ir visi choristai nutarė 
važiuoti. Jei netilps į vieną bu- ■ 
s’ą, tai paims daugiau įvairių 
vežimų. Kurie neturi automobi
lių, tiems bus parūpinti bus’ai. 
Tam reikalui yra išrinkta spe
ciali komisija, į kurią įeina: E. 
Kulešienė, M. Volskuvienė ir P. i 
Žalienė. Pas minėtus asmenis 
galima užsiregistruoti. Bet pa-, 
sistengkite kogreičiausiai, kad 

Šeimininkės pa- galima būsų i

žmonele, Antanas Svencis- 
, Anelė Svenciskaitė, 

Marijona Marščienė, Sas
nauskienė, Ranusienė, Ma
rijona Jusevičienė, Bernar
das ir Romualdas Nenarto- 
niai ir kiti. Atsilankė ir 
kun. P. Katauskas, adv. K. 
Gugis, Juoz. Rašinsaitė ir 
kitų žymesnių svečių, ne 
giminių.

Birželio 12 d. įvyks jaunimo 
išvažiavimas į pajūrį.

Birželio 19 d. įvyks Lietuvių 
i Katalikų Centro piknikas, Gedi
mino klubo parke, Bradford, 
Mass. Nemuno klubas, kuriame 
priklauso katalikiškas jauni
mas, pasižadėjo dalyvauti ir iš
pildyti sporto ir žaidimų prog
ramą.

Lietuvių Katalikų Centras sa
vo susirinkime, birželio 6 d. nu
tarė dalyvauti Lietuvių Dienoje,

(liepos 4, Marianapoly. Nutarė 
važiuoti bus’ais ir organizuoti 

1 ekskursantus.
Kurpio Plunksna.

NORWOOD, MASS
Švenčių proga, gegužės 28, 29 

ir 30 dd., pp. J. Jasionių šeima, 
, gyv. 35 Sturtuvant Avė., buvo 

išvykus į Canadą. Ten aplankė 
l. ’ Šv. Onos de Beaupre bažnyčią 

Į<Quebece) .kurioj yra įvykę 
daugybę stebuklų; Montreal lie-

________________ _______ _ __________ __________________________
Parko lietuvių bažnyčioje, reigas sėkmingai ėjo p. Lu-nes tą dieną labai sunku gauti 

-in/va Vurt p fotoną kauskienė ir Rožė Juodžiu- bus’ai.Surišo juos kun. P. Kataus- kauskienė ir Rožė Juodžiu- 
kas.

Jaunųjų pulką, pabrolius mėnesio’ 
ir pamerges sudarė: jau
nosios sesutė, inteligentiš
ka ir simpatiška panelė 
Marytė Svenciskaitė su 
jaunojo broliu Jonu Siaus
tu, Valerija Jusevičiūtė su 
Bladu Judžiu, Zosė Juody
tė su Stasiu Grybu, Ladė 
Nikšaitė su Antanu Dovy- 
doniu, panelė Dolores Ne- 
nartonytė buvo “junior 
brides maid”.
Kadangi * jaunoji Bronė 

Svenciskaitė - Slaustienė 
tik neseniai baigusi Šv. Ka
zimiero Akademiją Chica-

kė. Jaunoji pora “medaus 
" ‘ >” išvažiavo į Hol-

lan, Mich. Visi linki jiems 
laimės ir džiaugsmo.

Tik gaila, kad vestuvių 
išvarginta ir sujaudinta 
jaunosios mamytė po ves
tuvių susirgo, guli gydyto
jo priežiūroje namuose. 
Bet, Dievo valia, tikimasi 
greit pasveiksianti.

Svečias Dz. V-nis.

GREENFIELD, MASS.
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus 

draugijos piknikas įvyks sekma
dienį birželio 12 d., 1 vai. pietų,

RENGIASI MOTERYSTEN
Anelė Danylaitė, profesijonalė 

slaugė, kuri užima atsakomingą 
vietą vienoje iš didžiausių Bos
tono ligoninių. Geriausių linkė
jimų jai,’ ir yra vilties, kad ji 
pasiliks kaip buvo ištikima Baž
nyčios ir lietuvių tautos narė.

Pranas Jutkus, nors jaunas, 
bet jau yra subrendęs ir gabus 
biznierius, pas kurį galima gau
ti pirkti prieinama kaina ne tik 
automobilių, bet ir įvairių dalių 
ir įrankių, kurie būtinai reika
lingi automobiliams. Nėra abe
jonės, kad Pranas ir apsivedęs 
bus toks garbingas ir darbštus 
parapijietis ir tikras lietuvis.

Viso gero Tau, Pranai. B.

. I

chelienei ir O. Skirkevičie- 
ne iš Nashua už atvykimą 
ir dalyvavimą programoje. 
Sąjungietės linki p. T. Mit- 
chelienei greit išsveikti.

Kitas susirinkimas įvyks 
pabaigoje šo mėnesio p. A. 
Sykes namuose.

Kuopa išrinko p. A. Sy
kes būti viena iš teisėjų 
parodoje. Sąjungietė.

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

nes vietas. Grįžo laimingai, pil
ni gražiausių įspūdžių. Važiavo 
automobiliu, kurį vairavo inž. 
p. Jonas Jasionis, viršininko a- 
sistentas Prudential Insurance 
kompanijoj.

I

Birželio 6 d. įvyko Mote
rų Sąjungos 27 kp. susirin
kimas. bažnytinėje svetai-’ 
nėję. Prie kuopos prisira
šė sekančios moterys: pp. 
Anastazija Sykes (advo
kato B. Sykes žmona), 0- 
na M. Warabow (laidotu
vių direktorė), M. Kava
liauskienė ir U. Pazniokie- 
nė. Tartasi apie išdirbinu 
parodą Letuvių Dienoj, lie
pos 4. Susirinkimas išreiš
kė padėką pd. V. Liutkie-j 
nei iš Worcester ir T. Mit-

RCA Victor
Visų Bangų Naujos Rūžies Radio 

MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS 

MAGIŠKI SMEGENYS

CHARRON'S
20 Trumbull St., Worcester, Mass. 

Dial 4-9430.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą, kainą.

13 Ellsworth St,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
WORCESTER, MASS.

275 Main SL, Webeter, Mass.

J
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DABBININKĄS

Šv. Kazimiero Parapija

Atėjus karštam orui maistas genda

Worcesteriečiai Aukoja Aka
demijos Statymo Fondui

A. A. KOSTANTAS AIMUTIS
Po ilgos džiovos ligos užbai

gė savo vargus Kostantas Aimu- 
tis. Mįrė trečiadienį, birželio 8 
d. ir palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis šeštadienį. Kun. Du
binskas atnašavo šv. mišias. Ka-

MIKALAJ.UNAS - ŠUOPIŪTĖ

užuojauta 
mirus jos

Flo
rencija Manasaitė, Bronė Mile
rienė, Antanina VaškeleviČienė, 
Anelė Savagejįenė, Paulina Ęo- 
blienė (adv. žmona), if Julė 
Sinkevičienė (kuri. J. Bakano 
sesutė).

Šv. Kazimiero parapijoje ge
gužės mėnesis praleistas labai 
gražiai. Kiekvieną vakarą buvo 
laikomos pamaldos Marijos 
garbei. Prie to, Seselių Kazimie
riečių rūpesčiu Švč. Panelės al
torius buvo papuoštas kuopui- 
kiausiai. Šios parapijos žmonės 
gausiai lankėsi į bažnyčią.

Birželio mėnesyj irgi prasidė
jo pamaldos prie Švč. Jėzaus 
Širdies. Trečiadieniais ir penk
tadieniais, 7:30 vai. vakarais, o 
kitose denose po antrų Šv. mi
šių. Žmonės į minėtas pamaldas 
irgi gausiai lankosi.

GEGUŽINI:
Birželio 12 d. įvyks L. A. Poli

tinio klubo gegužinė, Aušros 
Vartų parapijos aikštėje (šalę 
bažnyčios). Yra užkviestas Can- 
terbury School Drum Corp. Bus 
įvairių skanių užkandžių ir gėri
mų. -Rengėjai kviečia visus da
lyvauti. Rengimo Komisija.

Telefonas: Plaza 1350. -

Jonas Grebliauckas
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

SEKMINIŲ DIRMAVONĖ
Kasmet Sekminių sekmadienį, 

Baltimorės Katedroj, yra tei
kiamas Sutvirtinimo Sakramen
tas visiems nekatalikams, kurie 
metų bėgyje perėjo į Katalikų 
tikėjimą. Šįmet skaičius priė
musių katalikų tikėjimą pervir
šijo visus kitus metus. Virš 
1,000 kandidatų pripildė erdvin
gą Katedros bažnyčią. Arkivys
kupas sušilęs dirbo nuo 8 vai. 
vak. iki 10 vai. iki suteikė vi
siems Sutvirtinimo Sakramen
tą. Mūsų kunigų krikštytų at
sivertėlių buvo tris. Iš tų senu
kas Smith, turįs jau 68 metus 
amžiaus. Sekminių šeštadienį jis 
buvo pakrikštytas, sekmadienio 
rytą priėmė Šv. Komuniją, o va
kare priėmė Sutvirtinimo Sa
kramentą. Raminantis dalykas, 
kaip girdėjau vieną lietuvį išsi
reiškiant, kad ka kurie iš mūsų 
viengenčių, laižę ar nelaižę kiek 
mokslo, pameta savo tėvų tikė
jimą. Štai 1000 asmenų tik vie 
nam Baltimirės mieste su ilge
siu ir džiaugsmu iš savo liuoso 
noro priima katalikybę, kaipo 
vienintelę nemirtinos sielos iš- 

i ganymo premonę. Toks metinis 
! įvykis turėtų suįdominti mūsų 
apsileidėlius; turėtų jiems teik 
ti labai reikalingą gyvenime pa 
mokinimą. Sutvirtinimo Sakra
mento teikimo metu kun. Du 
bnskas buvo sanktuarijoj.

Po susirinkimo, narės Vaitke
vičienė, Pigagienė, Kosulienė, 
Podžiunienė, Mikolaitienė ir 
Žeiderienė pavaišino karštu Ku
geliu, lietuvišku pyragu ir arba
ta. Sąjungietė.

-

SVARBUS SUTRINKI
MAS

LRKSA 41 kuopos nepapras
tas susirinkimas įvyks vieną 
valandą anksčiau, tai yra, 6 vąl. 
vakare šv. Kazimiero par. salė
je. Visi nariai susirinkite, nes 
klebonas kun. A Petraitis su
teiks žinių iš buvusio Susivieny- 
mo Seimo. Komitetas.

reikalingą šaldytuvas, kuris 
apsaugotų maistą nuo gedimo. Įsigykite vieną garsiausių HOTPOINT 
ŠALDYTUVŲ, kuris ypa vienas iš ekonomiškiausių ir patvariausių. Galite 
pirkti sų labai mažu įmokėjimu ir tik $1.19 mokant į savaitę. Nusipirkę 
tikrai pasidžiaugsite, ir nepamatysite kaip lengvai išsimokėsite.

Zis HCjTPOlNT šaldytuvas turi vėliausius extra pridėčius, kurie yra 
bę galo palankūs. Ateikite j mūsų krautuvę šiandien ir pamatykite kaip 
jie išrodo ų kaip galima pigiai ir greitąi juos įsigyti.

Sekmadienį, birželio 5 d. vi
siems gerai žinomo lietuvio 
duonkepio, p. Alekso Mikalajū
no sūnus Jonas paėmė sau už 
moterį p-lę Lilę Šuopiūtę. Ve
dybinė procesija buvo gan įspū
dinga, ypač buvo gražu matyti, 
kaip jaunosios tėvelis Juozas 
Suopis vedė savo dukrelę ati
duoti prie Dievo altoriaus. Liu
dytojais jaunųjų sutarties buvo 
visi mūsų parapijos kunigai, 
jaunojo broliukas Mykolas ir 
jaunosios sesutė Joanna. Svotų 
pareigas atliko mūsų jaunas 
graborius Juozas Kašinskas ir 
jo žmona ir pp. Ūtarai. Vestu
vių pokilis įvyko ponų Mikala
jūnų ūkyje, kur dalyvavo virš 
300 svečių. Jaunai porelei linki
me ilgiausių metų amžiaus ir tu
rime vilties, kad jie'visuomet 
pasiliks ištikimi savo parapijai.

Daug malonumo suteikė 
mums geraširdžių parapi
jiečių iš Šv. Kazimiero pa
rapijos sudėta stambi 
$101.00 auką. Dideliai įver
tiname Jūsų palankumą ir 
nuoširdžiai dėkojame au
kavusiems:

Po $5.00: —M. B. ir O. B.
Po $3.00: — P. ir P. Lan

džiai.
Po $2.00: — M. Samolie- 

nė, B. R. Sarapai, J. ir O. 
Šimkai, P. ir U. Kundrotai.

Po $1.00: — K. Grigaitis,
O. Čepulionienė, P. Bačins- 
kienė, R. Ankštutis, M. Kli- 
maitienė, P. Karoblis, P. 
Jurgelionis, P. ir p. Marču- 
kaičiai, B. Morkūnas, J. 
Sakaitis, K. Statkienė, O. 
Trauputė, P. ir p. Piragai, 
A. Kazlauskienė, E. Gudze- 
vičjenė, D. Kunsaitienė, M. 
Linauskienė, P. ir P. Ado
maičiai, P. ir p. Dirsa, J. 
Zulauskaitė, P. Zeleskas,
P. Kušlevičienė, P. Kure- 
laitienė, M. Virbašius, M. 
Bartkiūtė, P. ir p. Natu- 
liai, A. Kašėta, P. ir p. Au
gustinai, J. Leonaitė, P. D. 
Valatkevičienė, N. N., P. 
Prankevičius, P. ir p. Už
daviniai, O. r J. Bulevičiai, 
K. Metrikai te, C. ir V. Zin
kevičiai.

Smulkių: $44.00.
Visą šį mėnesį, prie Šven

čiausios Jėzaus Širdies Al
toriaus iš Seselių dėkingų 
širdžių kyla maldos už Jus, 
Brangūs lietuviai, Wor- 
cesteriečiai! Prašome Ge
rybių Viešpatį visiems 
gausiai savo malonėmis 
atlyginti.

Šv. Kazimiero Seserys. 
PASTABA

Aukavusieji $100 tampa 
Amžinais Nariais Š. K. A. 
Rėmėjų draugijos ir aptu
rės Seselių pieštą atmintį.

Lauksime daugįau aukų. 
Šv. Kazimiero Seserys, 

2601 W. Marąuettę Road 
Chicago, UI.....

UĘHON ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine. 
.■/ 02 High Street Boston, Mass.

Siunuąl jCipfnau, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

Pirmadienį, birž. 6 d. įvyko 
Mot. S-gos 69 kp. mėnesinis su
sirinkimas. Narės skaitlingai 
dalyvavo. Pasirodė, kad vajaus 
metu moterys ir merginos nau
dojasi proga t. y. be įstojimo 
mokesnių rašosi į 69 kp., ir kas 
svarbiausia, kad per pastaruo
sius metus buvo sunku pritrauk
ti šioje šalyje augusias, bet šį
met jau kas kitą. Dauguma nau
jų narių prisirašo, kurios yra 
augusios šioje šalyje. Minėtame 
susirinkime prsirašė net 7, bū
tent, Anelė Sinkevičienė,

ANTANINĖS
Pirmadienį, birželio 13 d. ryte 

bus sudėtynės šv. mišios prie 
šv. Antano, o vakare įvyks ypa
tingos pamaldos ir pašventini- 

; mas šv. Antano lelijų. Kun. Du- 
j binskui, mūsų kukliam darbš- 
! čiam dvasios vadui, jo Globėjo 
dienoj linkime linksmų links
miausių vardinių ir ilgiausių 

įmetu, pripildytų gausiausiomis 
•Dievo malonėmis. B. K.

Mažeikienė ir Čižauskienė pa
pasakojo įgytus įspūdžus (Hud- 
son, Mass.) malonių 45 kp. na
rių tarpe. Per kuopos pirm. T. 
Mažeikienę išreikšta 
narei Mikolaitienei, 
a. a. vyrui.

Šiame susirinkime, 
tenkinus daugelio narių pagei
davimą, sutvertas socialinis 69 
kp. skyrius, kuris žada netik 
kuopai, bet ir parapijai naudos 

i atnešti. Narės vienbalsiai pa
geidavo, kad art M. Cižauskie- 
nė šiam skyriui pirmininkautų. 

Rakdarbių paroda, Lietuvių Jai atsisakius, išrinkta šios: 
dienoje, Marianapoly, nemažai pirm. M. Manasaitė: vice pirm, 
gražių daiktų turės iš mūsų kuo- O. Vieraitytę, rašt. p. V. Shea.

Iš ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOS

Birželio 12 d. įvyks šv. Kazi
miero parapijos choro išvažiavi
mas, Maironio parke, prie Quin- 
sigamond ežero. Programa pra
sidės 2 vai. po pietų. Bus damų, 
žaidimų. Gros puikus orkestras. 
Iš Cambridge atvyksta didžiu
lis choras ir vadovaujant muzi
kui M. Karbauskui, sudainuos 
keletą dainų. Dainuos vietinis 
choras, solistai. Įvyks “soft 
bąli” žaidimas. Bus ir kitokių į- 
vairybių. Skanių valgių ir gėri
mų bus iki sočiai. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti šiame 
jaunimo parengime, sekmadienį, 
birželio 12 d.. Maironio parke.

Kristus.

MASKEVIČIŪTĖ IR 
PALOVIŪTĖ

Dar dvi ištikimos parapijos 
sodalietės ir mūsų mokyklos a- 
lumnietės, būtent, p-lės Zofija 
Maskevičiūtė ir Aldona Paloviū- 
tė apvainikavo savo keturių me
tų mokslo darbą sekmadienį, 
birželio 12 d. Tą vakarą erdvin
game Lyric teatre jos gaus sun
kiai uždirbtus Seton High 
School diplomus. Abi mergaitės 
pasižymėjo savo gabumais mok
sle. Zofija Maskevičiūtė turėjo 
nepaprastą garbę būti išrinkta' 
prezidente savo klasės, kuri \ 
skaito apie 300 narių iš įvairių 
tautų mergaičių. Sveikiname 
Zofiją ir Aldoną, jos ne kartą 
gynė lietuvių vardą ir įrodinėjo 
kitatautėms mergaitėms garhin- 
gumą lietuvių praeities. Džiau
giamės jų nuveiktais darbais, 
tačiau dar ne laikas pailsėti. Lai 
jų obalsis bus EXCELSIOR — 
AUKŠTYN. Sveikiname ypač tų 
dviejų lietuvaičių tėvelius, po
nus Maskevičius ir ponią Palo- 
vienę. Jie įdėjo daug pasišven
timo, už kurį jų dukrelės priva
lėtų būti jiems amžinai dėkin
gos.
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Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN. draugai ir pažįstami ir atidavė 

paskutinį patarnavimą savo 
brangiai draugei.

Onos Savickienės dukrelėms ir 
visai šeimai ir giminėms šioje 
sunkioje , nuliūdimo valandoje 
reiškia gilią užuojautą Moterų 
Sąjungos 33-čios kuopos valdy
ba ir narės. Lai gerasis Dievas 
sustiprina visus šiame nuliūdi
me, o Onos vėlei lai suteikia 
amžiną ramybę dangaus kara
lystėje.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

Birželio 6 d. įvyko Moterų Są
jungos kuopos susirinkimas. 
Sąjungietės ruošiasi į būsiančią 
trilypę gegužinę, kuri įvyks bir
želio 26 d., Glastanbury, Conn. 
Išrinko dvi nares dalyvauti kas
pinų kirpime ir zuikių bėgime, 
būtent, pp. B. Mičiūnienę ir E. 
Rulienę. Komisija pranešė, kad 
Šv. Cecilijos choras, vadovau
jant muz. Žalnieraičiui, pasiža
dėjo dalyvauti programoje. Są
jungietės nutarė dalyvauti Lie
tuvių Dienoje, liepos 4, Maria
napolyj, kur įvyks Sąjungiečių 
rankdarbių paroda. Patartina 
Sąjungietėms prisidėti prie pa
rodos. Jeigu turite kokių daik
telių, tai priduokite p. B. Mičiū- 
nienei arba O. Radzevičienei.

šešios Sąjungietės buvo nuvy-l 
kusios į Waterbury ir dalyvavo 
naujai susitvėrusios kuopos va- 
karėlyj. Grįžo kupinos gražių į-», _ , . .. ., . i linkės kolonijų atiduoti pasku-spudzių. Vakarėlio tvarką pn- . . .

Gegužės 16 d., po dviejų savai
čių ligos mirtis pakirto gyvybę 
mūsų kolonijos gerai žinomo ū- 

’kininko, Prano Zaicos, kurio 
žmona taipgi atsiskyrė su šiuo 
pasauliu metai atgal.

Paliko nuliūdusią šeimą: duk
terį Z. Bartušienę, S. Zaiciūtę ir 
du sūnų — Praną ir Antaną. 

'Velionis buvo narys Šv. Pran
ciškaus draugijos. Šermenyse ir 
laidotuvėse dalyvavo daug gimi- 

l nių, draugų ir pažįstamų iš apy-

Šolomskis kalbėjo apie Lietuvą, 
“demokratiją” ir Rusiją. Pasi
sakė, kad lietuviai bolševikai e- 
są gavę barti nuo Stalino, kuris 
būk pasakęs: “Kam jūs taip 
spiriate vienytis su Rusija. Ar 
jums neužtenka, kad Lietuva 
būtų tik glaudžiuose santykiuo
se su sovietų Rusija”. Todėl 
bolševikėlis Šolomskis ir aiški
no, kad Lietuvoje reikia paša
linti Smetonos valdžią ir įsteig
ti “demokratiją”. Rinko aukas, 
bet ne Lietuvai, o Ispanijos ra
dikalams. Tik klausimas, ar tos 
aukos pasieks toliau Brooklyno? 
Rodos, surinko apie $14.00. 
Renkant aukas, net karštieji 
stalincai smuko pro duris, kad 
nereiktų duoti aukų. Kalbėtojui 
duota klausimai. Ir šių žinių ra- 
šėjui teko paduoti 3 klausimus. 
Šolomskis atsakydamas daug 
raivėsi, ilgai aiškinosi. Tik gai
la, kad viens iš ne komunistų, 
Juozas, patarė, kad man neduo
tų balso, nes, girdi jis parašys į 
laikraščius.

Štai tau ir Lietuvos gynėjai! 
Aukas renka ne Lietuvai, bet 
Ispanijos radikalams, bendra- 
frontininkams. Ant. Žiemys.

A? i

in|

LDS. Seimas
boną ir pasiteiraukite arba pra
neškite policijai.. Šiais nedarbo 
laikais yra labai daug žmonių, 
kurie prisidengę tikėjimu tik ap
gaudinėja žmones.

II

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 
Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.d., š. m., 
Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass.

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

Pageidaujama, kad LDS. apskričiai ir _ 
kuopos iš anksto prisiųstų savo sumanymus 
Centrui, kad prieš Seimą galėtume juos pa- gį
skelbti organe “Darbininke”. gj

Kun. J. švagždys, ĮBj
LDS Centro Pirmininkas s

A. F. Kneižys, B
LDS Centro Sekretorius. @

1*^

Pranešama, kad Moterystės 
Sakramentą priims Jonas Gri
gaitis iš šios parapijos su Ieva 
Platukaite iš Pittsburgho, -kur 
ir įvyks jungtuvės.

Šios parapijos baseballininkai 
pradėjo visiems savo oponen
tams pliekti kailį. Tai garbė ka
pitonui Antanui Litvaičiui, ku
ris stojęs vadovauti padarė per
mainas. Pereitą savaitę suplie
kė stiprų priešą. Petriniai lai
mėjo 9 punktais, o savo oponen
tams davė tik vieną “hit”.

Kitą savaitę įvyks baseball 
žaidimas savo žaidimų lauke. 
Petriniai žais su Šv. Jono stip
riu rateliu C.Y.O. Petriniai 
greičiausia laimės, nes turi du 
labai geru metiku.

4

kaikurię žmonės nepermato kiek 
žalos daro mūsų išeivijai tokios 
draugijos, kurios vengia tikėji
mo į Dievą. Tokios draugijos 
nariams yra kelias į bedievišką
jį komunizmą. Taigi vengkite 
tokių draugijų kurios vadinasi 
tautinėmis, bepartyviškomis ir 
paneigia katalikybę, taip, kaip 
jūs vengiate ir nesidedate prie 
komunistinių draugijų.

Mes katalikai turime įvairių 
katalikiškų draugijų, tai prie 
jų priklausykime ir jose dar
buokimės. Tai bus Dievui garbė 
ir mūsų tautai nauda, nes tik 
katalikas yra geras tautietis- 
patriotas.

žiūrėjo p. Aukštikalnienė, 
Aukštikalnio žmona, kuri 
naujos kuopos pirmininkė.

Buvo skirtos trys dovanos už 
šokius. Pirmą dovaną laimėjo 
Dr. Aukštikalnis ir p. Raulinai- 
tienė.

Valio, Waterburio Sąjungie- 
tės! Laimingos darbuotės linki 
jums Newbritainietės. T.M.

Dr. 
yra

NEW HAVEN, CONN

jtinį patarnavimą savo geram 
draugui.

Laidotuvės buvo iškilmingos 
iš Šv. Kazimiero par. bažnyčios. 
Šv. mišias atnašavo kun. M. 
Pankus. Bažnyčia buvo pilnutė
lė žmonių, kurie palydėjo ir į 
kapus.

Prano Zaicos liūdinčiai šeimai 
reiškia užuojautą giminės, drau
gai ir pažįstami. Lai Aukščiau- 
sis suteikia amžiną atilsį.

I

{VAIRIOS ŽINUTĖS IŠ 
MŪSŲ KOLONIJOS

Gegužės 15 d., po ilgos ligos 
su šiuo pasauliu atsiskyrė ilga
metė mūsų kolonijos gyventoja, 
Ona Savickienė. Paliko gražiai 
išaugintą šeimą: 6 dukteris — 
M. Ramanauskienę, J. Balčienę, 
J. Jankauskienę, gyvenčias New 
Haven: M. Karpavičienę, Wor- 
cester, Mass., J. Gerdauskienę, 
Berlin, Conn., J. Zigmantienę, 
Bristol, Conn. ir sūnų Joną, gy
venantį New Haven, 16 anūkų- 
kių. Velionė Ona buvo labai ma
lonaus būdo, rimta, pamaldi. 
Priklausė prie Šv. Onos draugi
jos ir Gyvojo Rožančiaus.

Prie karsto buvo sudėta dau
gybė vainikų nuo giminių, drau
gijų ir pažįstamų draugų ir 
daug dvasinių bukietų (Šv. mi
šių), kas liudija, kad velionė 
buvo visų mylima.

Gegužės 17 d. iškilmingai pa
laidota iš Šv. Kazimiero par. 
bažnyčios. Šv. mišias atnašavo 
klebonas kun. M. Pankus. Į baž
nyčią r::d.iiiko visos Gyvojo 
Rožančiaus narės, kurios įlydė- 
jo karstą su degančiomis žvakė
mis, kas darė labai jaudinantį ir 
gražų vaizdą. Dalyvavo ir Šv. 
Onos draugijos narės, giminės

i

UTICA, N. Y.
Birželio 3 d. išvyko į Lietuvą 

kun. Dr. Šimkus, Šv. Jurgio lie
tuvių par. klebonas. Parapijie
čiai surengė išleistuves, gegu
žės 29 d. Dalyvavo daug žmo
nių. Buvo atvykęs ir kun. dr. 
Šimkaus brolis Jonas iš Wou- 
cester, Mass. Gegužės 30 d. 
kun. dr. Šimkų palydėjo į New 
Yorką kun. B. Liubauskas, nau
jas Šv. Jurgio par. klebonas.

Naujam klebonui, kun. Liu- 
Laikas jau vi- Į bauskui linkime geriausių sek- 

Rap.

Conn. apskričių trilypė gegu
žinė įvyks birželio 26 d., Glas-i 
tonbury, Conn. 7 
soms kuopoms ruoštis ir kai- J mių. 
binti visus šios kolonijos lietu
vius dalyvauti. Komisija iš ank
sto nori žinoti kiek važiuos bu
s’u. Norintieji važiuoti, gali už
siregistruoti pas V. Norkūną, J. 
Mišeikį ir M. Jokūbaitę.

BROOKLYN, N. Y

pik- 
prie

Šv. Kazimiero parapijos 
nikas įvyks birželio 19 d., 
ežero Clear Lake, Branford, Ct.

Labai būtų malonu, kad visi 
parapijiečiai paremtų šį išvažia-

Moterų Sąjungos 29 kp. 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 15 d. parapi
jos svetainėje, 8 vai. vaka
re. Kviečiamos visos narės 
dalyvauti ir atsivesti nau
jų narių. Rašt.

vimą, nes klebonas ir visa ren- Į 
gimo komisija energingai dirba, 
kad tik padarius daugiau nau
dos. Be visų pritarimo negalima 
tikėtis pasekmių.

Kas norėtų važiuoti į pikniką 
bus’u, praneškite klebonui arba 
rengimo komisijai iš anksto, kad 
žinotų kiek važiuos.

Visi New Haven’o ir apylinkių 
kolonijų lietuviai ruoškitės į pa
rapijos pikniką. Gargždiškė.

IŠVAŽIAVIMAS
Liepos 10 d. įvyks Mote

rų Sąjungos 29 kp. išvažia
vimas, Forest parke. Iš an
ksto kviečiame visus daly
vauti. Koresp.

Permainos Lietuvos Genera
liniame Konsulate

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 22 d., 8 vai. vakare į- 

vyko lietuvių bolševikų neva 
prakalbos. Kalbėjo tūlas Šolom
skis ir kitas koks bedievėlis.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

NEW YORK — Gegužės 31 d. 
Ponia Ona Gudauskaitė-Frisch, 
tarnavusi Gen. Konsulate nuo 
1927 metų sausio mėnesio, ap
leido tarnybą. Tą pačią dieną 8 
vai. vakare Konsulate bendra
darbiai ir adv. Endziulaitis-An- 
sell suruošė jai atsisveikinimo 
vakarienę.

Gen. Konsulas J. Budrys tarė 
atsisveikinimo žodį ir padėką. 
Visų bendradarbių vardu jis į- 
teikė p. Gudauskaitei - Frisch 
bendro darbo atminimu dovanė
lę ir p. Ministerio Žadeikio bei 
susirinkusiųjų vardu palinkėjo, 
kad jai ir toliau gyvenimas ge
rai klotųsi. Telegrama iš Čika
gos širdingai atsisveikino ir pp. 
Daužvardžiai.

Ponia Frisch susijaudinusi, 
padėkojo visiems už tokį širdin
gą atsisveikinimą.
- Ponios Gudauskaitės-Frisch 
pareigas perėmė p-lė Izabelė 
Staknytė, tarnaujanti Gen. Kon
sulate jau septyni metai. Nuo 
birželio 1 d. naujai priimta tar
nybon p-lė Biruta Ambraziejū-

HARTFORD, CONN.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston *'

PHONE
So. Boston

GEGUŽĖS 30 d. įVYKO 
PARADAS

Gegužės 30 d., kaip ir 
kasmet, įvyko iškilmingas 
paradas, pagerbti miru
sius kareivius. Šioje para- 
doje ir lietuviai legijonie- 
rai dalyvavo. Lietuvių Le- 
gijonieriai Fredriko Sabo
nio 7 Postas atsižymėjo

MILFORD, CONN
NEDORAS LENKŲ 

PASIELGIMAS

matant 
maršuo-

gana gerai. Dalyvavo dide
lis skaičius narių ir mote
rys rėmėjos; taipgi ir Ma
rijos vaikelių mergaitės, 
kurios pagrąžino lietuvių 
skaičių, nes visos buvo su 
savo draugijos uniformo
mis. Žiūrint iš šalies ne 
vienam lietuviui išriedėjo 
džaugsmo ašara, 
savo tautiečius
jant su kitomis pasižymė
jusiomis organizacijomis. 
Ypač labai gražiai atrodė 
prieš saulę Gedimino kry
želių ženklai prie kepurių.

Lietuvių Legijonierių F. 
Sabonio 7 Postui, vadova
vo V. Kurtinaitis. Jam pa
gelbėjo V. Žalnieraitis, 
darbštus buvęs posto va
das. Vėliavas nešė J. Liut- 
vinas ir Pundzius.

Balandžio 24 d. prigėrė 
Pranas Sabonis, 65 metų 
amžiaus. Nors ne jaunas, 
bet buvo didelis mėgėjas 
žvejoti. Tą dieną jis susi
taręs su kitais trimis savo 
draugais nuvažiavo žvejo
ti į New London, ir pasiė
mė mažą laivelį, išvažiavo 
į jūres. Bet nuvažiavus to
lokai nuo krašto, ištiko 
juos nelaimė; laivelis apsi
vertė. Trimis iš jų pasise
kė išsigelbėti, o Pranas Sa
bonis nuskendo. Nors mė
gino jį surasti ir ieškojo 
kelias dienas, bet nesura
do. Tik gegužės 31 d. buvo 
pastebėtas 
vandenyj.

plūduruojant
J. Zablaitis.

Šį sekmadienį, Šv. Petro para
pijos bažnyčioje, 9 vai. ryte į- 
vyks Šv. Vardo draugijos mišios 
ir mėnesinė komunija. Visi na
riai lai atlieka savo pareigą. Na
riai, kurie yra išvykę atosto
goms, lai neapleidžia savo pa- 

jreigų. Kur jūs nebūtumėte, vi- 
jsur galite atlikti pareigas. Dva- 
1 siniuose dalykuose nėra atosto
gų-

Ponia E. Paurazienė, Moterų 
Sąjungos Centro pirmininkė, 
kreipėsi pas kleboną ir prašė 
leisti suorganizuoti Moterų Są- 
jungos kuopą. Klebonas davė 14, mėnesinis susirinkimas. Visi 
leidimą. Taigi moterys ir mer- narįaį kviečiami dalyvauti, nes 
ginos gali kreiptis pas pirminin-į svarbių dalykų. Pirm. A. 
kę tos organizacijos, gauti dau- Jasaitis nuoširdžiai dėkoja vi- 
giau informacijų ir įsirašyti į siems nariams už pasidarbavi- 
Moterų Sąjungą. Geras daly-' 
kas.

Antradienio vakare, birželio

mą Šv.- Vardo draugijos paren
gime, kuris buvo sėkmingas.

Karolius Balnus, kuris keli 
metai atgal lankėsi Lietuvoje, 
šią vasarą vėl važiuoja keliems 
mėnesiams pas savuosius. Lin-

Kada lenkai įteikė Lietu
vai ultimatumą, tai Mil- 
forde buvo toks atsitiki
mas. Vienoje dirbtuvėje 
dirba maždaug visi lenkai. 
Toje dirbtuvėje dirbo ir 
vienas lietuvis, S. Bartke
vičius. Tuo laiku visi len
kai pradėjo pajuokti S. 
Bartkevičių ir visaip nie
kinti, bet jis, būdamas ge- kime laimingos kelionės ir ma
ras lietuvis, neužsileido ir lomi* atostogų, 
smerkė lenkų pasikėsini
mą. Žinoma, lenkams ne- Pereit°s savaitės penktadienio 
patiko. Visi susitarę puolė * Darbini”ko”.. numeTryj tnP° 
S. Bartkevičių, kol atSmė t°respo"dencIJ\ ,s Iįwrence’ 
.» . . . U - • i Mass., kurioj labai aiškiai pa-įs jo darbą. S Bartkevi- sako kaip žalinga priklausyti 
C1US, nors^ neteko darbo, prįe įaįp vadinamų tautinių ar- 

___ . Pers
kaičius tą korespondenciją, pri
verčia visus pagalvoti. Tokių 
draugijų ir klubų yra beveik 
kiekvienoje kolonijoje. Yra jų 
ir Detroite. Kas blogiausia, kad

bet pareiškė, kad verčiau į,a nepartinių draugijų.
badu mirsiu, bet lenkui 
rankos nebučiuosiu.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurj noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie 
tingę, arba labai 
siųs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo ? im-

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI IŠBAN- 

naudoti

sus- 
jau- 
kon- 
per-

pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai 
Pakelį. 7 dienoms 
DYYMUI, ir Jeigu norėsite 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kastus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsą kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau i

ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 
2708 W. Farwell Avė. Chicago. IH.

PRIMINIMAS
Prieš porą mėnesių “Darbininko” skaitytojams ir

Kiek vėliau, p. Bartkevi- 
čienė su p. Bagdanavičiene 
surengė “surprise party” 
dėl savo kūmos. Į šią pra
mogą atsilankė ir kelios 
lenkės. Kadangi lietuvių 
moterų buvo tik 2, tai len
kės pradėjo lietuves pa- LDS nariams buvo išsiuntinėtos brošiūros — “Septyni 

Bartkevičienė Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus” ir “Spauda XX Am- 
lenkėms pagrasino, bet jos žiaus Kovose”. Šių knygučių pelnas yra skiriamas nau- 
labiau pradėjo užgaulioti jos “Darbininko” Intertypos fondui. Taigi, kurie dar 
lietuvius. Bartkevičienės neatsilyginote už minėtas knygutes, prašytume atsi- 
kantrybė išsisėmė ir jį len- lyginti, už ką būsime labai dėkingi, 
kės paguldė ant grindų. 
Lenkės atsipeikėjusios 
daugiau nebedrįso užkabi
nėti lietuvių ir visos išėjo.

J. Zablaitis.

juokti. p.

Detroito Žinios
Petro Parapija

Pereitą sekmadienį, Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje vaikeliai 
priėmė Pirmą Šv. Komuniją. 
Tvarka buvo pavyzdinga. Pir
mąsias ir antrąsias šv. mišias 
atnašavo klebonas. Vaikučiams 
šv. mišias atnašavo kun. McGee, 
Assumption kolegijos profeso
rius. Paskutiniąsias šv. mišias 
atnašavo kun. Tamošius. Laike 
vaikučiams šv. mišių klebonas 
pasakė pamokslą. Jis išaiškino, 
kad Sekminių šventė nėra tik 
Šv. Dvasios atėjimo minėjimas, 
bet ir šiais laikais, jeigu prašo
ma iš širdies, Šv. Dvasia ap
šviečia žmonių protus. Laimingi 
tie vaikučiai, kurie turi progą 
tą dieną priimti pirmą kartą 
savo Viešpatį į savo širdis.

Trečią vai. po pietų įvyko miš
parai ir priėmimas * berniukų į 
Šv. Vardo draugiją ir mergaičių 
į Sodaliciją. Klebonas išaiškino, 
kad jei kiekvienas išpildys dr- 
jos reikaalvimus, tai netik ne
praras savo tikėjimo, kaip dau
gelis yra praradę, bet išaugs 
geresniais vyrais ir mergino
mis; įrodė reikalingumą tokių 
draugijų. Pereitą savaitę rašo iš 
Bostono teisėjas A. J. Cohen ir 
kun. M. J. Ahern, S. J., Weston 
Kolegijos profesorius, kurie y- 
ra komisijoje tyrinėti koifiūnis-

tų veiklą, kad šiais laikais ko
munistai briaujasi į draugijas, 
ypač tautines, sprogdinti jas iš 
vidaus. Pasaulinės draugijos, 
prie kurių priklauso įvairių įsi
tikinimų žmonės yra labai pa
vojingos. Tokios draugijos prie 
pirmos progos skelbia kovą 
prieš religiją. Taigi svarbu pri
klausyti prie bažnytinių drau
gijų, kurios rūpinasi žmogaus 
sielos ir kūno gerove.

ĮSPĖJIMAS

Detroito ir kitų kolonijų lietu
vius įspėjame nuo visų apsime
tėlių kunigais .kurie renka au
kas. Katalikų kunigas negali 
rinkti aukų arba vaikščioti į 
namus be vietinio parapijos 
klebono leidimo. Kiekvienas tik
ras kunigas turi vietą, skirtą 
jam vyskupo. Jeigu kuris kata
likų kunigas atvyksta į kitą pa
rapiją, tai jis pirmiausia užeina 
pas vietinį kleboną. Neduokite 
aukų ne tik pasaulioniui, kurio 
nepažįstate, bet ir kunigui arba 
“kunigui”, kuris neturi parapi
jos klebono leidimo. Jeigu ku
ris sakytų turįs vietinio klebono 
leidimą ir neparodytų, vietinio 
klebono nebūtų pranešta bažny
čioje apie svečio kunigo atvyki
mą, tai supraskite, kad vaikš
čioja koks apsimetėlis arba nu
krypėlis. Pašaukite vietinį kle-

“Darbininko” Administracija.

MALDAKNYGES
30c.
35c.
65c.

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., .....
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi...............
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi.......................
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
$1.25 

65c. 
75c.

$1.50 
9Oc.

$1.50
$2.50

apvalūs kampai .....................................................~..........................
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi.............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ..........................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkiti apdarai ....................
MALDŲ RINKINĖLIS? balti celuloidiniai viršeliai ..................................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ............
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi...................... „...........
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384

4OC.

$3.00

pusi. . .........        65c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, parinktos gražiau-

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
beliai ---------------------------------------------------- ------------ ..----- — $1.30

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi______ _______________________ $2.50

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

‘ŠVENTAS DIEVE’
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3y2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kaina
I

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą. • 
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo / 

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,
Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, — So. Boston, Mass.




