
DABARTIES 
BILDESIUOS

LDS SEIMAS

j | -A-------------------------------------------- $>1 J
]• Katalikas, kurs neremia ]!
j Į katalikiškos spaudos, neturi j!
!> teisės vadintis geru Bažny- Įi
i* čios vaiku. ]>

Vyskupas Ketteleris ]>
]i4 ■ '------------

4 DARBININKAS LITHUANIAN NEWS
Publiahed every

TUESDAY and FRIDAY
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, M a ss.

Pereitą savaitę LDS kon
stitucijos taisymo reikalu 
buvo atvykęs Centro pir
mininkas kun. J. Švagždys, 
vice-pirmininkas kun. P. 
Juras, konstitucijos taisy
mo komisijos pirmininkas 
kun. dr. A. Bružas, ir daly
vaujant sekretoriui - re
daktoriui A F. Kneižiui ir 
administratoriui - finansų 
sekr. A. Peldžiui, turėjo su
sirinkimą.

Nustatyta LDS Seimo 
tvarka, būtent: Seimas 
prasidės iškilmingomis šv. 
mišiomis ir pamokslu Šv. 
Roko lietuvių par. bažny
čioje, Montello, Mass., bir
želio 27 d., 9 vai. ryte. Tuoj 
po pamaldų Romuvos par
ko svetainėje prasidės po
sėdžiai. Referatą skaityti 
pakviestas žurnalistas iš 
Lietuvos, p. K. Čibiras. Jis 
skaitys referatą tema: 
“Naujos Darbininkų Pas
tangos Dėl Žmoniško Gy
venimo”.

Rytojaus dieną, birželio 
28, 8 v. r. įvyks mišios už 
mirusius LDS narius. Po 
šv. mišių prasidės sesijos.

Pirmos seimo dienos va
kare įvyks šeimyninis va
karėlis su užkandžiais Ro
muvos parko svetainėje. 
Programa susidės iš kalbų, 
dainų ir muzikos.

Tikimės, kad visos LDS 
gyvuojančios ir gyvavu
sios kuopos ir apskričiai 
prisius savo atstovus. Jei
gu kurios kuopos dėl svar
bių priežaščių negalėtų 
prisiųsti atstovų, tai pra
šomos prisiųsti nors svei
kinimus su dovanėlėms, 
kurias skirti į “Darbinin
ko” Intertype fondą. Pa
geidaujama, kad visi LDS 
ir “Darbininko” bendra
darbiai, rėmėjai ir priete- 
liai Seimo metu prisidėtų 
prie išpirkmo naujos rai
džių rinkimui mašinos.

Bet svarbiausia tai, kad 
visos kuopos būtų atsto
vaujamos seime, birželio 
27 ir 28 d.d., š. m.

Seimas įvyks LDS Cen
tro Pirmininko kun. J. 
Švagždžio parapijoje, kur 
LDS nariai ir visi parapi
jiečiai laukia svečių atsto
vų, ir yra pasiruošę visus 
maloniai priimti ir pavai
šinti.

EINA NUO 1915 METŲ

Vyskupas Bučys Išvyko { ! 
Vatikaną

Kaunas, Lietuva — Spau
da praneša, kad J. E. vys
kupas Bučys šiomis dieno
mis išvyko į Vatikaną, ku
rio kelionė esą surišta su 
Vatikano ir Lietuvos pasi
tarimais santykių atnauji
nimo klausimu. Tuo pačiu 
reikalu išvykęs į Vatikaną 
ir mons. Arata, Šv. Tėvo 
atstovas Pabalti jos valsty
bėms. Vatikane būsiąs nu
statytas pasitarimų atnau- 
inimo laikas. Iš to pasiro

do, kad pasitarimas Kaune; 
neužbaigtas ir santykiai i 
dar neatnaujinti.

Lietuvos Ministerija 
Paskyrė Pensijas

Kaunas, Lietuva — Lie
tuvos ministerių taryba 
Daskyrė pensijas kan. Lau-i 
Kaičui 600 litų, kun. Galau
nei — 150 lt., kun. Čeolins-; 
kui — 150 lt., ats. maj. Kli-! 
maičiui — 350 lt., Volteriui 
— 300 lt., A. Stulginskiui— 
1200 lt. ir eilei asmenų 
smulkesnes sumas. Be to, 
550 lt. pašalpos paskirta 
Vaineikienei.

IŠ

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAITEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) BIRŽELIO (June)17 D., 1938 M. No. 46.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Lietuvos karo laivyno laivas “Prezidentas Smetona” išplaukia į Baltiją iš savojo Klaipėdos uosto; miklus Lietuvos kavalerijos karininkas šitaip per viską jo
ja ; Lietuvos kariai - jūrininkai; Lietuvos kavalerijos sunkusis kulkosvaidis darbe; Lietuvos artilerija žygiuoja.
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Prancūzija Deportuoja 
Baltgudžius

- Kai 
naują 

tuo- 
pabė- 
ir ra-

Paryžius, birž. 16, - 
tik Daladier sudarė 
ministerių kabinetą, 
jau įsakė iš Rusijos 
gusiems generolams
šytojams apleisti Prancū
ziją. Prancūzija nuo jų a- 
ėmė visus popierius, taip, 

kad jiems tiesiog negalima 
gauti leidimo įvažiuoti į 
ktas šalis. Laimė, kad Vo
kietija juos įsileido. Toks 
Prancūzijos valdžios žygis 
aiškinamas tuo, kad Mas
kva įsakė Prancūzijos ko
munistams remti Daladie- 
rio valdžią, jei jis sutiksiąs 
deportuoti iš Prancūzijos 
rusus pabėgėlius ir Ispani
jos radikalams duoti dides
nę karišką pagalbą.
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Darbininkų Atlyginimo Ir Vokietijos Swastika Vietoj 
Kryžių

Sveikinimai Iš Eu
charistinio Kon-

Atidaryta Moksleivių 
Olimpijada

greso
Budapešte, Vengrijoj į- 

vyko Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas, kuria
me dalyvavo daug lietuvių 
kunigų ir pasaulionių. Šio
mis dienomis gavome atvi
rutę su sveikinimais nuo 
mūsų išeivijoje plačiai ži
nomų vadų, kun. J. Balkū- 
no ir kun. J. Amboto. Ra
šo: “Sveikiname iš Ven
grijos. J. Balkūnas ir J. 
Ambotas”.

Kaunas, birželio 11 dieną, 
dalyvaujant Ministrui Pir
mininkui kun. Mironui ir 
Švetimo Ministrui Tonkū
nui, atidaryta moksleivių 
olimpijada, kurioje daly
vauja per 1500 rinktinių 
moksleivių, 
lenktyniavo 
prancūzų kalbų mokėjime, 
o taip pat ir dainų, paišy
bos, tautinių šokių ir spor
to dalykuose.

Moksleiviai 
lietuvių ir

Vokietija Nemokės Austrijos 
Skolų Amerikai

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

T

VVashington, birž. 16, — 
Vokietija pareiškė, kad ji 
Amerikai Austrijos skolų 
nemokėsianti. Austrija y- 
ra Amerikai skolinga 44 
milijonus dolerių. Kadangi 
dabar Vokietija valdo Aus
triją, tai Amerikos valdžia 
nareikalavo, kad ir tos ša
lies skolas atmokėtų, ta
čiau Hitleris atsakė prie
šingai. •

Washington, birž 16, — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių kongresas galutinai 
sudarė ir priėmė darbinin
kų atlyginimo ir darbo va
landų įstatymą. Tas įstaty
mas reikalauja, kad indus
trijos, kurios daro tarp 
valstybinę prekybą, po 120 
dienų nuo įstatymo išleidi
mo mokėtų visiems darbi
ninkams nemažiau 25 cen
tus į valandą. Toks ma
žiausias darbininkams at
lyginimas bus per vienus 
metus. Po metų laiko in
dustrijos turi pakelti atly
ginimą ir mokėti mažiau
sia 30 centų į valandą, ir 
tiek mokėti per kitus me
tus. Po to laiko, darbdavių 
atstovaią darbininkų ir vi
suomenės sudarys komite
tą, kuris apsvarstęs gyve
nimo sąlygas, industrijos 
padėtį ir kitus dalykus nu
spręs ar atlyginimas gali
ma pakelti ar ne. Tačiau po 
septynių metų laiko indus
trijos privalės darbinin- 
kąms mokėti mažiausia 40 
centų į valandą, išskirus 
ten, kur komitetas numa
tys, kad tas sumažintų 
darbininkų skaičių indus
trijoje.

Darbo valandų įstatymas 
reikalauja, kad pirmais 
metais darbininkai dirbtų 
ne daugiau 44 valandas į 
savaitę, 42 valandas ant
rais ir paskiau 40 valandų. 
Už viršlaikį darbą darbda
viams įsakyta mokėti dar
bininkams laiką ir pusę už 
visą laiką virš daugumos 
valandų.

Kaip industrijos, šiais 
1 nedarbo laikais, priims to-
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Darbininkų Radio Programa

kį valdžios atlyginimo ir 
valandų įstatymą? Tas į- 
statymas ypač palies ma- 
žesnias industrijas, nes 
didžiosios, kur darbininkai 
yra susiorganizavę į uni
jas, moka aukštesnes al
gas. Ar tas įstatymas ne
padaugins bedarbių skai
čiaus?

Sugrįžta Ambasadorius 
Kennedy

Londonas, birž. 16, — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių ambasadorius Angli
jai Joseph Kennedy grįžta 
laikinai į Ameriką išduoti 
prezidentui Rooseveltui sa
vo darbuoties raportą ir iš
dėstyti Europos valstybių 
stovį.

• v

Šeštadienį, birželio j-8 4-, 2 vaL po pietų įvyks Dar
bininkų Radio Programai Radio programų mėgėjai tu
rėsite progą išgirsti gražpųi dainų, muzikos ir kalbų iš 
WCOP stoties, 1120 kilocyckles.

Berlynas, birž. 16, — Vo
kietijos mieste Stettine 
grupė “nacių-- kryžiuočių” 
išleido atsišaukimą reika
laudami, kad virš visų baž
nyčių vetoje kryžių būtų 
iškeltas Hitlerio ženklas- 
swastika. Jie reikalauja, 
kad “Vokietijos tautinė 
bažnyčia” būtų įsteigta, o 
visos dabartinės būtų pa
naikintos: toliau jie reika
lauja, kad valstybė paimtų 
visas bažnytines nuosavy
bes.

Lietuvos ■ Vokietijos 
Derybos

Kaunas, Lietuva — Bir
želio 17 d. prasideda Lietu
vos - Vokietijos derybos 
naujai prekybos sutarčiai 
sudaryti. Vyrauja nusista
tymas prekybos objektą 
padidinti 5 milijonais litų.

DIDIS POTVYNIS KINIJOJE, 
TŪKSTANČIAI ŽUVO
 --------------------------------------------

Shanghai, birž. 16, — Ki
nijos “Geltonoji upė” užlie
jo didžiausius plotus ir grę- 
sia šaliai baisią nelaimę. 
Vanduo apsėmė namus ir 
kalnus, ir Japonijos ka
riuomenės inžinieriai pra
neša, kad apie 150 tūkstan
čiai Kiniečių žuvo potvy
nyje. Tas smarkus upės pa
kilimas, nuo ilgų ir smar
kių lietų, didžiai išgąsdino 
ir Japonus, nes tūkstančiai 
jų kareivių yra potvynio 
dalyje ir sakoma nesą vil
ties juos išgelbėti. Japonai 
kaltina Kiniečius, būk jie 
tyčiai išgriovę užtvankas, 
kad Japonų kariškus žy
gius sulaikius. Jie sako, 
kad kur tik Japonai imąsi 
sutaisyti užtvankas, Kinie
čiai tuojau pradeda į juos 
šaudyti. Gi Kiniečiai sako, 
kad Japonai išgriovė už
tvankas, norėdami juos 
pražudyti... Karas ir pob- 

■ vynis, tai baisios žmonijai 
nelaimės.

Sudetenų Naciai Tariasi Su 
Čekoslovakija

ifiisrr

Ispanijos Radikalai Visuose 
Frontuose Sumušti

Hendaye, birž. 16, — Ge- Radikalai sutraukė visas 
nerolo Franco Ispanijos jėgas į karo frontą, bet jie 
nacionalistai visuose fron
tuose nugali paskutines 
radikalų pastangas. Pabė
gę į Prancūziją Ispanijos 
radikalų - lojalistai karei
viai sako, kad lojalistų ka
reiviai tik bijodami sušau
dymo kovoja, o jei tik gali, 
tai arba pabėga, arba pri
sideda prie nacionalistų.

Vokietijos Naciai Sukila 
Prieš Žydus

Praha, Čekoslovakija, — 
Birž. 16, — Čekoslovakijos 
ministerių pirmininkas Mi- 
lan Hodza turėjo ilgus pa
sitarimus su Sudetenų Vo
kiečių partijos vadu Kon- 
drado Henleinu. Vokiečiai, 
jų yra 3,500,000 Čekoslova
kijoje, reikalauja autono
mijos. Diplomatiniuose 
sluoksniuose spėliojama, 
kad abi pusės padarys nu
sileidimus ir, nors laikinai, 
karo pavojus bus prašalin
tas. Sakoma, kad vokiečių 
vadas labiausia reikalau
jąs, kad Čekoslovakija at
sižadėtų militarinės sutar
ties su Rusija ir Prancūzi
ja ir bendrai eitų su Vokie
tijos naciais. Matomai Vo
kietija nutarė dabar ginklu 
nepulti Čekoslovakijos, bet 
-veikti “iš vidaus”.

Berlynas, birž. 16, — Su 
atnaujintu žiaurumu Vo
kietijos naciai vėl pradeda 
persekioti žydus. Apie tūk
stantis žydų yra areštuota. 
Visur skelbiama, kad su 
žydais neturėti nieko ben
dra. Padarytos iškabos 
miestuose: “Vokiečiai ne
draugauja su žydais”; “Žy
dai mums įtraukė į pasau
linį karą; dabar jie nori 
mus įvelti į kitą karą”.

Austrijoje taip pat žydų 
persekiojimas darosi labai 
žiaurus. Daugybė jų yra a- 
reštuota, rodos, visai be 
kaltės.

Vokietijoje nori pravesti 
įstatymą, kuriuo žydai nei 
gimimu nei įstatais nega
lėtų būti šalies piliečiais.

visur buvo sumušti. Nacio
nalistai žygiuoja link Vi
duržemio juros, kasdien už
imdami naujas ir svarbias 
pozicijas.

Rusija ispanų radikalams 
pristato ginklų ir amunici
jos Graikų laivais iš Ode
sos į Marselles, paskiau į 
Ispaniją, arba per Lenkiją 
iš Gdynia į Bordeaux.

Barcelonijoje radikalai 
nužudo visus, kurie tik ne
pritaria jų rėžimui. Komu
nistai įvairiose šalyse gau
na užmokesnius už prirašy
mą vyrų į Ispanijos radi
kalų - lojalistų kariuome
nę.

Lenkai Užtaria Vokietijos 
Hitlerį I* 

f*

Paryžius, birž. 16, -r- Lai
kraštis La Croix praneša; 
kad Kardinolas Baudrillarį 
parašė straipsnį žurnale 
“Journal dės Debats”, pa
smerkdamas Hitlerio pa
goniškus darbus. Vienos 
Lenkijos laikraštis tą 
straipsnį persispausdino, 
tačiau Vokietijos ambasa
doriui pareikalavus, Var
šuvos valdžia įsakė leidinį 
sunaikinti.

VATIKANAS SMERKIA HITLE
RĮ UŽ ČEKOSLOVAKIJĄ : —.—  __

“Tą klausimą turi išsprę
sti tautinės mažumos ir 
Valstybė, kurioje jos ran
dasi. Kita valstybė neturi 
teisės ginti mažumos rei
kalavimų, nes tai būtų lau
žymas kitos valstybės sa
vivaldybės”. Toliau Vati
kano laikraštis sako, kad 
svetimos valstybės įsimai- 
šimas būtų iššaukimas į 
karą. .

Vatikanas, birž. 16,—Ka
da Vokietijos spauda pa
skelbė, kad Vokietija la
biausia rūpinasi tautinių 
mažumų klausimu, Vatika
no laikraštis Osservatore 
Romano išeina griežtai 
prieš tai, sakydamas, “kad 
visai Europai svarbu tą 
klausimą nuosekliai iš
spręsti, nes kitaip visa Eu
ropa įgali būti įvelta į bai
sų karą”.
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Lankėsi
Ketvirtadienį, birželio 16 

d. “Darbininko” redakcijoj 
lankėsi p. Leonardas Šimu
tis, dienraščio “Draugo” 
redaktorius, A L R K S A

Moterų Išdirbinių 
Paroda

v • lieposKaip jau žinome,
4 d., Lietuvių Dienoje, Ma- 

za x x irianapolyj įvyks Moterų
Centro prezidentas ir Fe- Sąjungos apskričio išdirbi- 

nė paroda. Kiekviena kuo-
• v

dimas kun. P. Juro, LDS 
Centro Vice-Pirmininko. 
Pp. Šimučiai atvyko iš Chi
cagos į Marianapolio Kole
giją, kur dalyvavo mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse 
ir Kolegijos vėliavos šven
tinime. Krikštatėviais vė
liavai buvo pp. Leonardas 
ir Angelė Šimučiai, pp. Ši
mučių sūnus Leonardas šį
met užbaigė High School 
kursą Marianapolio Kole
gijoje.

Šios savaitės pabaigoje 
pp. Šimučiai grįžta į na
mus.

pa su savo narių išdirbi
niais prisideda, prisidėki
me ir mes Moterų Sąjungos 
13 kp. narės. Jeigu kuri tu
rite įtokių išdirbinių: mez
ginių ar siuvinių, tai pra
šome priduoti kuopos pir
mininkei p. 
625 E. 8th St.
ne vėliau kaip birželio 25 
d. Už gražiausius ir geriau
sius išdirbinus duos dova
nas.

M. S. 13 kp. Raštininkė.

•J

Marksienei, 
So. Boston

UŽBAIGĖ B. C. AUKŠ
TESNĘ MOKYKLĄ

Pereitą šeštadienį, birže
lio 11 d. p. Stasys Beles
kas, Stanley Radio kompa
nijos savininkas ir Vikto
ras Trečiokas, tos kompa
nijos atstovas, buvo išvy
kę į New Yorką ir Camden, 
N.J., kur yra RCA Victor 
radio dirbtuvė. Jie buvo iš
vykę biznio reikalais. Grį
žo į namus birželio 14 d.

Birželio 15 d. užbaigė 
Bostono Kolegijos aukštes
nę mokyklą (High School) 
Jonas J. Romanas, Jr.

IR NEKALTAS GALI 
BŪTI KALTINAMAS

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

nuo 
v. v

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.

Tel. ŠOU Boston 2805-ft

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu laiku.

J. L Pasakantis, 0. D.
447 BROADWAY, So. Boston.

ADVOKATAI
Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NaME

3M Broadway1
South Boston, Mass.

/

ponai Valatkevičius,

Prisiekęs Advokatas
. Juozas B. Gailias

Veda visokias prova*.
Į Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampa* Broadvvay) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Pereitų metų, lapkričio 
mėnesį, jaunas vaikinas, 
Vincas Rusas, gyv. Train 
St., Dorchester, kokiu tai 
būdu buvo įveltas ir kalti
namas kaipo dalyvis pasi
kėsinime prieš policininką 
So. Bostone kartu su kitais 
vaikinukais. Grand Jury

romskis, Overka, Pečiulis, V:| 
Kališius’, Stakūtis, Testeris, Ro- 
mikaitis. • ; :

Jaunimo vardą pakėlė Pran
ciškus Grigaliūnas, Šv. Vincento 
dr. raštininkas, gražiai tvarky
damas bus’us. Jam gelbėjo: po
nai Akstinas, A. Sinkevičius, V. 
Sinkevičius, P. Vervečka, ’ Al- 
Vervečka, Alfonsas Grigaliūnas 
ir V. Širka.

Gražiai ir pelningai pasidar
bavo prie įžangos šie geradariai: 
J. Kumpa, B. Korsuk, A. Sinke
vičius, V. Sinkevičius, p. Vaikš- 
noras, A. Sanda, p. Jocius, p. 
Vestfelis, K. Petkus, p. Vedluga, 
V. Bumeika, Ant. Peldžius, p. 
Griganavičius, p. Akstinas, M. 
Aliukonis, C. Kavolis, p. Ket- 
šenskas, Brown.

Parodė savo prietelystę ir 
draugijos. Gražiai organizuotai 
pasidarbavo Pilnųjų Blaivinin
kų kuopa, narsioje vadovybėje i 
M. Kilmoniutė, E. Valentaitė, A. 
Varžinskaitė, p. Bernatonis ir 
O. Petkienės.

Sodaliečių stalui vadovavo pa
nelės : Marksaitė, Grimaitė,
Burdulytė ir Stravinskaitė.

Vyčių vardu padirbėjo pane
lės F. Grendelytė ir G. Zovytė.

Moterų Sąjungos stalas pasi
žymėjo gražiu, įvairumu ir pel
ningumu. Geros kaltininkės čia 
buvo ponios: Marksienė, Stra
vinskienė, Juškienė, Kališienė ir 
Jakunskienė.

Saldžiausios Širdies draugija 
ir šįmet, kaip pernai, turėjo sa
vo stalą prie kurio darbavosi: 
ponios Pinelienė, Juodeikienė, 
Matonienė Keršanskienė, Griffi- 
nienė, Sinkevičienė, Senukevi- 
čienė, ponai Pinelis, Juodeikis, 
Matonis, Vasiliauskas, Drigola 
ir k.

DAR VIENAS
• e ■ . 1 ' 4-------------------

Amerikoje lietuviai tur
tingi pašaukimais. Kris
taus darbininkų skaičius 
kasmet didėja. Mažne kiek
vienoje vyskupijoje po vie
ną ir po daugiau kasmet 
pasišventusių jaunuolių 
stoja į kunigų eiles. Bosto
no vyskupijoje šįmet du 
levitai tapo įšventinti ku
nigais. Kun. J. Daunis (pa
saulinis) ir kun. G. Motie
jūnas (vienuolis). Birželio 
11, Nekalto Prasidėjimo 
Katedroje Albany, N. Y. 
dar vienas vienuolis Kazi
mieras Peredna tapo kuni
gu. Jis yra La Saletto auk
lėtinis, cambridge’ietis.

Kazimieras Peredna gi
mė rugsėjo 23,1913, Lietu
voje, Želkunų kaime, Stak
liškių parapijoje, Vilniaus 
krašte. Jo tėvai Kazimie
ras ir Pranciška (Raųlinai- 
tytė). Vos poros mėnesių 

j Kaziukas buvo kuomet jo 
I motinėlė atsivežė Ameri
kon. Jo tėvas tuomet gyve
no Rochester, N. Y. Kaziu
kas su motina nuvyko pas 
tėvą. Laike influenzos 1918 
m. jo mylima motinėlė mi
rė. Kaziukas liko tik pen
kių metų, o sesutė dar jau
nesnė. Netrukus tėvas su 
dviem vaikais persikėlė į 
Cambridge gyventi. Čia 
Kaziukas lankė pradinę 
miesto Thorndike mokyk
lą. Baigęs septintą skyrių, 
klebonui kun. P. Juškaičiui 
pagelbstint išvažiavo 1926 
m.' į Hartford La Salettų 
kolegiją. Ją baigęs, 1931, 
pradėjo novicijatą. Sekan- 

Prie Stalo Tretininkų - Amž. čiais metais atlikęs išmė- 
Rož. ir Apaštalystės dr. darba- ginimo laiką sudėjo pirmus 
vosi: ponios E. Nanartavičienė, vienuolio įžadus. Rudeniop

* . i . ' ■ • *

Kun. Kazimieras Pered
na, M. S. moksle parodė ne
paprastus gabumus. Maž-
ne visose studijose gauda
vo po 100%. Jo average
būdavo 98%. Nekartą jo 
profesoriai kun. P. Juškai- 
čiui yra pareiškę, kad kūn. 
K. Peredna esąs gabiau
sias už visus La Salette 
kolegijoje studentus. Gar
bė lietuviams turėti tokį 
gabų kunigą.

Lai Visagalis suteikia 
kun. Kazimierui Perednai, 
M. S. gerą sveikatą, ilgą 
amžių darbuotis sėkmingai 
Kristaus Vynyne. Vietinis.

CAMBRIDGE, MASS

vosi: ponios L ivanartaviciene, vienuolio jzaaus. Kuaemop, 
sausio 6 d., 1938 m. svarstė į k. Nanartavičienė, Brazauskie- tais pačiais metais, išvyko 
iškeltus prieš juos kaltini- nė, Kazmauskienė, Jankauskie- į Altamount N. Y. studi- 
mus ir nerado, kad Vincas; nė, Jeskevičienė, Vosylienė, Zno- juoti Philosdphijos ir teo- 

n c? o o niifu rvo o y* n o IrIri ’ a. r • r _ a ~ _ • * •• x ah"- i* r*Rusas būtų padaręs kokį 
nusikaltimą. Bylą prieš jį 
panaikino. Apie tai buvo 
rašyta ir anglų spaudoje. 
Bet žmonės, žinodami ar 
nežinodami, vis dar prisi
mena tą įvykį ir šmeižia 
jauno Vinco Ruso vardą.

Mes gerai žinome, kad la
bai dažnai įvyksta, kad po
licija areštuoja ir net teis
mai per klaidą nubaudžia 
visai nekaltą žmogų. Tokių 
įvykių yra buvę ir bus. 
Žmogui šiame pasaulyje y- 
ra brangiausias jo geras 
vardas. Taigi nereikia 
šmeižti žmogaus vardą, jo 
charakterį.

I

I

Geri Kaltininkai
Šv. Petro parapijos metinis iš

važiavimas puikiai nusisekė iš 
priežasties, kad radosi būriai la
bai pasišventusių darbuotojų. 
Apart vietinių kunigų, nuošir
džiai darbavosi veikimo komisi
jos pirmininkas darbštus p. Vin
cas Valatka. Ponia Barolienė, 
būdama -vyriausioji šeimininkė, 
parodė didelį pasiaukojimą, kai-j 
sdama karštoje virtuvėje ir be-i 
vadovaudama savo uolioms pa-į 
gelbininkėms ponioms Čiurlio
nienei, Švedienei, Volungevičie- 
nei, Jocienei, Virbickienei, Ko-
mičienei, M. Kiburienefl, Jeskevi-
čienei, Slatkevičienei ir Marci-
nauskienei. Ponas J. Jeskevičius
pardavinėjo barčekius.

___ t______ ________ _J* 
šias atlaikė kleb. kun. P. 
Juškaitis, ilgametis drau
gijos narys. Visi nariai “in 
cofpore” ėjo ŠV. Komuni
jos.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

TRUMPA DRAUGIJOS 
ISTORIJA

Šv. Stepono Jaun. R. K. 
Pašelp. draugija susikūrė 
birželio 16, 1913. Pirmų 
dviejų metų laikotarpyje 
ji turėjo daug nemalonu
mų. Nors buvo suorgani
zuota kun. J. Krasnicko, 
tuolaikinio klebono, grynai 
katalikiškais pamatais, bet 
tuoj radosi klebono opozi- 
cijon nemažai narių, kurie 
suskaldė į dvį pušį draugi
ją. Gruodžio 22, 1915, ka
talikams nugalėjus priešin
gą pusę su pagelba kun. P. 
Juškaičio, tuom laiku klie
riku, išgavo iš Valstybės 
čarterį. Gavus valdžios pri
pažinimą, draugija pradė
jo geriau gyvuoti.

Draugijos tikslas: laiky
tis katalikybės principų, 
remti lietuvių tautą, pla
tinti apš vietą, brolišką 
meilę, šelpti sergančius,

Turi Notaro Teises

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

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

PRIMICIJŲ PIETUS
Birželio 19, Cambridge’io 

lietuviai turės progos daly
vauti ketvirtose Primicijo
se: pirmos buvo kun. K. 
Jenkaus, antros kun. L. 
Praspaliaus; trečios kun. 
J. Bucevičiaus, M.S. ir ket
virtos kun. Kaz. Perednos, 
M. S. Garbė ir Dievo palai
ma, kad iš tokios nedide- menę, seipu sergančius,! 
lės parapijos, o tiek daug gelbėti nelaimės prispaus- 
pašaukimų. O kiek yra tus ir laidoti mirusius na- 
vienuolių seselių ir brole- rius katalikiškai. Taipgi 

rūpintis steigti knygyną, 
rengti prakalbas, gerus, 
dorus teatrus bei įvairius 
pasilinksminimus.

Pirmąją įkorporuojant 
valdybą sudarė sekanti na
riai: pirm. Z. Tamošiūnas; 
jo pagelb. J. Žerolis, proto
kolų rašt. K. Budinavičius, 
finansų rašt. J. Morkūnas, 

bų, eilių ir kitokių pamar- iždininkas P. Daunys. Iždo 
ginimų irgi netruks. . 1 glob. V. Bartkevičius, P.

Šie pietūs rengiami Fe- Čapas ir A. Buslevičius. 
deracijos 16 skyriui ir 
klebonui vadovaujant. Visi 
prašomi juose dalyvauti.

Kvieslys.

lių iš šios kolonijos?
Bažnyčioje pamaldoms 

užsibaigus, parapijos salė
je įvyks labai skanūs Pri
micijanto pagerbimui pie
tūs. Kiek užkandus bus pa
teikta graži muzikalė pro
grama, kurią didysis cho
ras, muz. M. Karbauskui 
vadovaujant, išpildys. Kal-

• v

Tel. ŠOU Boston 1437

JosephW. Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. SOUfh Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAM UOTOJAS 

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

tinienė Matejaškienė ir k. logijos. 1935 liepos 2, su
dirbo ir daugiau parapijos dėjo amžinus įžadus. Tais 

prietelių senų, jaunų ir mažų, pačiais melais gavo tonsu- 
kuriuos paminėsime kitą kartą. rą ir keturis mažesnius 
Baigdami paminėsime kelis au- šventimus. Kovo 2, 1938, 
kotojus, būtent: V. Skudris, p. buvo įšventytas subdeako- 
strigūnas, P. Bušmanas, p. nu; bai. 2, deakonu ir bir- 
Baltrušiūnas, p. Daunis, Blins-1 želio 11, kunigu. Savo pir- 
trubs Dutch Grill, J. Dilis, O- mas iškilmngas šv. mišias 
verland Restaurant, Lietuvos atnašaus Cambridge’iuje 
Dukterų dr., p. Venckienė, p. Nekalto Prasidėjimo baž- 
Motiejūnienė, J. Kasparas, D. nyčioje 11 vai. ryte. 
Zaleskas, O. Kibartienė, p. Bra
zauskienė, p. Gurskienė, p. Ru
sienė, Kaz. Marcelionis, p. Ma
tejaškienė, 
Navickienė, 
Baliukonis, 
Pašakarnis, 
lauskas, Šidlauskas Drug Store, 
Stanley Radio Co., Dr. Pašakar
nis, F. W. Smoll, K. Šejefkienė 
ir jos duktė Stanislava, V. Ko- 
hanskienė, K. Valinčienė, E. 
Kudarauskienė.

Nuvežė ir parvežė darbinin
kus: Petras Akunevičius, S. Ba- 
racevičius ir J. Kasparas.

Daug parapijos metiniui išva
žiavimui pasitarnavo laikraštis 
“Darbininkas” ir jo Radio.

(Bus daugiau)

25 M. jUBIĮŲtEJUS

Draugija nariais nebuvo 
labai skaitlinga, bet nariai 
visuomet buvo geri katali
kai ir finansinis draugijos 
stovis visuomet buvo ge
ras. • Narys.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ponas
K. Šidlauskas nušilęs darbavosi
prie gėrimų. Su juo darbavosi

VI. Jakš
tas, Barolis, Grigaliūnas, Zu-

p. Jeskevičienė, p. 
O. Staniuliūtė, V. 
A. Mankauskas, p. 
184 D. St., K. Šid-

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau

Šv. Stepono Jaunuome
nės R. K. Pašelpinė drau
gija, birželio 12 d., minėjo 
savo Sidabrinį Jubiliejų. 
Devintą valandą _ ryte visi 
bendrai dalyvavo Šv. Mi
šiose, kurios už gyvus ir 
mirusius narius buvo atna-

Lietuvių Ir Amerikiečių
D-ja Lietuvoje

Bostoniečiai, kurie manote vykti Liepos 4 d. į Lie
sią idealą, kokį tik žmo

Vidaus reikalų ministeri
ja patvirtino neseniai įkur
tos Lietuvių ir amerikiečių 
d-jos Lietuvoje valdybą, 
kurią sudaro: Julius Kau
pas —pirmininkas, Dr. Ka
zys Pakštas — vice - pirmi
ninkas, Pr. Zdankus — se
kretorius, prof. Step. Ko
lupaila — iždininkas, Dr. 
Al. M. Račkus ir kan. prof. 
F. Kemėšis — valdybos na
riai. Draugijos adresas: 
Lietuvos Banko Rūmai, 
Kaune.

Dabar eina tolimesnis na
rių įrašinėjimas į d-ją. Val
dyba tariasi kokio pobū
džio surengti Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepri
klausomybės paskelbimo 
sukaktuvių paminėj imą; 
liepos 4 d. Kaune.

Valdybos narys Dr. Rač-i 
kus šeštadienio vakare 
(geg. 28 d.) kuriam laikui 
išvyko į Ameriką.

• v

gaus protas gali nuvokti.
bet, iš kitos pusės, bujoja tuvių Dieną ir Dainų Šventę, Thompson, Conn., įsigyki-

te tikietus iš anksto, nes transportacijos komisija norižemoji, aistra, kurios pa-. * - -
vyzdžiu kaip tik dabar žinoti kiek bus važiuojančių, nes reikalinga iš anksto 
matome žmonių gyveni- parūpinti busai.
me” (Kettleris).

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

fced. Prierašas. Dr. Rač
kus jau Chicagoje.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Suaugusiems ten ir atgal — round trip bilietas

$1.75; vaikams, kurie neužima sėdynės arba, du vaikai
kurie sės į vieną sėdynę — 90c.

Bilietus galite gauti pas sekančius veikėjus:

M. Bendzevičienę, p. Pinelienę, -I

PARSIDUODA 10 kambarių
kampinis vienos šeimynos na-

> mas. Galima jį pertaisyti ir pa

I
daryti į apartmentinį namą.
Kaina labai prieinama. Atsišau
kite tuojau: THOMAS A. GRI-

Peter P. Plevack
„ (Plevokas) . ,

Stogų derigėjas 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

i
i

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

»
♦I♦

auk-Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

» 
♦

I

PecheHShoe Store
'UOZAS PEČIULIS, Savininkas

Pechell Shoe Store
'DOŽAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iidir-ParduOdu Ovcrglobe ir kitų iidir- 

bySCtų čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

bySčtų čeverykus: vyrams.
moterims ir vaikams.e Telephone

MES, 1728 Centre St. West SO. BOSfON. -A '•9

Roxbury, Tel. PARkvay 7055. 1058
Em. Čeplikienę, 
“Darbininko' administracijoj 
F. Grendelytę, 
p. Januškevičienę, 
A. Jocaitę, , >■
p. Janušonienę, 
M. Kilmoniutę,

> J. Koršuką, 
E. Marksienę.
E. Nanartavičif -nę.

•N I

p. Pinelį, (17) Bay View Mota Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilios. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečiokai
Savininkai.

J. Puodelienę,
O. Siaurienę,
J. Siauris,
A. Sanda,
F. Tulei kis,
V. Ulevičienę,
K. ValatkeVičių, 
O. Voverienę, % 
St. Griganavičių,

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką 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. M , So. Boston, Mass.

£joiq
ėloš tt ,

J

Bušai išeis nuo Šv. Petro pąr. bažnyčios ant 5-tos 
gat. ir nuo Darbininko, 366 W. Broadway, 7:45 vai. ryt.

PARSIDUODA — FARMOS — 
KOTELIAI — TURISTINIAI— 
NAMAI. Farma 270 akerių, 100 
gyvulių, įrankiai, $17,000 meti- 
nės įeigos. Įrengtas kotelis su 
feiigniu, geras biznis, įmokėti 

forma 150 akerių. na- 
r&ii, 15 gyvulių, padargai, javai, 
tiktai $3.000. Rašykite C. M. 
Douglas, Plain, N. Y. (17-21) r
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
NEPRIEME SOVIETŲ UNIJŲ Į 
TARPTAUTINĘ FEDERACIJĄ

________
Oslo, Norvegija, birž. 16, ' 

— Kadangi tai nesutiktų i 
su demokratiškais princi
pas, Tarptautinė darbinin- < 
kų unijų Federacija, savo 
suvažiavime, Oslo, nubal
savo į Federaciją 22 mili- : 
jonų Rusijos unijų narių 
nepriimti. Sovietų unijos 
labai norėjo, kad tarptau
tinė unijų Federacija jas 
priimtų, “kad taip būtų'; 
sudarytas bendras frontas 
prieš karą ir fašizmą”. 
Darbininkų unijų atstovai 
iš Meksikos, Ispanijos (ra
dikalų) ir Prancūzijos bal
savo, kad bolševikus pri
imti, gi Anglijos, Ameri
kos ir kitų Europos šalių 
atstovai balsavo ir laimė
jo, kad su bolševikais ne
turėti nieko bendro.

Amerikos Darbo Federa
cijos vice - pirmininkas ir 
atstovas į suvažiavimą 
Matthew Woll pasakė: 
“Mes su Rusijos darbinin
kų unijomis nenorime tu
rėtų jokių santykių’.

Rusijoje nėra unijų, ku
rios būtų savarankiškos ir 
galėtų laisvai ginti darbi
ninkų reikalus, kaip tai da
roma šioje šalyje. Sovietų 
rusų unijos yra panašios į 
šios šalies kompanijų uni
jas.

Taigi kaip kompanijų u- 
nijos nepriimamos į Fede
raciją, taip ir sovietų Ru
sijos unijos negali būti pri
imtos.

• v
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Ispanijos Nacionalistai 
Puola Valencią

studijas, jis dalinai atliko 
savo tėvynėje — Kinijoje, 
dalinai Belgijoje, 1925 m. 
jis gavo kunigo šventimus 
nes pirmiau jis tebebuvo 
ik Jėzuitų Ordino broliu
kas!), ir buvo paskyrtas 
mokytojumi Aukštesnėje 
Sienhsien’o seminarijoje.

laimi. Valencijos uoste 
nacionalistai nuskandino 
Prancūzijos tavorinį laivą, 
o kitas bombarduojamas 
laivas pabėgo.

Kada nacionalistai užė
mė Castellon de la Planą, 
tai gyventojai, kurie buvo 
išsislapstę urvuose, išėjo į 
viršų ir su džiaugsmu svei
kino išgelbėtojus. Džiaugė
si sulaukę maisto ir lais
vės.

Castellon de la Plana sri
ty nacionalistai paėmė ka
reivių į nelaisvę apie 10,000 
radikalų.

v •

Buvęs Masonų Ložės Cent
ras, Virto Katalikų Parapijos 

Bažnytine Svetaine!

VISŲ ŽMONIŲ . DUONA Švedu Amerikos linija

ŽEMES DREBĖJIMAS
LENKŲ SILEZIJOJE

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, birželio 
16 — Ispanijos nacionalis
tai dviejuose frontuose 
smarkiai atakuoja radika
lus. Užėmę Castellon de la 
Planą, nacionalistai žy
giuoja į Valencią. Naciona
listai deda visas pastangas 
sulaikyti laivus, kuriais at
veža iš kitų kraštų karo 
reikmenų radikalams. Nu
skandino keletą Anglijos 
ir Prancūzijos laivų, bet 
dėl to nei Anglija, nei 
Prancūzija neima griežtų 
priemonių tai sustabdyti, 
nes kompanijos, kurios ga
bena savo laivais karoTeik- 
menis radikalams į Ispani
ją, pačios rizikuoja.

Pietinėje Ispanijos da
lyje nacionalistai taip pat

Catholic Press Associa- 
tion praneša, kad Torun 
miestely, Lenkijoje, veik 
per 100 metų gyvavo garsi 
Masonų Ložė, vadinama 
“Lum Bienenkorb”. Dabar 
toji ložė, nebegalėdama to- 
lesniai išsilakyti, likvida
vosi, ir jos būstinės cent
ras — didžiulė svetainė, 
teko katalikų organizaci
joms. Katalikai perdaug 
ja nesiįdomaudami, greitai 
tą svetainę pavedė vietinės 
Šv. Jono parapijos katali
kų bažnyčios globai ir ati
davė pilnon parapijos baž
nyčios nuosavybėn. Vėliau 
įvyko iškilminga tos sve
tainės inauguracija (pa
šventinimas) , kurioje da
lyvavo J. M. Pomeranijos 
vyskupas Mgr. Okonewski, 
vietinės vyriausybės orga
nai, armijos atstovai ir vi
sa Torun miestelio inteli
gentija, bei visa žymesnioji 
lenkų vsuomenė.

Varšuva — Lenkijos Au
kštoje Silezijoje birželio 1 
d. buvo jaučiamas stiprus 
žemės drebėjimas. Požemi
nis smūgis buvo toks smar
kus ir netikėtas, kad gy
ventojai ėmė bėgti iš namų 
: laukus. Ypatingai smar
sus žemės drebėjimas buvo 
jaučiamas Katovicų apy- 
inkėse. Ten nukentėjo ke- 
iolika namų. Du darbinin
kų namai smarkiai susvy
ravo, ir statybinė komisi
ja nustatė, kad juose gy
venti nebegalima. 150 tų 
namų gyventojų turėjo bū
ti iškelta. Spėjama, kad že
mės drebėjimas įvyko į- 
griuvus senoms kasyk
loms.

Ford’as Užtvirtin
tas Teisėju

Washington, D. C., birže
lio 16 d. — Vakar Senatas 
užtvirtino Francis J. W. 
Ford Jung. Valstybių aps
kričio teisėju Massachu
setts valstybėje.

Teisėjas Francis J. W. 
Ford yra serai žinomas ir 
lietuviams ir jis yra mums 
palankus. Jis buvo pasis- 
kyręs sau pagelbininku ad
vokatą J. Cūnį, bet adv. 
Cūnys pasirinko kitą vietą, 
kurią jam skyrė Suffolk 
apskričio prokuroras adv. 
Foley.
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Baltijos Santarvės Konfe
rencijos Nutarimai

Pirmutinis Kinietis Konse
kruotas Vyskupu

Iš Kinijos ateina žinių, 
kad vienas kinietis Jėzui
tas Tėvas Pranciškus Xa- 
veras, Techao, neseniai ta- 
do konsekruotas vyskupu 
ir paskirtas Apaštališkuo
ju Vikaru Sienhsien diece
zijos (Hopei Provincijoje). 
Naujai paskirtasis kinietis 
vyskupas Techao, gimė 
1894 m., Kinghein’e, Sien- 
hein’o Apaštališkame Vi- 
karijate. 1913 m. jis priė
mė Jėzuitų Ordiną. Savo

*V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖS

VALGOMOJI 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”.

Povilas Bushmams
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. 8OU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbkite “Darbininke”.

Draugijų Vaidybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA M0TINO8 ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fln. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Rosllndale, 

Tel. Parkw^y 0558-W
Iždininke — Ona StaniullūtS,

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

1S12 Columbia Rd., So. Boston. . 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-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 Zaikis,
7 Winfield St, So. Boston, Mass. 

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

Labai svarbus dalykas: Jis pasakė: “Aš vynmedis, 
mūsų laikais yra duonos! jūs vynmedžio šakelės, kas 
klausimas. Už duonos kąs-‘ pasilieka Manyje ir Aš ja- 
riį keliamos revoliucijos ir me, tas neša daug vaisiaus, 
karai, liejamas kraujas, nes be Manęs jūs nieko ne
išsižadama aukštų idealų galite padaryti”. Be Šv. 
ir aukojama gyvybė. Ir su- Sakramento, be Kristaus 
prantama kodėl. Duona y- mes negalime nei savo gy- 
ra būtinai reikalinga gyve-, veninio audras nugalėti, 
nimui. Be kitų daiktų gali- , nei kilnios asmenybės iš- 
ma apseiti, bet be duonos -~s ------------ ---
negalima.

Bet žmogus ne vien duo
na gyvena. Jėzus Kristus 
sako: “Ieškokite visų pir
mą Dievo karalystės ir jos 
teisybės, o visa kita bus 
jums pridėta”. Tai reiškia, 
kad yra dvasinis gyveni
mas, kad reikia ne tik kū
nui duonos, bet ir dvasiai, 
reikia žmogui dvasinės 
duonos labiau ieškoti, ka;p 
kūno maisto.

Dievo Kūno šventė, arba 
Devintinis, mums primena 
tą “duoną, kuri nužengė iš 
Dangaus, kad tas, kuris ją 
valgo bus gyvas per am
žius”. Toki dvasinė duona 
yra Šv. Sakramentas. Tai 
yra amžinos gyvybės, dva
sios jėgų ir meilės duona. 
Už tai Jėzus Kristus sako: 
“Mano Kūnas tikrai yra 
valgis, ir Mano Kraujas ti
krai yra gėrimas. Kas val
go Mano Kūną ir geria Ma
no Kraują tas pasilieka 
Manyje ir Aš jame”.

Taigi, jei kas nevalgytų 
tos dangiškos duonos tame 
nebūtų Kristaus, o be Jo 
žmogus nieko gero sau nei 
kitiems padaryti negali.

ugdyti, nei visuomeninio 
gyvenimo tinkamai sutvar
kyti. Be Kristaus būsime 
tik nudžiūvusios šakelės, 
purtomos ir pučiamos gy
venimo audros. Juo dau
giau mums reikia dvasios 
jėgų, juo smarkiau mes e- 
same pučiami pasaulio au
drų, tuo dažniau privalome 
stiprintis dangiškąja Duo
na, Šv. Sakramentu.

Kaip nykios, tuščios ir 
šaltos atrodo protestantų 
bažnyčios, nes jose nėra 
Šv. Sakramento, taip tuš
čia ir atšalusi yra žmo
gaus širdis be šv. Komuni
jos, be Jėzaus Kristaus.

Suvargę, nusiminę ir ne
ramūs esame, nes beieško
dami, bekovodami už kū
nišką duoną užmiršome vi
sų pirmą ieškoti ir maitin
tis dvasine Duona. Kada 
žydai pavalgė stebuklingos 
duonos, tai jie norėjo Kris
tų žemės Karaliumi pada
ryti. Kristus yra žmonių 
širdžių Karalius. Priėmė 
Šv. Komuniją, Kristų Die
vą į savo širdis, apšaukime 
Jį Karaliumi, ir pagal to 
Karaliaus įstatymus at
naujinkime pasaulį. T.
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Išplūks tt New Yorko

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM” 
i KLAIPĖDA 
Per Gothenburgą—Stockholmų

Iš Stockholmo laivu s. s. “Mariehohn" ' 
U Įgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
VLADAS MUČINSKAS,
Švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursijų it New Yorko j pat Klaipėdą!

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

Kreipkitės J autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

Kongresmanas
Šoko Kongrese

Mirė Buvęs Zagrebo 
Arcivyskupas

Kaunas, birželio 14 dieną, 
— Nuo birželio 10 iki 12 
dienos Rygoje įvykusioje 
Baltijos Santarvės aštun
toje konferencijoje užsie
nių reikalų ministrai kons
tatavo, kad trijų Baltijos 
kraštų santarvė sudaro 
pagrindinę bazę ir lemiantį 
principą veikimui tarptau
tinėje politkoje. Jie pareiš
kė tvirta valia ir toliau ne
sigailėti jokiu pastangų 
sėkmingam konstrukty
viam bendradarbiavimui, 
patikrintam moraliniu pa- 
ssakymu. Kita konferenci
ja įvyks Kaune šių metų 
gruodžio mėn.

Prancūzija Didins Savo 
Kariuomenę

VVashington, D. C., birže
lio 16 d. — Iš New Yorko 
atstovas Sirovich, demo
kratas įnešė bilių, pagal 
kurį reikalavo įsteigti dai
lės departmentą. Vienas 
kongresmonas, būtent, 
Short, respublikonas iš 
Mo., išėjo prieš, ir Kongre
so rūmuose pradėjo šokti 
ant pirštų galų, pajuokda
mas tą bilių. Tikrai juokas 
iš tokių atstovų, kurie ne
sirūpina, kad bedarbiams 
surastų darbą, užtikrintų 
pragyvenimą, bet anot at
stovo Short pareiškimo, 
kaip bile kas gali gėrėtis 
šokiais arba Čopino, Men- 
delsono ar kitų muzika, ka
da jo pilvas kelia revoliuci
jąKongresmanai tą bilių at
metė 195 balsais prieš 35.

Neseniai pasimirė sulau
kęs gilios senatvės, Zagre
bo arcivyskupas, Jugosla
vijoje, 
81 m. amžiaus senelis. Per 
visą ilgą savo gyvenimą, 
jis buvo nenugązdinamas 
ir nenugalimas Kroatų ka
talikų teisių gynėjas, seno
sios Austro - Vengrijos im
perijos laikais, o taipogi ir 
po naująja Jugoslavijos 
susitvėrusia šalies tvarka. 
Mgr. Bauer, gimė kroatijo
je. 1879 m, buvo įšvęstas į 
kunigus, o 1911 m., — pa
skyrtas Zagrebo arcivys- 
kupu.

J. M. Mgr. Bauer,
v • - - ——

Pašventino Dvi Naujas Baž
nyčias Vokietijoje

Paryžius, birž. 16, — 
Prancūzijos valdžia pa
skelbė, kad kariuomenė 
bus tuojau didinama, kad 
išlaikius šalį apsaugoje. I- 
ki 1940 metų jos kariuome
nė susidės iš virš milijono 
žmonių, 
turi virš 
kareivių, 
pat imasi statyti didesnį 
laivyną ir didina oro apsi- 
ginimą. Amerikoje bus 
daug kariškų laivų ir lėk
tuvų padaryta Prancūzijai. 
Visos šalys sujudo smar
kiai ginkluotis. Ar toli pa
saulinis karas?

v •

Vokietija dabar 
vieno milijono 
Prancūzija taip

Paskirta Buv. Blaivybės 
Veikėjų Byla

Kaunas — Br. Paliako ir 
kitų buv. blaivybės veikė
jų, kurie Apygardos Teis
mo buvo išteisinti, proku
rorui padavus protestą, by
la atsidūrė Apel. Rūmuose 
ir bus sprendžiama liepos 
20 d.

Uždraudė Politines Partijas 
ir Masonų Veikimų

Brazilijos Respublikos 
prezidentas,, išleido įstaty
mą, sulig kurio visos poli
tinės partijos Brazilijoje, 
yra visiškai uždraudžia
mos ir panaikinamos. Už
drausta taipogi ir bet koks 
Masonų veikimas ar orga
nizavimasis. Vyriausybė 
aiškina, kad šį įstatymą 
pravedusi dėlto, kad visus 
Brazilijos gyventojus kata
likus, geriau ir pasekmin- 
giau būtų galima suorgani
zuoti į vieną Bendrą Fron
tą, kovai su Bolševizmu ir 
kitos įvairios rūšies bedie
vybe. Gyrtinas ir sveikin
tinas įstatymas!

Ir Norvegijoj Baisi Sausra
Oslo — Ryšium su sausra 

Norvegijos šiaurinėse da
lyse jaučiama didelė paša
rų stoka. Didžiuliai ganyk
lų plotai taip perdžiūvo, 
kad žolė neauga.

kaimo skąityklų - bibliote
kų, draugijų skyrių, net ir 
paskirų asmenų jos yra a- 
timtos ir konfiskuotos. 
Naujų knygų įvežimas iš 
Lietuvos suvaržytas. Bu
vusios jau Vilniuje kai ku
rios draudžiamos pardavi
nėti ir konfiskuojamos.

Akivaizdoje to, lenkų 
laikraščių mėginimai ob
jektyviai vertinti lietuvių 
kūrybinės ir kultūrinės pa
stangos to įspūdžio, kuris 
mumyse galėtų būti kitu 
atveju, nepadaro. Kas iš to, 
jei mes patys negalime ta 
kūryba, naujais kultūri
niais laimėjimais naudo
tis, jei mes tų knygų nema
tome.

gumas ūkių sudegė su vi
su gyvu ir negyvu inven
toriumi. Viename kaime 
gaisras kilo, kaip buvo iš
aiškinta, vienam to kaimo 
ūkininkui padegus savo 
trebėsus, už kuriuos jis no
rėjo gauti apdraudimo pi
nigus.
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LIETUVOS - LENKIJOS 
ADMINISTRACIJOS 

LINIJA

i

DU ŽYDUKU NUTEISĖ 
MIRTIMI

Haifa, Palestina — Du 
žyduku, 20 ir 22 m. am
žiaus, karo teismas nuteisė 
mirtimi už tai, kad jie pa
leido šūvius į autobus’ą, 
kuruo važiavo arabai. Įsta
tymas, kuris draudžia be 
leidimo laikyti ginklus, da
ryti sabotažą ir riaušes bu
vo išleistas pereitais me
tais.

Žydai atsišaukė į Lenki
jos valdžią, kad juos gelbė
tų nuo mirties.

Vokietijos katalikai, nors 
ir nemažai nuo pagoniško
jo nacių rėžimo kentėda
mi, tačiau savo teisių gyni
me, — ypatingai katalikiš
kame veikime, anaiptol ne
nuleidžia rankų! Spaudžia
mi ir persekiojami, jie 
stengiasi dar didesnę savo 
veiklą parodyti, negu pir
ma. Štai Municheno kardi
nolas Faulhaber, pašventi
no naują Munichine pasta
tytą kataliku bažnyčią, ir 
suteikė jei Šv. P. Marijos 
Taikos Karalienės vardą. 
Antroji nauja bažnyčia, 
to paties kardinolo greitai 
bus pašventinta Frankfur
te. naujoje miesto daly, Šv. 
Alberto vardu.

J. Ratkevičius.

Vilniaus Krašto Lietuviai 
Likę Be Lietuviškų Knygų
Nušviesdamas sunkią 

Vilniaus krašto lietuvių 
kultūrinio gyvenimo padė
tį, “Vilniaus žodžio” prie
das “Kūryba ir Kritika” 
paskutiniame numeryje ra
šo: “Jau kuris metas, kai 
Vilniaus krašto lietuviai li
kę be lietuviškų knygų”. Iš

. Daug Gaisrų Lenkijoj
PaskutiniuVaršuva

laiku Lenkijoje siautė daug 
gaisrų. Vien gegužės 19 d. 
Baltstogės vaivadijoje su
degė trys kaimai. Viename 
kaime — Orioje — sudegė 
100, antrame — Mogilows- 
ke — 90 ir trečiame — No- 
wosolkoje — 30 ūkių. Dau-

Mūsų tautai yra atminti
na diena kovo 11, 1938. Tą 
dieną nušautas lenkas, ku
ris buvo perėjęs adminis
tracijos liniją į Lietuvos 
pusę ir šaudė į Lietuvos 
pasienio policininkus. Len
kai dėl to įteikė Lietuvai 
griežtą reikalavimą atstei- 
gti diplomatinius ir drau
gingus santykius. Dabar 
pažiūrėkime ką rodo sta
tistinės žinios. Lietuvos vi
daus ’ reikalų ministerija 
surinko žinias apie padėtį 
administracijos linijoj ir 
viešai jas paskelbė pasau
liui. Štai jos:

Per paskutinius 10 metų 
prie administracijos linijos 
nušauta 7 mūsų pasienio 
policininkai, 13 buvo su
žeista, o 22 pagrobti. Visą 
tai įvyko Lietuvos pusėje.

Kaunas — Gydytojų kor
poracija ‘Fraternitas Lith- 
uanica’, to paties vardo 
studentų medikų korp. ir 
studenčių korp. “Patria” 
pagerbė Dr. J. Staugaitį jo 
70 m. sukaktuvių proga ir 
Dr. M. Račkų, amerikietį 
lietuvį ir veikėją. Abu dak
tarai nušvietė daug įdomių 
įvykių iš mūsų kultūrinio 
gyvenimo Lietuvoje ir A- 
merikoje.
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CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję j tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
r'.IHK/ « t I
•MMMMMNMMMMeMMMNNMMNMMMMMM



Penktadienis, Birželio 17,1938

DARBININKAS
4 / * t> K s

I 
I

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

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
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sAVnT JOSEPH’S LltŠUANlAN r. c. ASSOCIAtiON bE LA&0R
Entered as second-class matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston, 

. Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for maiHng at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of Octobėr 8, 1917, aathorized on July 12, 1918

PRENUMERATOS KAINA: 
............. i........................ $4.00 

savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams .......... $5.00

(THE WORKER)

SUBSCRlPTION RATES 
DomesticDomestic yeąrly ............. $4.00 Amerikoje metams
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną, kart savaitė;
Foreign yearly . —v.....................$5.00 Užsieny metams .............    #o.w
Forelgn once per week yearly $2.50 Užsieny] 1 kart savaitėj metams $2.50 

. DARbifllrtKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

tūkstančiais išžudyti, baž
nyčios sudegintos, mokyk
los sunaikintos. Ir vis tai 
padaryta demokratijos 
vardu.

Komunistų darbai, viso
se pasaulio šalyse, kraujų 
užrašyti. Šiandieną jie da
ro vylingus prižadus Ame
rikos Katalikėms, kad ir 
juos galėtų vėliau išnaikin
ti, kaip išnaikino kitų kraš
tų tikinčiuosius. Jų priža
dai gražūs. Bet komunis
tams negalimą tikėti, kaip 
negalima tikėti velniui,

ūors jis ir Šventojo Rašto 
žodžiais kalbėtų. Jų praei
ties darbai kalba garsiau 
už jų šių dienų prižadus; ir 
kas jiems įtiki, tas $au mir
ties dekretą išsirašo. Rusi
jos slaptoji policija, arba 
Čeką, oficialiai paskelbė 
nužudžius arti dviejų mili
jonų žmonių: Bukhąrinaš 
pasakė, kad apie dvide
šimts milijonų žmonių pa
bėgo iš Rusijos. Kodėl? Už 
ką jie buvo nužudyti? Už 
tai, kad jie nenorėjo pasi
duoti komunizmo rėžimui.

POPIEŽIAUS ŽODŽIAI
Šv. Tėvas Popiežius Pijuš 

XI aiškiai nupasakojo klai
das ir apgaulingus priža
dus. Jis sako :

“Aišku,t kad komunizmo 
moksle nebėra vietos Dievo 
idėjai, nebėra skirtumo 
tarp dvasios ir materijos, 
tarp sielos ir kūno; nebėra 
sielos gyvenimo po mirties, 
o per tatai — ir jokios kito

Amerikos spauda ir radio plačiai agituoja, kad Dė
dės Šamo piliečiams būtų ir gražu ir privalu pareikšti 
žuVusiems nuo japonų orlaivių kiniečių vaikams ap
čiuopiamą užuojautą, sumoje milijono dolerių. Pasaky
ta, padaryta. Reikiamoji suma buvo veikiai surinkta ir 
įteikta kiniečiams su skaudaus apgailestavimo žodžiais 
ir drauge Su griežtu japonų žiaurumo pasmerkimu, 
dėl bombardavimo iš oro Kinijos miestų ir žudymo ne
kaltų gyventojų. Viskas, rodos, tvarkoj: garbės ir žmo- - .
niškumo pareiga atlikta. Bet štai paaiškėjo, kad Ame- gyvenimo vilties...^ Pagal 

parduoda japonams komunizmą žmogiškai as-rikos firmos su dideliausiu noru [ 
orlaivius, iš kurių žudomi Kinijos gyventojai. Nustebu-; 
si Amerikos spauda klausia: kas čia per painiava? Vie
na ranka teikiame dovanų, kita — žudome. Kam toji 
veidmainystė?

Iš tiesų, tie visi triukšmingi pastarųjų laikų pro
testai prieš karo žiaurumus atrodo kaip krokodiliaus 
ašaros. Sakoma, kad tas baisus upių slibinas, rydamas 
savo auką, visuomet verkia. Gailėt tai jam negaila, bet 
nori pasauliui parodyti, kad ir jis turi širdį. Netenka 
ginčytis, kad krokodiliaus politika ir kvaila ir veidmai
ninga, bet kas gi iš jo gali reikalauti proto? Jis tik be
gėdiškas veidmainys. Tačiau kada žmonės pamėgdžio
ja kvailą krokodiliaus veidmainystę, tai jau nedovano
tina. O tokių žmonių randasi, ir, rodos, dar iš kultūrin
gų tautų. Kada jų vienminčiai nužudo desėtkus ir šim
tas tūkstančių nekaltų žmonių, jie tyli, gi jeigu žūva
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teisę auklėti vaikus, žo
džiu, komunizmas nori pra
dėti naują erą, sukurti 
naują kultūrą, kuri būtų 
aklos evoliucijos vaisius,— 
žmonija be Dievo”,

Taigi negali būti jokių 
nesupratimų ko siekia ko
munizmas. Tuos siekius 
komunistai pildo Rusijoje, 
Meksikoje, Ispanijoje ir, 
kiek mažiau dar iki šiol, 
kitose šalyse. Toliau Popie
žius sako:

“Bet kodėl tokia sistema, 
seniai jau pripažinta atsi-

menybei jokių įgimtų tei
sių nebfepripažįstama, ko
munizmo valstybėje žmo
gus yra tik paprastas ra-1 likusi moksliniu atžvilgiu 
telis didžiulėje valstybės ir neatatinkanti faktų rea- 
mašinoje. Toje valstybėje lybę, galėjo taip greitai 
žmonės nebeturi jokios • paplisti visose pasaulio da- 
nUosaVybės teisės nei į lyse? Tai įvyko todėl, kad 
gamtos turtus, nei į garny- tik nedaug žmonių temokė- 
bos priemones. Komuniz-įjo įžvelgti tikrąją komu- 
mas atitraukia moterį nuo.nizmo prigimtį; daugelis 
namų ir nuo vaikų ir meta ^neatsilaikė gundymams, 
ją į viešąjį gyvenimą bei i kurie buvo sumaniai ap- 
kolektyvinės gamybos dar-Į vilti prižadų forma. Komu- 
buslygiai suvyrais, paves- nizmas, apsimesdamas no- 
damas namų rūpesčius iri rįs pagerinti darbo žmonių 
vaikus bendruomenei. Ko- likimą, sugebėjo patrauk-keli šimtai jų vienminčių, tai kelia protestus prieš dvi- . „

dešimtojo amžiaus barbariškumą. Barbariškumas mun^zmas tėvams ti žmones prie savęs .
smerktinas visur ir Visados, ir juo jis daugiau aukų- o
praryja, juo protestas turi būti griežtesnis. Kadangi KOMUNIZMO APGAUL1STE8
desėtkai tūkstančių žuvusiųjų yra šimtą kartų didesni 
už kelis šimtus, tai ir protestai prieš pirmuosuš žudy
mus turėtų būti šimtą kartų stipresni, negu prieš ant
ruosius. Gi tikrenybėje išeina kaip tik priešingai: dėl 
pačių stambiausių žiaurumų nė žodžio, o dėl mažiau
siųjų pasaulinis triukšmas. Čia tai jau ir krokodilius tu
rėtų sarmatytis dėl tokios kvailos kai kurių žmonių 
veidmainystės.

Tą kvailą politiką nesenai pasmerkė garsus An
glijos dvasininkas dekanas Inge. Kalbėdamas apie.An
glijos kuhigužių protestus prieš gen. Franco, Inge pa
reiškė negalįs pekęsti tokios kvailos veidmainystės. 
Girdi, kai nuo Franco orlaivių žuvo keliatas šimtų žmo
nių, tai kilnieji žmoniškumo jausmai Virte užvirė An
glijos dvasininkų krūtinėse, bet kada Ispanijos raudo
nieji nužudė virš 50,000 katalikų, Anglijos dvasiškija 
nė žodžo nepratarė...

Teisingas ir drąsus dekano Inge pareiškimas daro 
jam garbės, bet skaudu stebėti, kad jis tik Vienas išsi
skiria teisingumu ir pilietine drąsą iš skaitlingos pro
testantų dvasiškijOS. K.

O

Amerikos komunistų va
das it kointihištų ihterria- 
cionalo, kominterno, vice
pirmininkas Earl Browder, 
savo knygoje, “Kas yra 
Kdmunizmaš”, sako: “Meš, 
komunistai, esaihe nusista
tę už auklėjimą, kuris iš
naikintų . visą tikėjimą į 
Dievą. Mums nesvarbu a- 
pie Dievo gyvenimo vie-

tą...” (pušį. 191). Tas piats 
Brotvder, kuris rašė, kad 
komunizmas ir krkščiony- 
bė yra nesuderinami daly
kai, šiomis dienomis kvie
čia 21 milijoną Amerikos 
Katalikų susidėti su jais, 
sakydamas, kad tarp ko
munizmo ir Krikščionybės 
nėra jokių priešingumų.

“Komunizmas pakeitė sa- pardavė kitoms valsty- 
Vo taktiką”, sako Popie- bėms, o penkius milijonus 
žiUs, “ir dabar Stengiasi žmonių badu išmarino, ar 
patraukti žmones, Vylingai tai buvo savo žmonių rei- 
pridengdamas tikruosius kalais susirūpinmas ? Už 
savo norus dejomis, kurios tat Popiežius sako: 
savaimi yra geros ir pat
raukiančios”. ’

Kaip teisingai pasakyta, gilesnio tikėjimo
Ne paslaptis yra, kad’ tesnės kultūros kraštuose 
Prancūzijoje ir Ispanijoje \ komunizmas turėsiąs švel- 
komunistai .nebesivadina nesnį pavidalą, kad jis nė- 
save komūniStais, bet liaU- trukdysiąs religinio kulto 
dies fronto skelbėjais. A-ir gerbsiąs sąžinės laisvę, 
merikoje jie save vadina Atsiranda net tokių, kurie, 
“demokratijos” apaštalais matydami kai-kuriuos pas- 
ir kviečia Katalikus ir pro- kutinių laikų pakeitimus 
testaniUs Stoti sykiu su sovietų legislatūroje, daro 
jais už demokratiją. Ta- . ____
čiau, jtikjpats žodis “demo- mūs esąs pasiryžęs atsisa- 
kratija” paeina iš Grūikiįj ’ 
žodžio “denios”, reiškiąs 
žmones. Taigi demokratija 
privalo rūpintis žmonių rei
kalais. Ar Kimi joje, kur ko
munizmas dvidešimts metų 
yra valdžioje, žmonės ap
rūpinti? Štai ką Litvirtovas 
pasakė: “Sovietų vildžia 
nepaisytų netekti ljfo mili- 

žmonių, kad tik Savo 
programą išpildyti 
kada 1933 metais, Ų 
je komunistų valdžia už
grobė žmonių javus ir juos

“Komunistai veidmainiš
kai stengiasi įtikinti, kad 

ir aukš-

į”. Ir, 
kralno-

matydami kai-kuriuos pas
kutinių laikų pakeitimus

iš to išvadą, kad komuniz-

kyti duo savo programinio 
punkto — kovos prieš Die
vą.

“Nesiduokite ąpgauti. 
Komunizmas yba klaidin
gas savo giliausioje esmė
je, ir iiė Vienoje srityje ne
galima stoti su jtio į beii- 
dbą dirbą, jei korime išgel
bėti Krikščioniškąją kultū
rą. Jei kaikurie suklaidin
ti, ir prisidėtų prie komu
nizmo pergalės savo kraš
te, jie kristų pirmieji, kai
po savo paklydimo aukos”.

KOMUNISTŲ PRIŽADŲ 
PASEKMES

DARBAS

Prieš dvidešimtį metų at- nistai sušaudė arba išma
gal, į Rusiją atVaŽiavo rino, jų bažnyčias sudėgi- 

Jie, no, nuosavybes pagrobė, 
šeimas išardė.

Trockis ir Belą Kun. 
kaip dabar Browder, gra
žiais prižadais kvietė ti 
kinčiuosius susidėti su w __ ___
iy kovoti prieš esančias Stalino vylingi prižadai sU- 
blogybes. - Ir šimtas pen- skambėjo po plačiąją IspU- 
kiosdešimtyš milijonų Ru- n’j? Tr 
sijos tikinčiųjų patikėjo toks žiaurus nekaltų žmo- 
haujų pranašų žodžiams. r1“ _-----
Šiandieną milijonų tikin- lis dar nėra girdėjęs. Kuni- 
Čiųjų nebera, juos komu- gai, vienuoliai, tikintieji,

ė ti-i Devyni metai atgal, TroC- 
jais kio, Lenino, Belą Kun ik

ni ją. Ir kas atsitiko? IŠkylo

nių žudymas, kokio pasaU-

Kai kurie pasakys: “Taip, 
tai taip, komunizmas savo 
žiaurumu pralenkė senovės 
Romos ciesorius, bet ar jis 
nesistengia prašalinti blo
gybes ir pagerinti dŪVbo 
žmogių gyvenimą?” Atsa
kysiu, komunizmis teisin
gai pasmerkia šių dibiiiį ne
vykusią kapitalistin'ęšiste- 
mą, bet griebiasi blogų 
priemonių blogybėms pra
šalinti. Po 1917 nietų Rusi
jos bevoliilctjbš tenai prasi
dėjo baisūs žudymai ir Die-

pasaulį. Tačiau jos kelias! 
nėra keršto ar žudymo, aT 
griovimo, bet atstatymo 
ant Krikščioniškų princi
pu- .

Ką mes turime daryti, ' 
kad Bažnyčios atstatymo 
darbas būtų sėkmingas? 1 
Pirmiausia, žinokime savo ! 
pozicijas. Žinokime, kb.d J 
komunizmas paneigia Die- '■ 
vą ir žmogui jokių teisių 1 
nepripažįsta. Žinokime sa- 1 
vo Bažnyčios mokslą švar- ’ 
biuoše gyvenimo klausi- ; 
muose. Antra, saVo žinoji
mą tinkamai panaudokime. 
Dirbkime, kad šių dienų 
blogybes prašalinti, ar 
bent sumažinti; eikime į 
pagalbą neturtelįams, dar-. 
bininkams. Kada Žinonėš ; 
pamatys, kad Viši Katali
kai darbuojasi socialinio 
teisingumo įvedimui, kada 
pamatys, kad Katalikai y- 
ra .teisingi ir gailestingi, 
tada komunizmas nepa
trauks žmonių savo ap
gaulingais prižadais. Mės 
turime pasmerkti komu
nizmą, kaip jį pasmerkė 
Popiežius, bet tai tik pir
mas žingsnis prie atnauji
nimo gyvenimo tvarkos. 
Smerkime komunizmą, bet 
tuo pačiu metu reikalauki
me, kad Valstybė privers^ 
tų turtuolius atsižvelgti į 
vargingą darbininkų gyve
nimą; reikalaukime, kad 
Valstybė ne turtuolius ir 
kompanijas gintų, bet dūr- 

1 bininkus žmones; reika
laukime, kad Valstybe visų 
pirmą rūpintųsi beturčiūiš 
ir našlaičiais. Toks mūsų 
darbas bus aštriausias ko
munizmo pasmerkimas.

Popiežius Pijus XI nuro
dė šių dienų dvi didžias 
blogybes, būtent, kad visi 
turtai yra keletoš žmonių 
rankose, ir antra, kad ne
apribotos Varžytinės ardo 
socialinį teisingumą. Tai- 
S* mūšų pareiga yra reika- 

uti, kad Valstybes teisin
giau išdalintų Visus turtus 
ir kad laisvos Varžytinės 
būtų tinkamai apribotos.

Ekonomiškos vergijos 
pančiai turi būti šutratiky- 
ti, bet juos reikia sutrau
kyti Krikščionis komis 
priemonėmis. Kapitalistinė 
išnaudojimo sistema pri
valo būti panaikinta, bęt 
jos vietoje turi atsistoti 
Krikščioniškoji sistema,— 
meilės ir tėisihgumo.

Komunistų ištiestos ran
kos, komunistų principų ir 
komunistų bendradarbia
vimo mes neturime it bega
lime priimti. Ne aš, bet Po
piežius sakb: “Nė vienoje 
srity negalima šū komu
nistais stoti į bendrą dar
bą. Niekūs negali būti do
ras Katalikas ir tuo pačiu 
kartu tikra prašnie socia
listas’’. Ir Kristus pasa
kė: “Jūs esate arba S.U Ma
nimi arba prieš Mane”. 
Krikščionys yra arbū su 
Kristumi arba prieš Jį. Jie 
yra tikrai prieš Kristų; 
jeigu kokiū rtbfš būdu štiri- 
deda sti komūriištais.

Dar reikėtų ib tūi įšide- 
tiiyti, kad komūiiisiai iki 
šiol katalikus apšaukė “fa
šistais”. Tačiau žmones pa
matė, kad Katalikai fašis
tus ir nacius, lygiai kaip 
ir komunistus, pasmerkia. 
Tai komunistams nepavy- 

Amerikos

i
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Kada laisvamanių spau
da giriš katalikus? Tada, 
kada katalikas rodo sim
patijas arba net padeda 
dirbti visiems, kas tik jį 
kviečia. Tokius katalikus 
mes vadiname šventadie
niškais,. nes jie tik atėję 
šventadieniais į bažnyčią 
paSirbdo katalikais. To
kius katalikus idealizuoja 
laisvamanių spauda. Taigi, 
jei laisvamanių spauda gi
rti kataliką, tai žinok, kad 
tas katalikas nėra tvarko
je. Dar negirdėta pasauly
je, kad laisvamanių spau
da pagirtų kataliką, dir
bantį Katalikiškoje Akci
joje.

' M

tarpe bedieviškojo komu
nizmo kūrėjų ir vykinto
jų. Štai, kad ir p. Mizara, 
kada milijonai darbininkų 
be darbo, vyksta į Floridą 
praleisti atostogas su tur
tuoliais ir apsigyvena pui
kiausiame viešbutyje, kur 
paprastas darbininkas ne
išgali pragyventi vienos 
dienos. Mes rasime bedie- • - * I
vių komunistų, kurie nesi
skiria nuo kapitalistų. Gy
vena pertekliuje. Bedieviš
kas komunizmas jiems yra 
naujas įrankis išnaudoti 
mases. Bedieviškojo komu
nizmo vykintojai yra pat
riotai dėl dolerio. Šiandien 
bedieviškojo komunizmo a- 
paštalai pasidarė “patrio
tais” tik dėl to, kad be to 
nebegali patraukti žmonių 
prie bedieviškojo komuniz
mo. Tai nauja bedieviško 
komunizmo meškerė. Dar
bininkiškais šūkiais nebeį- 
tikina darbininkų, nes dar
bininkai pamatė, kad ko
munizmas yra tai baisiau
sia vergija. Pavyzdžiui, so
vietų Rusija. Ten darbi-
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Massachusetts valsty
bes legislatūros paskirta 
Specialė komisija tyrinėjo 
komunistų Veiklą. Tyrinė
jimą Užbaigė ir šūVo ra
portą įteikė legislatūrai. 
Iš to raporto paaiškėjo, 
kad komunistai slapta sie
kia susisiekimų kontrolės 
ir sabotažo amunicijos 
dirbtuvėse ir, kitose įstai
gose Jung. Valstybėms į- ninkas neturi jokios lais- 
štojU'š į karą. Komisija Vės. Jis negali pasirinkti 
taip pat įrodinėja, kad ko- darbo, kokio jis norėtų, jis 
munistai briaujasi į CIO ir negali kovoti dėl geresnių 
siekią ją paimti savo kon
trolėm Kaip matome, ko- 

vargiai jiems pavyks at-' 
siekti. ,

darbo sąlygų, nes uždraus
ta streikuoti ir organizuo- 

munistų siekiai dideli, bet tis laisvai į unijas. Sovietų 
Rusijoje unijos yra pana
šios į šios šalies kompanijų 
unijas. Ką gerą galima 
laukti iš tokių unijų.

Darbininkai, neapsigau
kite naujais bedieviškojo 
komunizmo šūkiais, nes 
jais dangstosi, kad jus į- 
traukti ir išnaudoti, o ne 
jums pagelbėti.

Brookiyhietis p. R. Miza
ra rašo: “Žmogus, kuriam 
rūpi liaudies reikalai, ku
ris pasiruošęs už juos ati
duoti viską, ką turi, papra
stai, yra komunistas. Tuo 
pačiu kartu — jis didelis 
patrijotas, savo tautą my
lįs žmogus”. Taip, toks 
žmogus yra tikras komu
nistas, tik ne bedievis, 
Kristaus mokslą panei
giantis, komunistas. Tik
raisiais komunistais yra 
kunigai - Vienuoliai, nes jie 
viską atiduoda žmonėms; 
jie net savo gyvybę Auko
ja Už žmoiies. Tokių komu
nistų patriotų nerasime 

čia eina sykiu su komuniz
mu ir taip sukelti Ameri
kos žmonėse neapykantą 
prieš Katalikus. Tai šėto
niškas komuhistų gudru
mas. T.

Argentinos valdžia su
valstybina visas tautines 
mokyklas. Suvalstybintose 
mokyklose galės mokyto
jauti tik mokytojai baigę 
Argentinos mokytojų se
minarijas. Naujas įstaty
mas paliečia ir lietuvių iš
laikomas privatiškas mo
kyklas, kaip ir visas kitas 
svetimtaučių tautines mo
kyklas.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

kunigų vienybės seimas
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

K, BaĮkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų 
Vienybės Konstitucijos, par. 21, šiuomi skėlbiū Kunigų 
Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 11)38 
m., .10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New York, 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly
vauti tartie Seime.

Kun. K. E. Paulonis,
K V. Centro Raštininkas.

vas žino, kada jie pasi
baigs. Pirmiausia komu
nistai išžudė sūVo prieši
ninkus, o dabar ir savuo
sius pradėjo žūdyti.

Katalikų Bažnyčia daug ko nustatyti 
gėriau už komunistus ma- . žmones prieš Katalikus, 
to pasaulio blogybes irpabar jie sumanė kitokį 
daug aštresniais žodžiais i būdą. Jie žino, kad Ameri- 
pasmerkia kapitalistinę 
sistemą. Bažnyčia nurodo 
blogybėms prašai 
moneš, nurodo kelią į ge
resnį gyvenimą, nurodo 
kaip atstatyti sugriuvusį

kos žmonės koihunižttio ir 
komUhistų nekenčia. Už 

lihti prie- tai komunistai niitarė kViė- 
1 sti Katalikus su jais sušr-

dėti, kad paskui galėtiĮ ša
kyti, jog Katalikų Bažny-

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 
Šeimas Skelbiamais 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 LDŠ. apskričiai ir 
kuopos iš anksto prisiųstų savo sumanymus 
Cbntęui, kad prieš Šeimą galėtume juos pa
skelbti organe “Darbininke”.

Kun. J. švagždys, 
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.
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«Prieš 15 metų “Maistas” atrodė kukliai, tačiau šiandien jis yra milžiniškai išaugęs. Kairėje senasis Kauno “Maisto” fabrikas ir 
dešinėje didingas dabartinis Kauno “Maisto”fabriko bendras vaizdas.

Įdomūs Paveikslai Ir Paskaitos, Is 
Katalikų Misijų Darbuotės Afrikoje
Prieš pačias Šv. Velykas, Šv. 

Pranciškaus parapijos bažny
čioje (Trečiojo Šv. Pranciškaus 
Ordino vyrų vienuolyns), kaip 
kasmetai, buvo dviejų savaičių 
laiko misijos. Šįmet šioje Tėvų 
Pranciškonų bažnyčioje, — mi-Pranciškonų bažnyčioje, 
sijas laikė Misijonieriai T.T. 
Domininkonai (škotai) iš Afri
kos trumpam laikui tėvynėn 
parkeliavę. Kad daugiau žmones 
prie Dievo patraukus, ir pačiom 
misijom bei jų darbuote labiau 
visus tikinčuosius suinteresavus,
— vienas misijonierius, — Tė
vas J. Walsh, sumanė rodyti 
žmonėms ir misijų paveikslus, 
kartu laikant ir reikalingas, — 
specijaliai tam tikslui pritaikin
tas paskaitas. Visa tai atsibuvo 
didžiulėje nuosavioje Šv. Pran
ciškaus parapijos auditorijoje 
(svetainėje). Paveikslų rody
mas ir paskaitos su pertrauko
mis, tęsėsi per dvi savaiti laiko. 
Kadangi įžangos į auditoriją bi
lietai, buvo nepaprastai pigūs,
— vos 1 penas (apie 2 V? Ameri
kos centų), — tat katalikiškos 
publikos kiekvieną kartą susi
rinkdavo didžiausia daugybė! 
Tą vakarą, kai aš pats buvau 
apsilankęs, — publikos buvo a- 
pie 1,600. Paveikslai, tiesa, bu
vo ne kinematografiški (ne kra
tantieji) , bet tik magiškos lem
pos pagalba (nors šioje audito
rijoje galima rodyti ir kinema
tografiški), tačau žiūrėtojų dė
mesį, jie kur kas daugiau savin 
atkreipė ir už pačias paskaitas. 
Paveikslais susidomėjimas visų 
buvo kuodidžiausias! Žiūrėda
mas į tuos paveikslus, — žmo
gus aiškiai jauti, kaip ūmai kad 
ir nenoroms, dvasioje persikeli 
tan karštų saulės spindulių am
žinai kaitinamon, bet pasakiš
kai gražion Afrikos kontitento 
kraštan, ir, rodos, nors trumpą 
valandėlę dvasioje gyveni tuo 
pačiu gyvenimu, kurį kiekviena
me įvairiaspalviame paveiksle 
matai. Nes ištikrųjų, tuose pa
veiksluose, tarsi veidrodyje, 
kuoaiškiausiai atsispindi visas 
šiltosios Afrikos kontinento gy
venimas: Afrikos gyventojai, jų 
menka ir varginga kultūra, pri
mityvus žemės dirbimas, men
kos gyvenamos pastogės, menki 
drabužiai, silpna moralė padė
tis, keisčiausi ir prietaringi į- 
variausi jų papročiai ir kuodi
džiausias dvasinis skurdas.

300 ČAVĖlkSLŲ
Misijonierius Tėvas J. Walsh, 

pasinaudodamas milžinišku vi
sos Afrikos kontinento, su ma
giškos lempos pagalba, ant sce
nos drobes rodomo žemėlapio, 
trumpai, bet vaizdžiai ir aiškiai 
prie kiekvieno atskirai rodomo 
paveikslo papasakojo, ką kiek
vienas paveikslas reiškia, — iš 
kur jis yrą paimtas, — kiek su' 
misiją darbuote yra surištas ir! 
t.t. Tokių atskirų paveikslų, vi-i 
so buvo parodyta apie 300. Tų!

padirbtų paveikslų plotai, iš ku
rių jie yra paimti, prasideda 
maždaug nuo Maroko, Alžyro, 
ir Tripolio, ir tęsias iki pat Dur- 
ban, Port Elizabeth ir Pape 
Town, į vidurį įskaitant Sudaną, 
Khartumą, Nigeriją, Kamerūną, 
Kongą, Nairobi, Karangą, Ang
lą, Nyssalandą, Zambesį, Rho- 
desiją, Bulwayo, Transvaaliaus, 
Windheak ir Cape of Orange 
provincijas. Šiose visose provin
cijose, kurios priklauso įvai
rioms Europos valstybėms, vi
sur kur tik yra galima, įvairių 
Europos tautų katalikų misijo
nieriai, — tankiausia įvairių or
dinų tėvai ir broliai vienuoliai 
ir seselės vienuolės, misijų dar
bo lauke išsijuosę darbuojasi. 
Misijonieriai šiose visose pro
vincijose, kur dar veik nebėra 
jokios kultūros ir civilizacijos,
— bepūrindami nuo amžių pik
tomis usnimis apaugusius Jė
zaus Kristaus Evangelijos dir
vonus, — nešdami vietiniams 
žmonėms, Jėzaus Kristaus į-

! steigtos Bažnyčios šviesą, — 
■ turi visuomet begaliniai daug 

vargo, skurdo ir įvairių sunku- 
i mų iškentėti! Jie čia apart tie
sioginio savo darbo -— misijų,
— ir šiaip privatiniame vietinių 
žmonių gyvenime, svarbiausią 
vaidmenį vaidina. Jie su vietinių 
žmonių pagalba, statosi misijų 
stotis, misijų bažnytėles, stei
gia šventadienio oratorijas, tve
ria naujųjų katalikų parapijas, 
steigia mokyklas, ligonines įvai
rias prieglaudas, medalikalės 
pagalbos teikimo punktus ir tt. 
Įvairių ordinų Seselės vienuolės, 
kurios kartu su misijonieriais 
ten darbuojasi, apart vienuoli
nės savo regulos atlikimo, — 
veik visose tose naujose moky
klose mokytojauja, užlaiko ir 
aprūpina senelių, našlaičių ir 
pamestųjų vaikučių prieglau
das, slaugo ir aptarnauja ligo
nius ligoninėse, tiekia pirmąją 
pagalbą vietiniams žmonėms į- 
vairiuose medicinos punktuose, 
steigia ir išlaiko vaikučių darže
lius ir begales kitų įvairių dar
bų, tuo pačiu laiku dirba. Patys 
misijonieriai, .be tiesioginių čia 
išvardytų darbų, — dar ir pri
vatiniam tenykščių žmonių gy- 
vėnime, visiems ėsti svarbiau
sias gyvenime faktorius! Jie 
mokina vietinius tenykščius 
gyventojus, kaip reikia žemę 
dirbti, kad tiktų agrikultūros 
ūkiui paruošti, kaip, išdirbti iš
purinti, kaip užtręšti, kaip di
delėms kaitroms užėjus, su ka
nalizacijos pagalba, gauti žemės 
ūkio augalams reikalingos drėg
mės, kur mažai lietaus teesti, 
kaip patogesnius gyvenamus na
mus ir kitus visus trobesius pa
sistatyti, kaip įvairius augalus 
dirvosna sėti ir sodinti, kaip 
paukščių ir gyvulių ūkius vesti

I ir tt. žodžiu sakant, — kad kaip 
1 reikiant prieiti prie vietinių 
|žmonių pagoniškos širdies ir sie-

PRIMINIMAS

KIEKVIENAS KAf 
APAŠTALU

Kiekvienas susipratęs katalikas galį tapti apašta 
lu savo žodžiais jo paties apribotoje srityje. Jis tur 
būti pasiruošęs aiškiu ir inteligentišku būdu atsakyt 
paprastus klausimus, liečiančius jo šventąjį tikėjimu 
ir turėtų sąmoningai duoti atsakymus kiekvieną kartą 
jei būtų proga ar atsitiktų, kad prisieina gyvas reika 
las gintų jo išpažinimą į Jėzų Kristų. Taip darydamas 
jis galėtų dažnai apšviesti kitus šventojo tikėjimo da 
lykuose, ir prašalintų ignorahciją ir tamsius prietarus 
tuomi pačiu sutvirtindamas kitus ir visuose kurdama 
ugnį prie šventojo tikėjimo karštesnio mylėjimo, ki] 
nesilio branginimo ir uolesnio plitimo. Netiesioginė a 
pologija, einanti iš pasaulinio žmogaus, kurs žino sav 
religiją ir gyvena pagal ją, dažnai yra galingesnė ruc 
šiant kelią šventoje tikėjimo pažinimui kaip kontrc 
versija, kuri taip pat turi savo vietą, ypatingai, kuome 
katalikų tikėjimas būna viešai puolamas.

Katalikai galėtų pasimokinti iš socijalistų ir kc 
munistų veiklumo ir uolumo, kurie, kaip matome, čiuir 
pa kiekvieną progą skelbti ir platinti pragaištingą sa 
vo mokslą ir laimėti sekėjų pragariškam tikslui. Ji 
pasirodo esą pasiruošę ir nori diskusuoti ar skelbi 
žūtbūtingą komunizmą kiekvienam, kurį tik sutinka 
kuomet patys katalikai, kurie žino Kristaus mokslą i 
tiesą, pasirodo dažnai esą nešnekūs ir kartais priešina 
si kalbėti apie jų pačių šventojo tikėjimo išpažinimą 
Dėl tokio jų nepaisymo ir stokos uolumo, katalikai pra 
laimi, ypatingai tose aplinkumose, kur tarp katalik 
nėra susipratimo, nė vienybės, kur gyvuoja tamsuma 
ir nepaisymas. O būtų ir yra daug gražių progų kuon 
nors pasidarbuoti ir veikti žmonių sielų dvasiškai g€ 
rovei.

los dirvos, ir ją tinkamai Jėzaus 
Kristaus Evangelijos sėklai pa
sėti priruošus, — misijonierius 
į nieką neatsižvelgdamas, — jo
kios iš to asmeninės naudos sau 
visiškai nebeturėdamas, ir jos 
visiškai nebejieškodamas, — 
turi būti visame neaprubežiuo- 
tas visų vietinių žmonių visame 
vadas ir mokytojas.

DIDELIS PASIAUKOJI
MAS

Tai yra veik vienintelis būdas, 
pagonims į Jėzaus Kristaus E- 
vangelijos šviesą atvesti. Jei 
misijonieriai medžiaginę jų bū
klę palikę į šalį, vien dvasine jų 
būkle tik rūpintųsi, — tai dau
gelio pagonų atvertimas ir lai
mėjimas Jėzaus Kristaus Baž
nyčiai, būtų veik visai neįma
nomas! Tačiau visa tai, kiekvie
nas misijonierius labai gerai 
žino, ir kuostropiausia savo pa
skirty, visuomet stengiasi įvyk- 
dinti. Koks tai yra sunkus jų 
darbas, kokia didelė jų užduotis 
ir koks milžiniškas pagaliau tu
ri būti jų pasiryžimas ir geleži
nė valia, kad visa tai padarius? 
Ištikrųjų, sunku ir apsakyti! 
Tačiau jie visa to, — darbo, 
vargo ir įvairių sunkumų, su vi
su nebepaiso. Jie užsidegę V. 
Dievo ir savo artimo meile, — 
save patį ir visa, ką tik bran
giausio šioje žemėje turi ar tu
rėjo^ — paaukoja V. Dievo gar
bei sielų išganymo reikalams. 
Jie perka V. Dievui pagonių sie
las, ir moka už jas taip aukštą 
kainą, kad tankiai visas savo 
jėgas ,o neretai ir pačią savo 
gyvybę, magaryčioms arba prie
dui turi pridėti.

Dabar mes šaltomis savo min- 
! timis nutauraliai pagalvoję į tai 
pažvelkime, ir patys savęs pa- 
klaūskiine:
— Ką jie (misijonieriai), už 

visa tai laimi? Kokią naudą iš 
to sau turi ? Ir kokio užmokes- 
nio, čia, žemėje, pagaliau susi
laukia ?

Atsakymas bus trumpas ir 
aiškūs: O gi didžiausią žmonių 
nedėkingumą ir įvairius prie
kaištus, — šlykščiausius mela
gingų bedievių šmeižtus — įvai
riausius išnieknimus ir visa ki
ta, ko kitas žmogus ir didžiau
siam savo priešui, dar nebe- 
drystų linkėti! Tačiau didelė V. 
Dievo meilė, o dar didesnis pa
goniškų sielų išganymo troški
mas, visa nugali. Jie visa tai 
kantriai nukenčia, visa dėl Kris
taus ir Jo Evangelijos įstengia 
atlikti, kad tik daugiau sielų 
Kristui laimėjus. Jie žino, kad 
po sunkaus ir rūpestingo darbo, 
— bus didelė ir džiaugsminga 
pjūtis, po kurios Dieviškasis 
mūsų Mokytojas, Jėzus Kristus, 
apsčiai po mirties už visa tai 
jiems užmokės.

Mieliausieji broliai lietuviai 
katalikai! Visi ir visuomet, kiek 
tik įstengdami, visais galimais 
būdais, stenkimės misijas ir 
misijų darbą paremti, kad tik 
jis kubpelningesnis Dievui būtų. 
Tų parėmimo būdų yra įvairių 
ir daug. Pasirinkime tokį, kuris 
kiekvienam yra geriausiai priei
namas. Svarbiausias iš visų, — 
piniginė auka, kurie tik išgali
me. 0 kurie dėlei didelio netur
to to padaryti negalime, — tai 
bent širdingomis savo maldo
mis, karštai pas V. Dievą varg
šus misijonierius, ir visą msijų 
darbą paremkime, kad Aūkš- 
čiausias V. Dievas laimintų ir 
savo malonėmis juos visus ap- 

, rūpntų. J. Butkevičius,
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Prieš porą mėnesių “Darbininko” skaitytojams ir 
LDS nariams buvo Išsiuntinėtos brošiūros — “Septyni

žiaus Kovose”, šių knygučių pelnas yra skiriattias'naa- 
ė dar 
'!T

Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus” ir “SpAudA XX

još “Darbininko” Intertypos fondui. Taigi. kuri 
neatšilyginoie už minėtas fchygutes, prAšytuitie 
lyginti, už ką būsime labai dėkihgi. ... e - 

“Darbininko” Administracija.

Kraujas!” Ši meilė sako 
labdariui: “Išganytojas
siunčia tave į pavargėlius, 
ir apsunkintuosius sū so
čiu duonos kąsniu rankoje, 
su geru patarimu tavo lū
pose, su meilės spinduliais 
tėvo širdyje! Tau neleis 
taip elgtis lyg kad samdi
nys, bet kaip kad tos pa
čios šeimos narys!”

Kiekvienam labdariui 
Kristus sako: “Būdamas 
labdarys, tu turi su nuo-

(Tęsinys)
b) Socialius priešingumais 
mes turime suderinti Baž-1 

nyčios dvasioje 
Priešingumai tarp tur

tuolių ir neturtėlių, tarp 
turtuolio lebauninko it 
vargšo Lozoriaus, tarp tų, 
kurie ir kasdieną turi atos
togų, ir tų, kurie ir sekma
dieniais priversti stovėti 
prie dirbtuvių staklių — ši
tie visi priešingumai jau y- 
ra iškasę kaskart platyn
einančią prarają tarp tos lankumu mąstyti apie tai, 
pačios tautų šeimos narių! jog tu ir pats esi reikalin- 
Luomų neapykantos ugnis gas pagalbos, ar būsi rei- 
eina kaskart karštyn ir su-į kalingas netrukus; 
čirškina 
meilės artimui jausmūs!

Socialūs naujųjų laikų į- 
statymai darbininkų, naš
laičių, senelių naudai, ir 
priverstinas auklėjimo į- 
statymas, visuomeniškos ir 
privačios labdarybės įstai
gos garsiai} liudija apie 
naujųjų laikų gerus norūs.

Tačiau, visa tai imta iš 
Bažnytinės tiesos, jog “Ti
kėjimas be gerų darbų yra 
negyvas”, jog be gerų dar
bų žmogus negali būti iš
ganytas!” Bažnyčios tai, o 
ne kieno kito, yra pažymėti 
tie 14 gerųjų darbų, kurių 
septyni paliečia kūno rei
kalus, o kiti Septyni sielos 
reikalus!
\ c) Socialūs darbai reikia 
atlikti pagal Bažnyčios ti

kėjimą ir dvasią
Kad ir naujieji laikai ir 

atsižymi savo milžiniško
mis labdarybės įstaigomis 
ir jųjų patarnautojų skai
čiumi, tačiau, įsižiūrėdami 
į šį darbą mes galime ne
sunkiai pastebėti, jog jis 
paprastai atliekama tik 
paviršutiniškai, lyg kad 
samdinio darbas, jog maža 
širdies įdedama į jį!

TAi jau pradedama kas
kart labiau pripažinti ir už 
Bažnyčios sienų ir prade
dama reikalauti didesnio 
pasiaukojimo, didesnio są- 
žiniškumo. Reikalaujama, 
kad kas nori atlikti labda
rio dArbą, tas turi mokėti 
įeiti į svetimą širdį, ne su 
įstatais rankose, bet su tik
rąja meile ir gailestingu
mu. Kurs trokšta sušelpti 
alkanus, be pastogės gyve
nančius aplaistuosius, var
gšus, globoti be jokios glo
bos nęturinčius vaikus, ap
saugoti niekieno neglobo
jamas mergaites nub pa- 
leistUvybes spąstų, tas tū
ri darbuotis, vadovauja
mas tikybinių meilės jaus-

kas, 
žmonių širdyse pats stovėdamas ant kojų, 

pakelia ant žemės gulintį, 
tas teprižiūrie, kad jis vėl 
negriūtų žemėn!” ,

Šitoksai nuolankumas 
apdraudžia socialų veiki
mą nuo to, kad labdarybės 
darbas būtų daromas tik 
išoriniai ir dėl pagyrų, 
kas kaip tik dažniausia ir 
atsitinka! Kiek tai girdi
me apie suktybes labdary
bės įstaigoje! Kiek tai li
gonių kirmija be priežiū
ros vargšų ligoninėse! Va
landomis negali jie prisi
šaukti, kad kas paduotų 
stiklą vandens atsigerti!

Štai Bažnyčia ir pakelia 
savo balsą, primindama, 
jog socialioje dirvoje besi
darbuojant reikia atsistoti 
ant tikrojo, giliausio tikė
jimo ir meilės pagrindo, 
pagal mintį Jėzaus Kris
taus, kurs ypatingu būdu 
yra pavedęs varguolius ne 
kam kitam, kaip tik Baž
nyčiai.

Iš viso, kas aukščiau bu
vo kalbėta apie R. K. Baž
nyčios uždavinį iš atžvilgio 
į valstybinį ir visuomeninį 
gyvenimą, galima jau aiš
kiai suprasti, jog Bažnyčia 
he tiktai turi teisės tarti 
savo žodį visuomenei ir 
valstybėms, bet ir turi tie
sioginės priedermės ir pa
reigos, jai.paties Jėzaus 
Kristaus uždėtos!

Tai ne begėdiškas kišima
sis ne į savo reikalus, bet 
sąžiningas atlikimas savo 
pareigų! O jei valstybė, ar 
visuomenė, ar kokia drau
gija murma prieš tai, tai 
jiū tikras ženklas, jog joje 
esama kažkas negero, ne
priderančio, ko dėliai ir a- 
piihta bdilėš, kad tas “kaž
kas” neišeitų viešumon!

(Bus daugiau)

PAVYZDŽIO GALYBĖ
Visgi galingiau į mus atsiliepia darbai kaip žc 

džiai, ir pavyzdis daugiau mus įtikrina kaip įsakymai 
Sekdamas kitus, žmogus mokinasi, kaip pritirta iš ki 
dikio augimo ir vaikelio brendimo. Pavyzdžiu įtekm 
daryti ant kitų arba juos įtikinti, tai paprastas mete 
das, tačiau tokis yra efektingiausias iš visų. Išpuikę 
dažnai gali sukilti prieš įsakymą, kuomet pavyzdis ds 
ro įtaką be užimamo ar rodomo autoriteto. Ir mūs 
Išgelbėtojas sakė mums būti “pasaulio šviesa”, ir ka 
ji taip šviestų “žmonių akivaizdoje, kad jie matyt 
jūsų gerus darbus ir garbintų jūsų Tėvą, kurs yr 
Danguje” (Mat. V, 16). Net tylus pavyzdys vaikeli 
dažnai einančio prie Viešpaties Stalo pasitaikė bū 
kilniomis priemonėmis atversti tėvą, kurs buvo atkal 
luš ir kurčias visiems meldimams ir įsakymui, kurs i 
gai nevykdė religiškų prievolių, o dabar šalias savo si 
nelio pats kartu klaupia prie altoriaus — šeime 
džiaugsmui čia, žemėje, kaip ir angelų linksmybe 
Danguje. Taigi, kokia yra pavyzdžio galybė, kuomet. 
rodo tėvas ir motina, į kuriuodu vaikutis žiūri ir iešk 
šviesos ir kelrodžio gyvenimui!

Mes, pagaliau, turėtume mūsų maldomis sekti J< 
zaus Švenčiausiąją Širdį Jos uolume sieloms. Jėzus me 
dėsi ne vien už Savo apaštalus, “bet ir už tuos, kuri 
per jų žodį tikės į Mane, kad visi būtų viena, kaip Ti 
Tėve, esi Manyje ir Aš Tavyje, kad jie būtų mumys 
viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi Mane siuntęs 
(Jon. XVII, 20 — 21); ir Jis mums nurodo, kad turim 
melstis net už neprietelius: “Mylėkite savo -nepriet< 
liūs, gera darykite tiems, kurie jūsų nekenčia, ir mėli 
kitės už persekiojančius ir šmeižiančius jus, kad būti 
mėtė vaikai jūsų Tėvo, esančio Danguje, kurs leidži 
saulei užtekėti ant gerųjų ir piktųjų, ir lydina ant te 
šiųjų ir neteisiųjų” (Mat. V, 43—45). Šventoji Teres 
meldėsi, kad kiekviena sesutė iš vienuolių seserų tapt 
uolus apaštalas! ir buvo didelis džiaugsmas jos uolu 
apaštališkąjai širdžiai, nežiūrint ištvermingos ir sui 
kios veiklos steigti Karmelitonių naujas vienuolija; 
kad ji kiekvienoje iš tų vienuolijų ryžosi įsteigti mald 
ir atpildų centrą sielų išganymui. Kiek daugelis pala 
dūnų paklydėlių Augustinų buvo grąžintų atgal Jėzi 
Kristui — ne vien Ambroziejaus pamokslų skelbimu a 
kilniu pavyzdžiu, bet ir Monikos neliaujančiomis ma 
domis, kuriomis ilgai ir uoliai maldavo Dievo, kad a 
verstų paklydėlį sūnų!

Todėl, visi katalikai turi tapti uolūs, pratindami! 
si uolumo sieloms ir pamilti nenustojančias malda 
sielų dvasiškam gerbūviui ir gerovei. Tuomi vykdysil 
Jėzaus Švenčiausios Širdies uolumą sieloms, ir paty 
sekdami tobulą pavyzdį, tapsite dalyviai Jėzaus Švei 
čiausios Širdies pasiilgimo ib troškimo padėti Vargstai 
čioms sieloms, jas išganyti ir vesti į Jėzaus Švenčiai 
sios širdies Valstybės dieviškąją buveinę ir amžiną 
palaiminimą, kur nemirštamais amžiais garbinsime 1 
šlovinsime Visagalį ir Amžinąjį Dievą vieną ŠVenčiai 
šioje Trejybėje. Pabaigs

v •
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mų! “Nes Kristaus meilė Negalima UŽIMSI
Verčia mus!” (2 Kor. 5, ------------
14). Le Bourget aerodrome

Ši Kristaus meilė sakomomis dienomis buvo už- 
munls:

se. Du prancūzų pilotai, Ri-i lotAmS nepaliko jokios bl< 
chou ir Hartol, 48 valandas! gos įtakos. Juodu tik neg; 

__ _ __ _____ ___ _ praleidę metalinės ^ondo- lėjiisiti užmigti. Šie ekspi
laimink,"' jog £ baigti” D^Gareeaū' veda-l!0?, tokla,?L°F0 limentai turėsią dideli

rkoks yra 7000 metrų aukš- reikšmes ateities trani 
Buvo įsitikinta, atlantiniam susisiekimi 

kad toks oro spaudimas pi-1 stratosferoje.

didžiausis ištvirkėlis irtfen mieji fiziologiniai eksperi-^ 
turtelis turi nemarią sielą, j mentai apie žmogaus kūno pumoje, 
už kurią pralietas -manohaikysenąsi oro aukštumo- T

b< I
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Lietuvoje, kaip ir Ameri
koje, yra skautų (boy 
scouts) ir skaučių (giri 
guides) organizacijos. Lie
tuvos skautų organizacija 
įsikūrė Vilniuje 1918.XI.1 
d., taigi šįmet mini savo į- 
kurtuvių 20 metų jubiliejų.

Lietuvos nepriklausomy
bės atgimimo ir skautų į- 
sikūrimo 20 metų sukak
tims paminėti Lietuvos 
skautai ir skautės ruošia 
dideles jubiliejines tauti
nes stovyklas (National 
Jubilee Camp). Abi stovy
klos įvyks prie Kauno, ant 
Nemuno upės krantų, labai 
gražiuose pu š y n u o s e. 
Skautai stovyklaus Aukš
tosios Panemunės kurorto 
pušyne nuo liepos 8 iki 18 
dienos.

Stovykloje įvyks daug į- 
domių skautiškų ir spor
tiškų varžybų (competi- 
tions), sporto šventė, van
dens sporto šventė, vaikų

v •

tus, Lietuvos uostą Klaipė
da ir gražiausius pajūrio 
kurortus. Paskutinioji eks
kursija įvyks stovyklai pa
sibaigus nuo liepos mėn. 18 
d. iki 20 d. Bus plaukiama 
Nemunu garlaiviu, o grįž
tama traukiniu.

Lietuvos skautai nuošir
džiai kviečia atvykti į savo 
stovyklą visus amerikie
čius lietuvius skautus, vis- 
vien ar jie priklauso lietu
vių ar amerikiečių "draugo
vėms. Tenesivaržo vykti ir 
tie, kurie silpnai bemoka 
lietuviškai arba ir visai ne
moka. Lietuviškai nemo
kantiems padėti bus pas
kirti “brolėnai” (cousins) 
— lietuviai skautai, kurie 
moka angliškai.

Amerikos lietuviams 
skautams pragyvenimas 
stovykloje, o taip pat daly
vavimas minėtose ekskur
sijose, nieko nekaštuos — 
jie bus Lietuvos skautų

LIETUVIU DIENA
Marianapolio Kolegijos Parke, 4 Thompson, Conn.

Liepos - July 4 d., 1938
-10 Vai. Ryte (EDST) -Iškilmingos Pamaldos -12 Vai. Dieną - Mėgėjų Meno Valandėlė 
-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
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karnavalas ir kt. Vakarais:svečiai- Taip Pat nemoka- 
laužai mai Saus Lietuv°s pasiun- 

Lietuvos tinybėje Vašingtone arba 
konsulatuose New Yorke 
ir Chicagoje vizą įvažiuoti 
į Lietuvą. Norint gauti ne
mokamą vizą reikės pa
tiekti pažymėjimą, jog vy
ksta į stovyklą. Tokį pažy
mėjimą, pareiškusiems no
rą vykti, atsiųs skautų 
brolijos vyriausioji vadija 
(headųuarters). Kas nesu
spėtų jį gauti iš Lietuvos, 
tegul kreipiasi tiesiog į Pa
siuntinybę arba konsula
tus — gaus ten.

Vykstą į stovyklą prašo
mi kaip galima ankščiau 
pranešti apie savo atvyki
mą nurodydami, kada at
vyks. Tačiau, jei kas ne
spėtų iš anksto pranešti,i 
tegu vyksta ir nepranešęs,; 
o atvykęs į Lietuvą krei
piasi į Lietuvos skautų 
brolijos vyriausiąją vadi- 
ją (Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė 4, telef. 
26534) ir bus nusiųstas į 
stovyklą. Vykstantieji te-1 
pasiima su savimi reika- 

I tingiausius stovyklautojui: 
i daiktus. Palapines, antklo
des, valgyti indus gaus 
vietoje.

Visi amerikiečiai lieuviai. 
kurie turi pažįstamų lietu
vių skautų, prašomi paska
tinti juos vykti į Lietuvos 
skautų stovyklą. Taip pat 
paraginkite ir pažįstamus 
amerikiečius skautus vyk
ti į Lietuvą. Smulkesnių 
informacijų apie Lietuvos 
skautų stovyklą galima 
gauti Amerikos skautų są
jungoje (Boy Scouts of A- 
merica, 2 Park Avenue, 
New York, N. Y.), Lietu
vos Pasiuntinybėje Va
šingtone (Lithuanian Le-

įvyks didžiuliai 
(camp fires). 
skautai yra išgarsėję už
sieniuose kaip dideli sto
vyklų puošimo mėgėjai. 
Čia bus labai puiki proga 
pamatyti, kaip stovyklauja 
Lietuvos skautai savo tė
vynėje.

Užsienių skautams bus 
suruoštos trys ekskursi
jos: 1) į Kauną, 2) į Pažai
slio vienuolyną ir skaučių 
stovyklą ir 3) į Lietuvos 
pajūrį — aukščiausias Eu
ropoje smėlio kopas (sand 
dunes), briedžių rezervą-

v •
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Sykes & Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washington St., Norvvood, Mass. 

Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

P. A. SYKES ir B. G. SYKES

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

f

Dainų Švente DALYVAUJA 1S 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,
6. Lowell, Mass., vad. Mrs. Stella O'Neil,

7. Nashua, N.H.—G. Utkiūtės ir Virkausko,
8. Norvvood, 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. Westfield, Mass., vad. W. Burdulio,

13. Worce$ter, Mass. vad. J. Žemaičio.
14. Hartford, Conn., vad. J. Balsio

Bendram Chorui vadovaus muz. Čižauskas, 
muz. V. Burdulis ir muz. Virkauskas.

Lietuvių Dienos Prietelius ir Mylėtojus Nuoširdžiai Dalyvauti Kviečia-RENGĖJAI

gation, 2622 — 16th St., 
Washington, D. C.). Gene
raliniam Konsulate New 
Yorke (Consulate General 
of Lithuania, 16 West 75th 
Street, New York, N. Y.), 
arba Konsulate Chicagoje

Kaip Bus Pagerbtas Tumo- 
Vaižganto Atminimas

v •

v •

Balandžio 29 dieną suėjo 
penkeri metai, kai Kaune 
pasimirė kan. Juozas Tu- 

(Consulate of Lithuania, mas - Vaižgantas, didysis 
100 East Bellevue Place,1 
Chicago, Illinois) ir Lietu
vos skautų brolijos vyriau
sioje vadijoje tokiu adre
su:

Kazys Laucius,
Lietuvos skautų brolija, 

Kaunas, Lithuania. 
Galima rašyti ir anglų kal
ba.

visuomenės veikėjas ir ra
šytojas.

Kai kurios organizacijos 
suskato ta proga įamžinti 
didžiojo velionies atmini
mą.

Pirmiausia tvarkoma a. 
a. Tumo - Vaižganto amži-

nojo poilsio vieta Vytauto 
bažnyčioje, kurios sienoje 
jis palaidotas. Čia stato
mas granito sarkofagas, 
prie kurio bus pritvirtintas 
Tumo - Vaižganto barelje
fas.

Svėdasuose jau statomas 
Tumui Vaižgantui pamink
las. Kaune ruošiamasi sta
tyti studentams bei moks
leivėms Tumo - Vaižganto 
vardo bendrabutį, kurio 
priežiūra bus pavesta Mer
gaičių Bičiulių Draugijai. 

Tsb.

Pramonėje Dirba 35.500 Žmoniy

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

Latvių Puskarininky Choro 
Ir Orkestras Ekskursija

Kaunas, gegužės 28 ii* 29 
dienomis Kaune koncerta
vo 173 dalyvių Latvijos 
puskarininkų choro ir or
kestras ekskursija.

Veikia 1.231 Pramonės
Įmonė

v •

Tautinis Olimpijados 
Komitetas

o-Kaunas — Tautinės 
limpijados Komitetą suda
ro šie: Ministras Pirminin
kas kun. Mironas, Minis
trai, Seimo vadovybė, Klai
pėdos Krašto gubernato
rius Kubilius, Direktorijos 
Pirmininkas Baldžius, Ka
riuomenės štabo viršinin
kas gen. Černius, Kauno 
miesto burmistras Merkys, 
Amerikos lietuvių atstovai 
teisėjai Zuris ir Laukaitis, 
sporto mėgėjas Venclova 
ir Mažosios Lietuvos patri- 
jarchas Jankus.

Kaunas — Centralinės 
statistikos biuras jau su
vedė duomenis apie Lietu
vos pramonės būklę 1938 
metų sausio mėnesį. Statis
tika rodo nuolatinį lietu
viškosios pramonės kilimą 
bei augimą.

Pramonės įmonių su 5 ir 
daugiau asmenų Lietu/j je 
šių metų sausio mėnesį bu
vo iš viso 1.231.

Šiame pramonės įmonių 
skaičiuje daugiausia yra 
maisto produktų pramonės 
įmonių, iš viso 381 (99 ma
lūnai, 83 pieninės, 44 kepy
klos, 38 spirito ir mielių 
daryklos ir kt.). Toliau ei
na medžio pramonė su 197 
įmonėmis, iš kurių 119 
lentpiūvių bei faneros fa
brikų ir 67 baldų dirbtuvės. 
170 įmonių turi drabužių 
ir avalynės pramonė, 106 į-

mones metalų ir mašinų 
pramonė, 84 įmonės po
pieriaus ir poligrafijos 
pramonė, 79 įmonės teksti
lės pramonė, 60 įmonių o- 
dų ir kailių pramonė, 47 į- 
monės chemijos pramonė, 
44 įmonės žemės ir akmenų 
pramonė, 34 įmonės elek
tros, dujų ir vandens tieki
mas, 26 įmonės higienos

mis, metalų ir mašinų pra
monė su 3.324 asmenimis, 
popieriaus ir poligrafijos ’ 
pramonė su 2.958 asmeni-| 
mis, chemijos pramonė su 
1.554 asmenimis, žemės ir 
akmens pramonė su 1.255 
asmenimis, elektros, dujų 
ir vandens tiekimas su 825 
asmenimis, higienos vers
lai su 227 asmenimis ir 
durpių kasyklos su 55 as
menimis. Iš bendro Lietu
vos pramonės įmonių per
sonalo skaičiaus 35.500 yra 
30.400 samdomų darbinin
kų.

Tie darbininkai 1938 me
tų sausio mėnesį dirbo 698. 
916 darbo dienų, 5.356.181 
darbo valandą. Už savo 
darbą gavo algos 3.897.700 
litų.

jados ženkliukas. Firmos 
ar bankai turės aukoti ne 
mažiau kaip 500 Lt, kad 
gautų Tautinės Olimpija
dos rėmėjo vardą ir diplo
mą. Komitetas nutarė, kad 
visus Amerikos lietuvių 
biznierius, kurie aukojo a- 
titinkamas sumas pinigų 
olimpijadon vykstantiems, 
pavadinti olimpijados rė
mėjais, ir jiems bus įteikti 
ženkliukai.

RCA Victor
Visų Bangų Naujos Rūšies Radio 

MAGIŠKA AKIS
METALINES TŪBOS 

MAGIŠKI SMEGENYS

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

Dial 4-9430.

Tautinės Olimpijados 
Rėmėjai

Tautinės Olimpi jados Ko
mitetas yra suorganizavęs 
Olimpijadoms remti fondą.

verslai ir 3 Įmones durpių kuris bus nuoiatinis Lietu- 
pramonė.

Visų šių pramonės įmo
nių personalą šių metų sau
sio mėnesį sudarė 35.500 
asmenų.

Imant atskiromis pramo
nės šakomis daugiausia 
darbininkų dirbo maisto 
produktų pramonėje, iš vi
so 7.752.

Toliau pagal personalo 
didį eina tekstilės pramonė 
su 7.736 asmenimis, medžio 
pramonė su 5.147 asmeni
mis, drabužių ir avalynės 
pramonė su 3.365 asmeni-

voje. Atsiranda firmų ir 
biznierių, kurie aukoja. 
Fondo valdybą sudaro pir
mininkas Butkus (Tribu
nolo Teisėjas), vicepirmi
ninkas J. Vailokaitis (ban-. 
kininkas — Amerikos lie
tuvis) ir p. Vosylius (ban
kininkas) , be prezidiumo 
yra 15 narių. Fondo valdy
ba yra nutarusi, kas aukos 
olimpijadai iš atskirų as
menų 250 Lt (apie 45 dol.), 
tam bus suteiktas Tauti
nės Olimpijados Rėmėjo 
vardas ir auksinis olimpi-

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
VVORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Pope Optfcal Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN 8T. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St, Webster, Mm



KLEBONO IŠLEISTUVIŲ 
PUOTA

Sekmadienį, birželio 12 d. 7 
vai. vakare įvyko pagerbimo, at
sisveikinimo ir išleistuvių vaka
ras mūsų gerbiamam ir myli
mam parapijos Klebonui, kun. 
Juozapui Lietuvnikui. Nors oras 
buvo gan karštas ir nedarbas 
kankina didžiumą mūsų žmonių, 
tačiau arti 200 svečių sėdėjo 
prie stalų ir linksminosi iki vi
durnakčiui.

VAKARO KALBĖTOJAI
Po gardžios vakarienės, kun. 

dr. Mendelis, Klebono pavaduo
tojas, perstatė vakaro vedėją 
adv. Tomą Grajauską. Perstaty
mo kalboje kun. dr. Mendelis 
pabrėžė, kad jam yra begalo ma
lonu perstatyti p. Grajauską, 
nes iš visų Baltimorės lietuvių 
profesionalų jis yra vienas iš iš
tikimiausių parapijiečių. Nors 
jau pasiekė gan aukštą vietą sa
vo profesijoj, tačiau jo bažnyčia, 
jo parapija tai yra Šv. Alfonso 
lietuvių bažnyčia. Jis ir jo žmo
na gieda parapijos chore ir atsi
lanko į beveik visų parapijos 
pramogų. Ta p. Grajausko išti
kimybė džiugina lietuvius kata
likus, ir kun. Mendelis linkėjo 
jam visuomet ištęsėti.

rikoj kitą tokį asmenį, taip kar
štai mylintį savo gimtinę, kaip 
kad mūsų Klebonas myli Lietu
vą. Dar kartą prieš mirtį Klebo
nas atlankys tas vietas, kur jo 
jaunystės dienos buvo praleis
tos, kur gimė tie idealai, kuriais 
mūsų Klebonas vadovavosi prt 
pereitą pusę amžiaus. Aiškiai, 
jausmingai p. Grajauskas var
dan visų susirinkusių linkėjo 
Klebonui sėkmingai atlikti sau 
užbriežtą kelionę ir grįžti svei
kam į mūsų tarpą užbaigti savo 
ganytojavimo dienas.

ašė jisai Klebono atminti vi- 
s parapijos 'draugijas, kuomet 

atnašaus Šv. Mišias tose ste
buklingose vietose, kurias jam 
teks pamatyti, o iš savo pusės, 
vardu visų draugijų, pažadėjo 
atminimą šv. Mišiose ir Šv. Ko
munijoje gerb. Klebono intenci
jai. Kun. dr. Mendelis savo kal
boje perstatė Klebono kelionės 
draugą kurį pavadino “senelio 
regimu angelu sargu” jaunuolį 
Eduardą Žaką. Taipgi Vakarie
nės metu pranešta, kad kun. Da
bitiškas ir dr. Mendelis savo ge
riausius linkėjimus sujungia su 
$200.00 dovana kelionės išlai
doms.

KUN. DUBINSKAS
Pirmas iš eilės kalbėjo kun. 

Antanas Dubinskas. Kaip visuo
met jis visus palinksmino, pa- 
juokino savo įdomiomis pasta
bomis. Kadangi maždaug jisai 
sutvarkė Klebono maršrutą, tai 
gan įdomiai jis nupasakojo apie 
visas tas vietas, kurias Klebo
nas tikisi aplankyti savo kelio
nėje, nuo ugniakalnio Vezuvijo 
Italijoj iki Virbaliu Lietuvoj. 
Kiek atsimenu jo kalbą, tai Kle
bonas atlankys Romą, Ašižių,
Florenciją, Padvą, Veneciją, Mi
lano ir Toriną Italijoj; Liurdą, 
Lisieux ir Paryžių Prancūzijoj, 
o po tam per Vokietiją į Berly
ną ir Lietuvą. Grįš į Baltimore 
rugsėjo mėn. pabaigoje. Užbai
gus kun. Dubinskui savo kalbą, 
tinkamus linkėjimus įteikė cho
ro vedėjas Gerardas Kaprišiū- 
nas ir kun. Jonas Mendelis. Pa- 
marginimui sekė orchestras su 
pora parinktų numerių.

DARBININKAS t
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KAS GIRDĖTI, LIETU VIŲ 
KOLONIJOSE HARTFORD, CONN.

TOMAS GRAJAUSKAS 
TOASTMASTERIS

P. Grajauskas savo įžanginėj 
kalboj gražiai nupasakojo kleb. 
kun. Lietuvniko nuopelnus kata
likų tikybai, lietuvių tautai ir 
mūsų parapijai. Po 50 metų 
Klebono svajonės, jo sapnai 
taps tikrenybė. Klebonas aplei
džia mūsų tarpą trumpam lai
kui, kad atlankius tą Lietuvos 
kraštą, kurio jis niekad nepa
miršo ir nenustojo mylėjęs, kaip 
motina nepamiršta savo vaiko. 
Vargiai būtų galima rasti Ame-

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

kauskas, Politiško klubo pirm., 
Wm. Kurtinaitis, Legijonierių 
Komandieriuš ir Vincas Žalnie- 
raitiš, ex-komandierius, Juozas 
Kavaliauskas iš NeW Britain, 
National Comandėr Lithuafiiafi 
Legion of Američa.

Labai gražų įspūdį padarė, 
kada maršavo parke visoš drau
gijos, vadovaujant Legijonie- 
riams ir Auxiliary uniformose 
ir su vėliavomis.

Visos tvarkos ir programos 
vedėju buvo p. Kazys Kasmo- 
naitis, draugijos vice-pirm., nes 
pirm. S. šrupša dėl darbo nega

vusiems dalyviams, 
kaip draugijoms, taip ir pavie- 
niams, Draugija taria širdin
giausią Ačiū! Reporteris.-

NEPAPRASTAI SVARBUS 
LDS 6 kp. susirinkimas įvyks 
birželio - June 21 d., vakare, 
Mokyklos mažoje svetainėje, 
kampas Broad ir Capitol Avė. 
Visų narių prašome atsilankyti, 
nes Trilypės Gegužinės ir kiti 
svarbūs dalykai reikia aptarti.

LDS 6-tos Kuopos Rašt.

SHEHAH60AH, k
Mokyklos uzbaigtuvės 
Pereitą sekmadienį, birželio 

5-tą dieną, tuojaus po 9 valan
dos Mišių įvyko išdalinimas di
plomų baigusiems 8-tą skyrių 
mūsų pafapijinės mokyklos stu
dentams, ir apdovanojimai kitų 
studentų už pasižymėjimą mok- 
sle> šioje progoje, kunigas kle
bonas pasakė graduantams la
bai įdomų, tai iškilmei pritai
kytą, pamokslą.

Sekantieji gavo diplomus: — 
Kolavičių Klarensas, Voughn 

Juozas, Supienių Jonas, Navic
kų Klarensas, Melkevičių Pet
ras, Ferro Jurgis, Meldažių Er
nestas, Sehlitzer Catheririe, Dar
gių Magdalena, Matulevičių Ma
rė, Ulčinskų Ona, Fajertų Leo
ną, Damašių Marion, Maciduls- 
■ ■ a   i' 11 ■- r r«i

NUOTRUPOS
Pereitą sekmadienį, per šv. 

Mišias 8:30 vai. Šv. Alfonso mo
kyklos graduantai priėmė Šv. 
Komuniją būryje ir girdėjo 

i kun. dr-o Mendelio ypatingai 
i jiems skirtą atsisveikinimo pa
mokslą.

Devyntinės prasidėjo trečia
dienį vakare su pirmais Dievo 
Kūno mišparais. Kas rytą per 

[Viso" vakaro nuotaika buvo kuo-oktav^ mišios 8 vaL su išstaty- 
puikiausia. Klebonas pasiliko mu ŠS' Sakramento: o mišparai 
svetainėje iki viduriiakčio, kad su išstatymu kas vakaras.

KLEBONO LIETUVNIKO 
KALBA

Vakaro iškilmės buvo apvai
nikuotos paties Klebono kalba. 
Labai susigriaudinęs jis dėkojo 
visiems, kurie susirinko jį pa
gerbti, dėkojo šeimininkėms ir 
visiems, kurie patarnavo puotos 

į metu. Išvažiuodamas jis tik vie
ną prašymą teturėjo, kad visi 
visuomet būtų ištikimi katalikai 
ir geri lietuviai. Prašė atmini
mo maldoje.

TARP PUOTOS SVEČIŲ
Tarp įžymesnių svečių sve

tainėj matėsi klerikas Jonas 
Kazlauskas, kriaučių dirbtuvės 
savininkas p. Vladas Dragina, 
kurs yra kilęs iš to paties kaimo 
kaip ir mūsų Klebonas, mūsų 
energingasis jaunasis graborius 

' Juozas Kašinskas, lietuvis foto- 
grafistas Vincas Velžis ir kiti.

|
i

.• I

at- 
ir

kių Alena, Kiguolių Anita, Ta- 
mulionių Valeria, Gabių Eveli
na, Pauliukų Eleanora.

Mokyklą baigusioms mergai
tėms buvo suteikta ekskursija 
į Newtown Vilią.

MŪSŲ BAŽNYČIA
Mūsų bažnyčia iš vidaus 

rodo nekaip; maliavojimai
Sienos yra labai apsilupę. Taip
gi nei pusės stcrvylų, kurios puo
šė bažnyčios altorius, nesimato. 
Ta padėtis yra tai pasekmė gai
sro, kuris padarė parapijai nuo
stolio apie $30,000.00 dolerių.

Bažnyčios aptaisymas dar 
nėra pradėtas. Reikėtų skuby- 
tis, kad prieš žiemą nors sto
gas ir šiluma būtų pataisyta.

PARAPIJOS NAUDAI 
VAKARIENĖ

Neperseniai mūsų parapijos 
moterys surengė bažnyčios nau
dai vakarienę. Pelno liko suvirš 
$190.00 dolerių. Reikia pagyrti 
moteris už pasitamavimą.

Vakaro vedėjos buvo sekan
čios: — Katrė Gaudinskaitė, p. 
Valasevičienė, p. Paulukienė, p. 
Roinanauškieftė, p. Šemanskie- 
nė, ir p. Subačienė.

Šv. Jono Ev. draugijos 40 m. 
sukaktuvių piknikas, birželio 5, 
d. buvo sėkmingas. Publikos 
buvo daug ir oras pasitaikė gra- "būti 

Tio 1 t,r. 17žus. Dalyvavo net 17 draugijų 
ir kuopų, būtent, 124 kp. Susi
vienymo, Šv. Cecilijos Choras, 
L. Vyčių 6 kp., Politiškas klu
bas, Moterų Guildas, Ex-Karei- 
vių 7 Postas, otėrų Sąjungos 17 
kp. Šv. Elzbietos draugija, Gy
vojo Rožančiaus, LDS 6 kp., Šv. 
Juozapo draugija, Moterų Auxi- 
liary, Sūnų ir Dukterų draugija, 
Šv. Trejybės Vyrų Klubas, 
SLRKA 89 kuopa, D. L. K. Vy
tauto dr-ja, ir Šv. Kazimiero 
draugija iš Poųuonock.

Kada buvo išaukta draugijų 
pirmininkai ar atstovai, tai jie 
apart linkėjimų įteikė ir dova
nėles Šv. Jono draugijai.

Buvo pasakyta ir prakalbėlių. 
Jonas Nekžintaitis, vienas iš 
pirmųjų draugijos tvėrėjų, gra
žiai kalboje apie tų laikų drau
gijos darbuotę. Kalbėjo p. Pil-

AMERIKOS LlElUVlŲ 
EKSKtTRSIJA M/fc 

“GRlPSrtOtM” fcLAfrfi- 
DOJ

duoti progą visiems asmeniai su Sesutės mokytojos apleis Bal- 
juo atsisveikinti. Apleidžia Bal- timore P° Die\° Kūno iškilmių 
timore penktadienį, birželio 17 sekmadienį. Linkime joms vi- 
d. Valio mūsų gerb. Patriarkai! soms P° sunkaus meto darbo

I

duoti progą visiems asmeniai su

Lai Dievas laimina jo kelionę ir 
gražina jį mums pilnoj sveika- togų, 
toj!

gaivinančių ir stiprinančių atos-

. VALERIJONAS STRAZDAUS- 
U “ KAS'-

Vardu visų parapijos draugi
jų nuoširdžiausius linkėjimus į- 
teikė ŠŠ. Vardo dr-jos pirminin
kas Valerijonas Strazdauskas. 
P. Strazdauskas net patį Klebo
ną sugriaudino nupiešdamas 
kaip malonu bus tam mūsų Kle
bonui po 54 metų atsilankyti ton 
bažnytėlėn, kur jis buvo krikš
tytas ir kurioj jis pirmą kartą 
priėmė Jėzų į savo širdį, tą Jė
zų kuriam jis paaukavo 44 me
tus savo kunigiško gyvenimo.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS
Pirmadienio vakarą kun. A. 

Dubinskas išvyko į Šv. Marijos 
seminariją atlikti arkivyskupi
jos kunigų rekolekcijas. Grįš 
šeštadienį. Kun. dr. Mendelis se
kančią savaitę atliks dvasinius 
lavinimus.

Vasaros metu Stebuklingo 
Medalikelio Novena lietuviškai 
bus laikoma pirmadienio vaka
rais 7:30 vai.

Dievo Kūno procesija įvyks 
sekmadienį, birželio 19 d. po 
mišparų 4 vai. po pietų. Tuomi 
užsibaigs veikimo sezono iškil
mės ir parapijos auksinio jubi
liejaus minėjimai. Rūta.

!

MALDAKNYGES
30c.
35c.
65c.

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

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišią 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
>125 

65C.
. 75c.
$1.50 

. 90c. 
>1.Š0 
>2.50

apvalūs kampai ......................................  -...............................
MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi..................... .......
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ........... '............
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ...................
MALDŲ RINKINĖLIS? balti celuloidfnial viršeliai .................................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike . ..........
PULKIM ANT KELIUI 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

I

>3.00

Pusi---------------- ---- ------------------ -------------------------- ------------
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau

sios maldos, šilkinė labai plOna popiefa, juodi kolenkoro vir
šeliai ..... .............................................. :______________________

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi_______ ______________________

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

65c.

>130

>2.50

Stovi motina verkdama,, 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaitą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo 4 

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,
Užsakymus praftome siųsti: ' ’

DARBININKAS ' “
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

Pereitą sekmadienį, svetim-| Šv. Vardo ir Jaunimo draugi- 
taučių parapijos bažnyčioje kun. —♦-------
Pranciškus Zarett atnašavo pir
mąsias iškilmingas šv. mišias. 
Nors primicijos įvyko svetim
taučių parapijoje, nes naujai į- 
švęstas kunigas mokėsi tos pa
rapijos mokykloje, bet jo primi
cijose dalyvavo lietuviai kuni
gai ir daug pasaulionių. Dalyva
vo ir kun. J. Angelaitis, Akron 
parapijos klebonas. Kun. Ange
laitis yra buvęs vikaru pas kun. 
Vilkutažtį, Clevelande.

Kun. P. Zarett gimęs Pana, 
III., 1910 m. Mokėsi Detroite Šv. 
Antano par. mokykloje, kur ir 
primicijos įvyko; Detroito se
minarijoj, ir užbaigė kunigys
tės mokslus Cinciimatti. Dar 
rfežinome, ar jis liks Detroite, 
nes jis pasiryžęs Siekti aukštes
nio ttokslo. Linkime jaunam 
kunigui geriausių sėkmių.

jos nutarė šį metą rengti bendrą 
išvažiavimą, kad sutrauktų gau
sesnę publiką ir kad visi links
mai galėtų praleisti laiką. Šv. 
Vardo draugija ir klebonas iš
rūpino jaunesniųjų draugijos 
baseballininkams naujas unifor
mas. Tai pagirtinas darbas Šv. 
Vardo draugijos.

Dažnai klausia: “Kaip galima 
įsirašyti į Šv. Vardo draugija?“ 

INėra jokios paslapties ar sun
kumo. Ateik į bažnyčią, paduok 
vardą, padaryk įžadus, priimk 

|kas mėnuo Šv. Komuniją, ateik 
p susirinkimus, it jau harys.

Pirmadienį, birželio 20 d., šios 
parapijos klebonas vyksta at
likti rekolekcijas. Per tą savai
tę jeigu atsitiktų reikalas kuni
go, tai klebonas prašo kreiptis į 
artimiausią parapiją. Pusę ku
nigų vyks rekolekcijoms kitą 
savaitę, o kita pusė sekančią sa
vaitę.

Pereitą savaitę, šios parapijos 
aukštesnės katekizacijos moky
klos studentai turėjo kvotimus 
Detroito universitete, ir rodos, 
visiems pavyko išlaikyti.

Šią savaitę užsibaigė pamo
kos. Šį metą buvo 8 mokytojos 
ir klebonas. Visoms mokytojams 
priklauso padėka nuo parapijos 
ir klebono. Mokytojų tarpe yra 
trys iš šios parapijos, būtent, 

; Aldona Zimnickaitė, •Gladys Ra- 
.Cužytė ir Marijona Dranginytė. 
šioms lietuvaitėms mokytojoms 
klebonas yra nuoširdžiai dėkin
gas už jų gerą darbą mokykloje.

kitą savaitę Šv. Petro base- 
ballininkų ratelis žais savo par
ke, Wilson School, Centrai Avė. 
Sportininkams gerai sekasi. Yra 
daūg jaunuolių, kurie nori įsira
šyti į baseballininkų ratelį, bet 
negalima, nes ir taip turi per
daug. Jau vėlu pradėti kitą ra
telį organizuoti. Sportininkai 
gali ateiti į pratybas, bet nega
limą prižadėti, kad bus priimti į 
ratelį.

Basėballifiihkai Atitarė vykti 
į Chičagą vienam žaidimtii, ku
ris įvykš kitą mėnesį. Taigi visi 
turi ateiti į pratybas priėš tą 
laiką ir lai pasikalba su kapito
nu Litvaičiu.

NAUJA DRAUGIJA
Mūsų parapija susilaukė nau

jos moterų draugijos, kuri vadi
nasi Šv. Jurgio Parapijos Rėmė
jų Moterų Draugija.

Draugijos tikslas bus rūpin
tis parapijos priaugančiomis 
mergaitėmis. Pradedant steigi
mu kūdikių darželių ir baigiant 
studijų rateliais.

Pirmininkė tos draugijos yra 
ponia Juodeškienė. Draugiją su
daro labai rimtos moterys, čion 
gimusios ir mokslus ėjusios. Jų 
tarpe yra mokytojų, viena gydy
toja, daktarų žmonos, slaugės, 
ir žmonos rimtų biznierių.

NAUJAS VIKARAS
Mūsų parapija susilaukė nau

jo vikaro asmenyje kunigo Juo
zo Neverausko, kuris neperse
niai buvo įšventintas kunigu.

Kunigas Neverauskas gimęs 
Minersville, Pa. Ėjo pradinius 
mokslus to miestelio viešose 
mokyklose; vėliau persikėlė ir 
baigė aukštesnę mokyklą į 
Branch Township, Llewellyn, 
Pa. Tęsdamas toliau savo moks
lus, jis įstojo į Bucknell Univer
sitetą, Lewisburg, Pa. Ten pasi
mokinęs, įstojo į Švento Kara
liaus seminariją, Overbrook, Pa. 
Atostogų metu jis iyra lankęs 
ir Marianapolio kolegiją, Conn.

Pastaraisiais keliais metais, 
besimokydamas seminarijoje, 
Kun. Neverauskas plačiai pasi
žymėjo savo plunksna netik pro
zoje, bet ir poezijoje. Be to, jis 
yra išvertęs lietuvių kalbon ne- .. . x
mažą vertimų. Kunigas Neve-1 labaf mylėjo kun. F. Norbutą. 
rauskas geriau visiems žinomas Lietuviai apgailestauja netekę 
slapyvarde “Gintaras”. | nuoširdaus vado.

Lirikime Kunigui Neveraus-; Gegužės 29 d., skubotai surub- 
kui laiiningos darbuotės mūsų išleistuves kun. F. Norbutui. 
parapijoje.

Išplaukusi iš New Yorko Ame
rikos Lietuvių ekskursija iš 
New Yorko Gegužės 28 d. gauta 
Radiograma praneša, kad sėk
mingai pasiekė Klaipėdą ir visi 
keleiviai nukeldinti į krantą. 
Atplaukė į Klaipėdą birželio 9 
d. kaip buvo numatyta. Kelionė 
buvo linksma, jura rami, visi 
keleiviai patenkinti kelionė. 
Klaipėdoj įvyko iškilmingas ek
skursantų sutikimas.

V. Mucinškas.

Aušros choras savo susirinki
me, birželio 2 d. nutarė daly
vauti Lietuvių dienoj, liepos 4, 
Marianapolio Kolegijos parke. 
Choras važiuos autobusu ir au
tomobiliais.

Šv. Petro ir Povilo draugija 
savo susirinkime, birželio 7 d., 
taip pat nutarė dalyvauti Lietu
vių Dienoje. Draugija važiuos 
su savo ženklais ir vėliavomis ir 
dalyvaus paradoje. Važiuos au
tobusais ir automobiliais.

Taigi liepos 4 d. visi lietuviai 
ir lietuvaitės ruošiasi važiuoti į 
Lietuvių Dieną, Marianapoiin, 
Thompson, Conn.

Vienas iš Komiteto Narių

Naują lietuviams kunigą į šią 
koloniją J. Ė. Kardinolas pa
skyrė jauną, neseniai įšvęstą 
kun. J. Daunį. Suprantama, 
jam bus dar sunkiau dirbti, lies 
gal jis negalės tiek dirbti su lie
tuviais, kiek dirbo kun. F. Nor
butas, dėl ne nuo jo priklauso
mų aplinkybių. Bet vištiek 
džiaugiamės gavę lietuvį kuni
gą ir linkime jam geriausių Sėk
mių ir prašome jo, kiek aplinky
bės leis, padėti lietuviams kata
likams išlaikyti draugijas, ka
talikybę ir lietuvybę.

Kiifpio Plunksna.

VESTFIELD, MASS.
HAVERHILL, MASS.

Šioje kolonijoje įvyko kunigų 
permainos. Kun. F Norbutas, 
vikaras airių parapijoje, per
keltas į airių parapiją Hingham, 
Mass. Kun. F. Norbutas šioje 
kolonijoje darbavosi per 4 ir 
pusę metų. Darbas buvo sun
kus, nes lietuviai savo bažny
čios nebeturi. Ji yra airių para
pijos globoje. Bet kun. Norbu
tas daug padėjo lietuviams ka
talikams susiorganizuoti į se
kančias draugijas: Maldos A- 
paštalavimo, Lietuvių Katalikų 
Centrą ir Jaunimo — Nemuno 
klubą. Lietuviai ir svetimtaučiai

Šv. Kazimiero parapija rengia 
pikniką 26 dieną šio mėnesio toj 
pačioj vietoj kaip ir visados, t. 
y. Leagos parke, E. Silver St.

Bus įvairių sportų bei margu
mynų ir taip pat rungtynių sn 
kitų kolonijų lietuviais dėl čem- 
pijonato.

Gros pasižymėjęs orkestras. 
Tad dideli ir maži seni ir jauni 
iš artimesnių ir tolimesnių lie
tuvių kolonijų niekur kitur ne
važiuokite šio mėnesio 26 dieną, 
bet visi savo “deitus” padaryki
te į mūsų parapijos pirmąjį ir 
didžiausiąjį pikniką. Rengėjai

IR DAR IS TAS
Birželio 13 dieną, visi mūsų 

parapijinės mokyklos vaikeliai 
ttrfėjo pikniką Staufferio Parke.

Šiomis dienomis matome mū
sų parapijos Seminaristus, tt 
moksleivius kitų įstaigų, kurie 
yra dabar namon parVažiavę va
saros atostogoms.

Mūsų klebonas šią savaitę iš
vyko rekolekcijoms.

Mūsų parapijos Moterų So-; 
cial klubas rengia birželio 30-tą 
dieną šaltakošės vakarėlį (Ice 
Crėatft FeStiVal}. Rautos.

Sekmadienį, mėnesinė šv, Ko
munija Sodalicijos mergiftų.Da- 
bat pavasario laikas. PasitAiRo 
išvažiuoti Rūr tą sekmadienį, 
kada yra mėnesinė šv. Komuni
ja. Primename, kkd vistiėk yta 
pareiga priimti ŠV. Komuniją. 
Nėra prievartos, bet kiekviena 
turi suprasti, kad tai daro savo 
gerovei. Neapleiskite ką tūrite 
padaryti ir ką etate pasižadėju
sios, o pamatysite, fcid tt jūs ne
būsite apleistos.

GARDNER, MASS

Žmonių susirinko daug. Maldos 
Apaštalavimo draugija ir visų 
Haverhillio lietuvių katalikų 
vardu įteikta kun. F. Norbutui 
dovanos ir palinkėta geriausių 
sėkmių.

AtfšTos choras fėngia pikniką, 
birželio 25 ir 26 d.d., Lietuvių 
parke, W. Bfoadway. Gros or-i 
kėstras per abi diėhi. Sekmadie
nį programa susidės iš sporto, 
muzikos ir dainų, karias išpil-1 
dys Aušros choras, vadovybėje! 
muziko J. Stačioke. Bus įvairių! 

[.užkandžių tt gėrimų. Kviečiai 
visus dalyvauti ftafne piknike. j 

Rengėjai. I

H

DARBAI
Lietuvių kolonija, kaip ir ki

tos, jaučia ne tiek daug, bet 
biskutį nedarbą.

H. B. Smith kompanija buvo 
visai susilpnėjusi, bet persiorga- 
nižaVO ir perėjo f kitos kompani
jos rankas. Dabar jau pradėjo 
dirbti, nors kol kas nevisus dar
bininkus priima į darbą, bet rei
kia tikėtis, kad grėitU laiku pa
šauks visus. B.

------------------------------------------------— ■—— ..............

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIANOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat latvį Brėmen ir Europai 
Brėmerhnvene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

CO&UMHUS * —*
HANSĄ • DEŪTSCftLAND

• HAMBURG • NEVVYORK
' Sg" Patogus geležinkeliais snslsTekfmMS H Bremeno ar

Hamburgo. Mes pagelbėstaaė Jums Išgauti svečiu ir 
FB tnrmtgrarfjoa vizas <Kel Jflsij gtmfnfu H Europos.

Informacijų klauskite pas tfštln, agentu arba 
252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBURG-AMEKICJIR LIKĘ. 
NORTH 0ERMAH LLOTB



Penktadienis, Birželio 17,1938
" * ...... —

Rytinių Valstybių Žinios I
WATERBURY, CONN.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Birželio 20 d., 7:30 vai. vaka

re, Šv. Juozapo parapijos mo
kyklos kambary įvyks LRKSA. 
11 ir 91, LDS. 5 ir ALRKMS. 
(neseniai suorganizuotos) kuo
pų svarbus susirinkimas Trily
pės Gegužinės reikalu, kuri į- 
vyks birželio 26 d. Visi nariai tų 
trijų kuopų kviečiami dalyvau
ti susirinkime. Rengėjai

Birželio 12 d., Šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje įvyko Šv. 
Vardo draugijos šv. mišios ir 
bendra šv. Komunija. Po pamal
dų įvyko bendri pusryčiai para
pijos svetainėje, p. Stokes pa
gamino skanių valgių, o prie 
stalų patarnavo Marijos Vaike
lių draugijos narės, būtent, A. 
Žilinskaitė, O. Žilinskaitė, M. 
Plangytė, S. Paulytė, T. Radzy- 
tė, A. Alubauskaitė, M. Alubau- 
skaitė, E. Dapkiūtė, A. Klima- 
šauskaitė, V. Stankiūtė. Toast- 
masteriu buvo p. A. Dareskevi- 
čius. Kalbas pasakė kun. A. 
Mešlis, S. J., kun. B. Gaurons- 
kis ir keli nariai.

Pusryčiuose dalyvavo gausus 
būrys narių.

zapo lietuvių parapijos mokyk
loje, aukštesnį mokslą, pasiekė 
viešoje mokykloje; taipgi mokė
si Lietuvoje ir Belgijoje. Stu
dentės Jakštaitės troškimas pa
siekti aukštuosius mokslus ke
liose Europos valstybėse. Kita 
pp. Jakštų dukrelė eina aukštus 
mokslus šioje šalyje.

Šiomis dienomis grįžo atosto
goms stud. N. Aleksis, komp. A- 
leksandro Aleksio sūnus,. Jis 
mokosi Notre Dame universite
te. Taipgi grįžo atostogoms stu
dentas P. Jenušaitis.

LDS 5 kp. svarbus susirinki
mas įvyks birželio 19 d. Kviečia
me visus narius ateiti.

Visi, kurie važiuojate į Trily
pę Gegužinę, birželio 26 d., tai 
prašome iš anksto užsiregistruo
ti pas B. Šilkauską arba P. Ja
kubauską. Gera proga užsiregis
truoti LDS kuopos susirinkime, 
birželio 19.

Kitas didelis ir svarbus Nau
jos Anglijos lietuvių sąskrydys, 
tai Lietuvių Diena, liepos 4, Ma- 
rianapolyj. Visi važiuoja, va
žiuosime ir mes, waterburiečiai. 
Visi, kurie nori važiuoti bendrai 
autobusais, tai prašomi užsire
gistruoti pas A. Markevičių ar 
P. Jakubauską.

Liepos 17 d. įvyksta piknikas 
Linden parke, Union City, Ct., 
kurio pusę pelno skiriama naš
laičiams, o kita pusė “Darbinin
ko” Intertype fondui. Visi žino
me, kad našlaičiai gyvena iš ge
raširdžių aukų, taip pat ir kata
likiška spauda reikalauja visų 
paramos. Pikniką rengia LDS 5 
kuopa.

Birželio 19 d. įvyks šv. mišios 
už Dariaus ir Girėno vėles ir 
Lietuvių oro klubo pasisekimo 
intencijai. Šv. mišios bus 10 vai. 
ryte. Tą pačią dieną įvyks ir a- 
viacijos piknikas Linden parke. 
Kviečia visus dalyvauti.

PARAPIJINES MOKYKLOS 
MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
Birželio 12 d. įvyko Šv. Juoza

po lietuvių par. mokyklos moks
lo metų užbaigimas. 9 vai. ryte 
įvyko šv. mišios užbaigiančiųjų 
vaikelių intencijai. Vakare, 7:30 
vai., pamokslą pasakė kun. A. 
Mešlis, S. J. Diplomus išdalino 
kleb. kun. J. Valantiejus. Mo
kyklą užbaigė šie berniukai ir 
mergaitės:

MERGAITES:.

Florence Ayotte, Nellie Bara
nauskaitė, Nellie Gedraitytė, 
Helen Gvazdauskaitė, Christine 
Jesulaitytė, Bertha Martišiutė, 
Adelė Mikėnaitė, Frances Rus- 
sell, Helen Stoknaitė, Frances 
Šopytė, Patricia Subačiūtė, Ma
ry Vaitkiūtė, Eleanor Vožnekai
tytė, Dorothy Vuglaitė, Frances 
Banevičiūtė, Mildred Bružaitė, 
Frances Gustaitė, Florence Je- 
nušaitytė, Josephine Marchitel- 
lo, Gloria Massimo, Mary Mikli
nevičiūtė, Helen Šlogerytė, Nel
lie Šopytė, Theresa Stokes, El- 
vira Valaitytė, Nellie Valenta- 
vičiūtė, Anna Vasiliauskaitė, 
Natalie Yokšaitė.

BERNIUKAI
John Adomėlis, Albinas Anu

šauskas, Joseph Balčiūnas, John 
Baranauskas, Edward Bemius, 
Joseph Breiva, Joseph Deiman
tas, Alphone Dumša, Louis Gal- 
bogis, Edmund Matulis, Paul 
Matulis, Clarence Miskavičius, 
John Nečunas, Bronis Novakau- 
skas, Frank Paluskas, Joseph 
Paluskas, John Ploplys, Joseph 
Ražinauskas, Albert 
tis, Clemens Gėrikas, 
Gičavičius, Francis 
Edmund Kazlauskas,
Ličnikas, James Luddy, Des- 
mond Marcelynas, Aldert Matu
lis, Victor Romanauskas, Antho- 

Joseph Šakočius,
Bemard

Victor Stulpinas, 
Algerd Vaičaitis, John ViČas.

AUKŠČIAUSIOS PAGARBOS 
MOKINIAI

Mildred Bružaitė, Nellie Šopy
tė, Klemensas Gėrikas, Elvira 
Valaitytė.

PAGARBOS MOKINIAI
Edward Bemius, Edmund

TT“

i

CIGARETAI TAIPGI YRA

LABIAUSIAI KVEPIANTI,

KADA JIE YRA ŠVIEŽI

AR GĖLĖS
NEVILIOJA LABIAU, KADA 

1 JOS YRA ŠVIEŽIOS?

Juk tai natūralu, kad

Cigaretei yra kaip gėlės. Kada jie išdžiūsta, jie 
miršta. Nuvėsęs cigaretes negali įiekuom pris.de- 

1 Pne jusi; pasitenkinimo. Jo kvepėjimas yra iš
garavęs. Švelnumas išėjęs. Skonis Bėjęs. Smagu- 
mas įsejęs. J

kuris suteikia jums kiekviename Old Gold Ciga
rete tą gilų pasitenkinimą puikiausiais, fabriki
niai šviežiais tabakais. Leiskite išbandomam pa
keliui Old Gold pasakyti jums plačiau apie save.

8

Rikterai-
Edward 

Karvelis, 
Anthony

ny Sakalas, 
Edmund Šambaris, 
Šembreskis,

MŪSŲ STUDENTAI
P-lė Valerija Jakštaitė, liepos 

17 d. vyksta į Italiją tęsti aukš
tus mokius. P-lė Jakštaitė pra
dinius mokslus užbaigė Šv. Juo-

šviežumas užlaiko kokybės sekretą. Dvigubai 
„ ve nūs old suteikia jums garantuoto švie
žumo cigaretus, per specialį būdą jų supakiavimo. 
Kiekvienas pakelis yra dvigubai-užlipytas, pada
rytas visiškai neperleidžiančiu-orą su ekstra už
valkalu iš Cellophane.

Tai yra tas sugabus vyniojimas, randamas vien 
ti ant Gold Cigaretų, kuris užrakina nuo 
drėgnumo, dulkių ir sausumo... kuris užlipina 
geriausiame skonyje Prizinio Derliaus tabakus...

*

PRIZINIO DERLIAUS TABAKAI 
daro juos DVIGUBAI-šVELNIAIS

2 UŽVALKALAI DUBELTO “CELLOPHANE”

FABRIKINIAI-šVIEŽIAIS
NUSISTATYKITE Old Gold’s Hollywood Screenscoops, 

Antradienių ir Ketvirtadienių vakarais, Columbia 
Network. Coast-to-Coast

Vidujiai* Užvalkalas 
H "CaUopkaaa“ 

atsidaro ii VIRŠAUS

ZJopr.. 1938. by P. LorUlard Co.. Ine.

Išlaukinis Užvalkalas 
ii ‘-Callophana'* 

atsidaro ii APAČIOS

Established 1760

X

OgARETTEs

Shambaris, Frank Karvelis, Jo
seph Ražinauskas, Nellie Valen- 
tavičiūtė, Alphonses Dumša, E- 
leanor Vožnekaitytė, Helen šlo- 
gerytė, Albinas Anušauskas, 
Mary Miklinevičiūtė, Theresa 
Stokes, Helen Stoknaitė, Flo- 
rence Ayotte, Florence Jenušai- 
tytė, Albert Matulis, Paul Ma- 
tuliunas.

daktorius J. Pilipauskas iš Ma
rianapolio, visuomenininke M. 
Jokubaitė iš New Haven, Conn., 
draugijų pirmininkai — J. Rau
galis (Vyčių), J. Grėbliūnas ir 
M. Virbickas (Šv. Vardo), 
Valūnas (L. N. P. Kliubo), 
Stulginskaitė (Studentų), 
Klimas (Choro); veikėjai
Tareila, T. Matas, J. Zemantaus- 
kas ir kiti.

P. 
J. 
V. 
J.

GERIAUSI MOKINIAI LIE
TUVIŲ KALBOJE 

Mildred Bružaitė, 
Gėrikas.

Linkime visiems 
moksleiviams siekti 
mokslo.

pirm. kun. kleb. J. Valantiejus, 
J. Jenušaitis, adv. C. V. Balan
da, M. Karinauskienė, adv. J. A- 
lišauskas, P. Jokubauskas, pp. 
J. Barkauskai, lietu. M. Balan
da, N. Jenušaitienė, J. Kupstas, 
M. Kašėtaitė, J. Bendleris, M. 
Andrikytė, J. Raugalis, M. Ado
maitytė ir kiti. Lyra.

ROCHESTER, N. Y.
Klemensas

jauniems 
aukštesnio 

Koresp.

BROCKERT’S ALE

Telefonas
Worcester, 5-4335

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston

PAGERBS KOMP. A. ALEKSĮ

Vadovaujant Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyriui surengtas pa
gerbimo bankietas komp. A. A- 
leksiui D. L. K. Gedimino Ordi
no įteikimo proga. Pokilis įvy
ko birželio 9, Elton viešbuty, 
kuriame dalyvavo vietiniai ir iš 
kitų miestų profesionalai, inte
ligentai, draugai muzikai bei 
visi kompozitoriaus prieteliai. 
Vakarą tvarkiai vedė rengimo 
komisijos pirm. J. Jenušaitis. 
Muzikalę programos dalį (Alek
sio kompozicijas) šauniai išpil
dė skaitlingas parap. Vyčių cho
ras, A. Grėbliūnaitė, M. Andri- 
kytę, A. ir J. Lušytės, A. Mar
kus, N. Plangytė ir A. Ulinskas, 
vadovybėje komp. Aleksio sū
naus Norberto, grįžusio namon 
atostogoms iš Notre Dame uni
versiteto, kur jis yra Student 
Radio direktorium.

Kalbėjo garbės svečias — 
konsulas Jonas Budrys ir “A- 
merikos” redaktorius adv. J. 
Laučka iš New York, Katal. 
Susivienymo Centro Sekretorius
J. galiūnas iš Kingston, Pa.; 
dvasios vadai: kun. kleb. J. Va
lantiejus, kun. J. Kazlauskas 
(klebonas) iš Bridgeport, Conn., 
kun. J. Kripas iš Hartford, Ct., 
kun. B. Gauronskas, kun. E. 
Gradeckis; artistas J. Olšaus
kas iŠ Amsterdam, N. Y.; muzi
kai Brolis Banys iš Marianapo
lio, J. Balsis iš Hartford, Conn.,
K. ŽalnieMHtis iŠ New Britain,- 
Conn.; “Studentų žodžio” re-'

Gerb. “iškilmių kaltininką” 
sveikino laiškais bei telegramo
mis Lietuvos Ministerija iš 
Washington, D. C., kanauninkas 
V. Aleksandravičius iš Lietuvos, 
Monsignoras J. Miliauskas iš 
Scranton, Pa., Metropolitan O- 
peros artistė Anna Kaskas 
(Katkauskaitė), komp. J. Žilevi
čius iš Elizabeth, N. J., “Drau
go” redaktorius L. Šimutis, 
kun. Draugelis, Vyčių Centras, 
dain. J. Gričaitė, Vyčių Dainos 
ir Birutės Chorai iš Chicago, 
III., komp. A. Pocius, “Muzikos 
Žinių” redaktorius N. Kulys, 
“Garso” redaktorius M. Zujus, 
K. Vilniškis iš New York, žur
nalistas iš Lietuvos V. Uždavi
nys, “Margučio” redaktorius 
komp. A. Vanagaitis, muzikai J. 
Brundzą, P. Dulkė iš Brooklyn, 
N. Y. ir J. Steponavičius iš Brid
geport, Conn., Federacijos Chi
cago Apskritys, V. Kvietkaus- 
kas iš Wilkes-Barre, Pa. ir dau
gybė kitų.

Kalgos, dainos, telegramos ir 
visa atmosfera darė didį, gražų 
ir gilų įspūdį. Lietuvos konsu
las, pulk. Jonas Budrys prisegė 
komp. Aleksiui D. Lį K. Gedi
mino Ordiną. Visi sudainavo 
tautos himną. Sekė solemnizan- 
to komp. A. Aleksio kalba jaut- Į tos Sesučių Pranciškiečių. Jos ir

40 VALANDŲ ATLAIDAI

Birželio 6, 7 ir 8 d., buvo labai j 
išganingos Šv. Jurgio parapijie-, 
čams, nes tai brangioji metinė; 
šventė, laike kurios ant aukšto, 
gėlėmis papuošto sosto buvo iš
statytas švč. Sakramentas 40 
valandų adoracijai.

Pirmadienio rytą, 8 vai. kun. 
A. Orvidas atnašavo iškilmingas 
šv. mišias, pasakė pamokslą ir 
vadovavo procesijoje. Pirmadie
nio vakare iškilmingus mišparus 
laikė kun. K. Jenkus, asistavo 
kun. A. Orvidas ir kun. J. Ska- 
landis, o pamokslą sakė kun. A. 
Petraitis. Antradienio rytą, su
mą laikė kun. J. Skalandis. Va
kare mišparus laikė kun. A. 
Petraitis asistuojant kun. J. 
Skalandžiui ir kun. K. Jenkui. 
Pamokslą sakė kun. K. Strimai
tis Trečiadienio rytą, sumą lai
kė kun. K. Strimaitis, vakare 
mišparus laikė ir procesijai va
dovavo kun. K. Strimaitis, asis
tuojant kun. A. Petraičiui ir 
kun. J. Skalandžiui. Pamokslą 
sakė kun. K. Jenkus.

Reikia pažymėti, kad kunigai 
pamokslininkai sakė labai gra
žius pamokslus. Procesijos taip
gi buvo labai gražiai sutvarky-

ri ir džiugi, pilna nuoširdaus 
dėkingumo ir didelio pasiryži
mo dar energingiau ateity dar
buotis Dievo garbei ir Tėvynės 
naudai! Tuomet įteikta komp. 
Aleksiui piniginė dovanėlė nuo 
Choro, Vyčių, Federacijos ir 
prietelių, atminčiai taip pat į- 
teikta “svečių knygelė” su visų 
dalyvių vardais.

Rengėjai nuoširdžiai dėteucrja

iriH

Statistinės žinios parodo, kad 
pagal lietuvių skaičių ar tik ne- 
daugiausia saužudyščių įvyksta 
lietuvių tarpe. Tai nemalonios 
žinios. Priežastys, šeimyniniai 
nesutikimai, kuriuos sudaro be
dievybė, girtuokliavimas ir ap
sileidimas tikėjimo dalykuose. 
Bedieviškų, šlykščių laikraščių 
ir knygų skaitymas daugumoje 
priveda prie tų nelaimingų atsi
tikimų, kurie užtraukia gėdą vi
sai mūsų išeivijai.

Seniaus šios kolonijos lietu
viai beveik neturėjo profesijo
nalų. Buvo tik parapijos klebo
nas ir p. J. Rickis, kuris yra bai
gęs Veiverių Mokytojų kursus. 
Bet kiek buvo veikimo. Suorga
nizuota įvairios draugijos ir 
kuopos, pašalpinės ir idėjinės;, 
rengdavo įvairius vakarėlius. Gi 
šiandien nesurengia vakarėlio 
be svaiginamųjų gėrimų. Turime 
nemažiai ir profesijonalų: vieną 
dentistą, medicinos gydytoją, 
vaistininką, du laidotuvių direk
torių, advokatą, ir apie tuziną 
studentų universitetuose. Aukš
tesnes mokyklas baigusių turi
me šimtais. Rodos, tiek turėda
mi inteligentų ir pusinteligentų 
galėtume didelius darbus nu
veikti, bet kur pasukome eiti. 
Šiandien nėra tokio veikimo 
kaip buvo praeityje. Jeigu šian
dien dar iš likusių veikėjų nori 
ką pradėti veikti, tai kaikurie 
profesijonalai sako: “A, ką tie 
bemoksliai čia skerečiojasi; ar 
gi tai jiems būti veikėjais”. Bet 
kur mūsų jaunųjų profesijonalų 
veikimas? Ant. Žiemys.

Tik Savaitė Iki Trilypės 
GEGUŽINES

NAUJAS KUNIGAS
Sekmadienį, birželio 12 d., Šv. 

Jurgio par. bažnyčioje atnašavo 
pirmas savo iškilmingas mišias 

i kun. Pranas J. Valukevičius, ku- 
ris dieną pirmiau iš J. E. Vys
kupo J. E. Kearney priėmė ku
nigo šventimus. Jaunas Kris
taus darbininkas yra pirmutinis 
Amerikoje gimęs lietuvis iš šio 
miesto. Laike jo šventų mišių 
bažnyčia buvo perpildyta žmo
nėmis tarpe kurių buvo jauno 
kunigo tėveliai, giminės ir pa- 

• žįstami. Gražų pamokslą pasa- 
! kė mūsų klebonas kun. Jonas M. 
i Bakšys. Pamokslas buvo tiek į- 
spūdingas, kad ištraukė dauge
liui ašaras iš akių. Antras savo 
iškilmingas mišias jaunas ku
nigas atnašaus birželio 19 d., 
Holy Redeemer bažnyčioje.

Malonūs LDS nariai-narės, 
Connecticut apskričio! Ar visi 
esame prisirengę dalyvauti mū
sų rengiamoje iš eilės šeštoje 
trilypėje Gegužinėje, 26 d. bir
želio po pietų, gražiame Hart
fordo lietuvių parke, Glaston- 
bury, Conn.?

Jau tik savaitė beliko prisi
ruošimui. Visi skaitlingai daly
vaukime. Kvieskime visus, o y- 
pač savo šeimas, kaimynus ir tt. 
dalyvauti gegužinėje. Rengimo 
komisija jau pilnai pasiruošus, 
kodaugiausia svečių priimti ir 
pavaišinti. Vieta graži tarp o- 
šiančių žalių medžių ir prie vin
giuojančios Connecticut upės.

Tad visi ir visos (būsiu ir aš) 
pasimatysime sekmadienį, bir
želio 26 d. gegužinėje. Turėsime 
progą pasiklausyti mūsų jauni
mo skambančių balsų, nes da
lyvaus net keturi chorai.

LDS Conn. apskr. raš-kė.

RENGIASI Į KUNIGYSTĘ
Kazimieras Mockevičius, Šv. 

Jurgio parapijos narys baigia 
mokslus Šv. Andriejaus pradi
nėje seminarijoje ir birželio 19 
d. įvyks tos seminarijos mokslo 
metų užbaigimas. Linkime pasi
sekimo Kazimierui jo pašauki
me ir laimingai baigti mokslus 
Šv. Bernardo seminarijoje.

PIRMAS PIKNIKAS
Šv. Jurgio parapijos pirmas 

piknikas įvyksta Sea Breeze 
parke, sekmadienį birželio 19 d. 
Visi parapijiečiai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti tame pik
nike, kur apart pasilinksmini
mo šviežiame ore, bus galima 
gauti ir gražių dovanų.

REKOLEKCIJOSE
Šią savaitę nuo pirmadienio i- 

ki penktadienio mūsų klebonas 
išvyko į Šv. Bernardo seminari
ją atlikti rekolekcijas. 

Vyturys.

altorius papuošė tikrai artistiš
kai. Žmonės skaitlingai lankėsi 
ir naudojosi Dievo malonėmis. 
Buvo matyti ir tokių susitai
kant su Dievu, kurie jau per 
daugelį metų nebuvo to darę, 
žodžiu, atlaidai buvo labai išga
ningi ir parapijiečiai yra dė
kingi savo klebonui už surengi-Į i 
mą tokių gražių iškilmių ir 
čiams kunigams nž gražius pa- vedęs. Jis buvo nutolęs nuo Ka-

Gegužės 30 d. įvyko nemalonus 
dalykas, būtent, Mikas Čelkys, 
53 m. amžiaus, pasikorė. Jis pa
ėjęs iš Svėdasų parapijos. Sako- 

, kad šeimyninis nesutikimas 
kliavimas jį prie to pri-

visiems už labai gausų d alyva vi- mokslus iškilmingas pamald^J JJJU3I Bažnyčios. Priklausė prie 
mąT Komisiją* sudarė garbes į ir dvasinę pagelbą. “bendrafrontininkų”.
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NEW BRITAIN, CONN.
TRILYPĖS GEGUŽINĖS 

REIKALU
Kurie manote vykti į Geguži

nę, 26 d. birželio bus’u, malonė
kite iš anksto paduoti vardus 
komisijai, būtent: P. Poškus, P. 
Andrulionis, A. Gurskis, J. Ja
nušonytė, B. Mičiūnienė. Bus’ai 
išeis 1 vai. p.p. nuo Šv. Andrie
jaus par. bažnyčios. Taip pat 
prašome ir Šv. Cecilijos choro 
narių pribūti minėtu laiku ir tą 
pačią vietą. Komisija.

LANKESI SVEČIAS
Pereitą savaitę pas vargoni

ninką p. K. Žalnieraitį lankėsi 
svečias gerb. J. Olšauskas ir da
lyvavo trečiadienio vakarą bir
želio mėnesio pamaldose ir į- 
spūdingai pagiedojo.

DAUG LIGONIŲ
Daug žmonių serga gerklių ir 

slogų ligomis. Serga ir kaikurie 
LDS nariai ir “Darbininko” 
skaitytojai, būtent, pavojingai 
buvo susirgus p. M. Vilčinskie- 
nė, mūsų jaunamečio LDS na
rio p. V. Vilčinsko motinėlė. Po 
sunkios operacijos, p. G. Čeka- 
nauskienė, “Darbininko” skai
tytoja ir katalikiško veikimo rė
mėja, jau sveiksta. Buvo sun
kiai susirgęs ir kun. P. P. Kar
tono motinėlė. Visiems linkime 
kogreičiausiai išsveikti.

Miesto gydytojo pranešimu, 
daug vaikų serga diphheria. 
Vienoje šeimoje net keturi. Pa
tartina tėveliams prižiūrėti vai
kelių sveikatą. T. M.

.........................'




