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Vilnnis, birželio 21 dieną, 
— Šių metų liepos mėn. 5 
d. Vytauto Vileišio palai
kai bus pervežti į Vilnių ir 
palaidoti šeimos kriptoje.

Kaunas, birželio 21 dieną, 
— Darbo Rūmai numato 
rudenį įsteigti suaugusių
jų gimnaziją darbinin
kams.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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šeštadienį, birželio 25 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų radio programa. Patartina visiems 
vo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir pasiklau 
žiu dainų, muzikos ir kalbų iš stoties WC0P, Boston
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DABARTIES 
BILDESIUOS

Kinija (sako Tikybines 
Painokas Mokyklose

Hankow, Kinija, birž. 23,
- Katalikų mokyklose 

buvo valdžios uždrausta 
mokyti tikybą. Dabar ge
nerolas Čiang Kai-Šek tą 
įstatymą pakeitė ir įsakė, 
kad tikyba būtų mokoma 
mokyklose. Jis sako: “Ki
nijos istorija liudija, kiek 
daug Krikščionybė yra pri
sidėjus prie žmonių gyve
nimo pagerinimo. Misionie
riai savo drąsa ir pasišven
timu labai daug pagelbėjo 
žmonėms”.

Belgai Atstatys Altorius 
Ispanijoje

Brussels, Belgija, birž 23, 
— Aukos yra renkamos at
statymui Ispanijos sunai
kintų altorių, nupirkimui 
bažnytinių rūbų ir indų. 
Toledo mieste belgai yra 
nusiskyrę pastatyti pirmą 
savo aukomis altorių.

CIO Darbininkų Unija 
Prašalins Komunistus

New York, birž. 23, —Ho- 
mer Martin, automobilių 
CIO darbininkų unijos pre
zidentas griežtai pareiškė, 
kad komunistų partijos na
riai bus išbraukti iš unijos. 
Užklaustas ar unija visai 
komunistų nepriims,. jis 
pasakė, kad tuo reikalu y- 
ra ruošiama rezoliucija ki
tam CIO suvažiavimui. Jis 
sako: “Mes norime vienin
gos unijos, bet jei unijos 
vadai priešinasi mūsų kon
stitucijai ir nesilaiko pada
rytų su darbdaviais sutar
čių- ir priverčia darbinin
kus tas sutartis laužyti, 
tai su tokiais vadais mes 
negalime nieko bendra tu
rėti, negalime jų laikvti; 
jie turi būti prašalinti. Mes 
norime taikos unijose ir 
negalime laikyti tų, kurie 
taiką ardo. Komunistai tu
ri išeiti”.

Škotijos Kunigams Uždraus
ta Eiti (Teatrus

Glasgow, Škotija, 
23, — Škotijos vyskupai 
uždraudė kunigams eiti į 
viešus teatrus, nes juose 
nevisada yra tinkamos pro
gramos ir daug laiko veltui 
praleidžiama. Jie sako: 
“Vyskupai į teatrus nesi
lanko ir mes norime, kad 
kunigai sektų mūs. Teat
ruose kunigams ne vieta. 
Jie turėtų laiką naudingiau 
sunaudoti”.

Vytauto Vileišio Palaikai į 
Vilnių

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per_________
'DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Katalikas, kum neremia 
katalikiikoe spaudos, neturi 
teisia vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Vilniuje Palaidotas Rašyto
jas Ksaveras Sakalauskas- 

Vanagėlis
Vilnius, birželio 18 dieną, 

— Vilniuje palaidotas ra
šytojas Ksaveras Sakalau
skas - Vanagėlis, kuris iš 
Varšuvos buvo iškilmingai 
vietos lietuvių kolonijos iš
lydėtas.

Vokietijos Naciai Nori 
Išvaryti Žydus

Berlynas, birž. 23, — Na
cių propagandos ministeris 
Paul Josenh Goebbels pa
reiškė, kad bus imtąsi le
galių priemonių visus žy
dus iš Vokietijos išvaryti. 
Jis sako, kad žydų buvimas 
Vokietijoje jį eržinąs. Dau
gybė žydų mėgina įvažiuo
ti į Ameriką. Vokietijos 
naciai yra nusistatę išva
ryti apie 500,000 žydų. Kur 
jie vargšai pasidės? Vokie
tijos katalikai žydus už
stoja, bet šiuo metu jie nie
ko negali daug padaryti, 
nes valdžia yra Bažnyčios 
priešų rankose.

Pražuvo Vokietijos Žymūs 
Vyrai

Paryžius, birž. 23,— Trys 
žymūs buvusieji Vokietijos 
nacių valdžios vyrai žuvo 
ir žmonės nieko apie juos 
nežino kur ir kaip. Marša
las von Blomberg, Franz 
von Papen ir baronas von 
Fritsch žuvo. Spėjama, 
kad jie buvo nacių “apva
lymo” aukos.

Mišri Lietuvių-Lenkų Komi
sija Administracijos Palinijo 

Ginčams Spręsti

Kaunas, birželio 21 dieną, 
— Išvengti galimiems ne
susipratimams atei t y j e 
numatoma sudaryti mišri 
lietuvių - lenkų komisija 
administracijos palinijo 
ginčams spręsti.

60 KUNIGŲ AREŠTUOTA 
AUSTRIJOJE

pėdomis, bet laimės ma
žiau už savo pirmtakūną. 
Katalikų Bažnyčios istori
ja įrodo, kad ios priešai 
žūva, o Ji pasilieka amži
nai. Hitleris nori išnaikin
ti Europoje Katalikybę. Ar 
jis nežino, kad 305 metais 
Romos ciesorius Diokleci- 
jonas buvo net ant pinigų 
iškalęs: “Krikščionybė tu
ri būti išnaikinta”. Ar 
Krikščionybė išnyko? Mo- 
hometas kardu ir krauju 
norėjo sunaikinti Krikščio
nybę, kaip dabar daro ko
munistai, bet ar jam pasi
sekė? Prancūzas bedievis, 
vardu, Proudhon, 1865 me
tais pasakė: “už dešimties 
metu nebebus nė vieno ku
nigo”. Jau mes sulaukėme 
1938 metų ir kunigų turi
me daugiau, negu turėjo
me. Lietuvių laisvamanių 
tėvas Dr. Šliupas Ameriko
je yra pasakęs, kad už 10 
metų neliks nė vienos baž
nyčios, o šiandien jų kelis 
kartus daugiau. Negelbėja, 
nė SLA $400 skirti laisva- 
manvbei Lietuvoj.

Hitleris ir visi diktato
riai, BažfiVčios priešai 
pražus, bet Bažnyčia pasi
liks. Vfettttf jų pastangos.

Vienna, Austrija, birž. 
23, — Iš tikrų šaltinių su
žinota, kad nacių slaptoji 
policija suareštavo ma
žiausia 60 kunigų, nes būk 
tai jie politiškai nusikaltę 
prieš nacių rėžimą. Jie taip 
pat yra kaltinami, kaip bu
vo kaltinami Vokietijos ka
talikų kunigai, dorovės nu
sikaltimais: tačiau visiems 
žinoma, kad tai tik prieka
bė, nes policija ir liudytojų 
jokių įrodvmų neturi. Ku
nigų suareštavimas didžiai 
sujaudino Austrijos gy
ventojus, kurių dauguma 
yra katalikai.

Taip pat paaiškėjo, kad 
pirmiau buvo suareštuoti 
kunigai jau nuteisti i ka
lėjimą už pasipriešinma 
nacių rėžimui. Kun. Wil- 
helm Sassei yra nuteistas 
kalėti septyniems mėne
siams, kiti keturi kunigai 
trumpesniam laikui. Dabar 
suareštuotų kunigų padė
tis ir likimas dar nežino
mas.

Naciai taip pat Austrijo
je įkalino žymius katalikus 
pasaulionius, kaip tai, Dr. 
Hoen ir Dr. Holfensteiner.

Hitleris seka Bismarko

KUN. J. ŠVAGZDYS,
Šv. Roko lietuvių par. (Brockton, Mass.) klebonas, 
LDS Centro Pirmininkas, kurio parapijoje įvyksta šių 
metų birželio 27 ir 28 d.d. LDS metinis seimas. Brock- 
toniečiai darbininkai, LDS nariai, jų vadai — klebonas 
ir vikarai nuoširdžiai kviečia visus į Seimą, šeimines 
pamaldas ir šeimynišką darbininkų vakarėlį, birželio 
27 d. (LDS Seimo tvarka telpa 5 puslapy).

KUNIGAS SUTAIKĖ DARBI
NINKUS SU DARBDAVIAIS

Ravenna, Ohio, birž. 23, ti. Mes galėtume visus da- 
— The Oak Rubber kom-llykus aptarti ir streiką už- 
panijos darbininkai išėjo į j baigti. Jei aš jums dykai 
streiką ir apstojo fabriką, 
kad kti darbininkai neįei
tų. Visai arti fabriko yra 
Katalikų bažnyčia. Tos 
bažnyčios kunigas - vika
ras J. Leo Brennan, pradė
jo kalbėti į streikierius ir 
sako: “Nėra tokio streiko, 
kurio nebūtų galima už
baigti tiksliu protavimu ir 
protingu pasikalbėjimu. 
Jums reikalingos yra algos 
ir be jų jūs negalite gyven-

parūpinsiu svetainę ar jūs 
susirinksite savo reikalų 
svarstyti ?”

Darbininkai ir darbda
viai priėmė kunigo pasiūly
mą. Susirinko darbininkai 
ir kompanijos vadai. Po il
gų pasitarimų ..ir vieni ir 
kiti truputį nusileido, ir 
streikas buvo užbaigtas. 
Darbininkai buvo laimėto
jai. Ravenna Evening Re- 
cord laikraštis išgyrė kuni
gą už jo pasidarbavimą, gi 
darbininkų unija, United 
Rubber Workers of Ame- 
rica, pasiuntė kunigui pa
dėką už jų. reikalų apgini- 
mą.

Atnaujino Su C10 Darbinin
kų Unija Sutartį

Stonington, Conn.
23, — The American 
vet kompanija atnaujino 
su darbininkų unija sutar
tį. Darbininkams per me
tus bus mokama tokios nąt 
algos kaip dabar. Sutartis 
nurodo, kad samdymas 
darbininkų bus su unijos 
pritarimu; darbininką 
dirbs 40 vai. į savaitę, už 
virš laiko darbą gaus laiko 
ir pusę atlyginimą.

Lenkams Klaipėdos Uoste 
Jokiu Išimtinu Tei

siu Nesuteikiama
Klaipėda, birželio 21 die

ną, — Pastaruoju laiku 
kai kurios lenkų įstaigos ir 
spauda pradėjo skleisti už
sienyje gandus, kad Klai
pėdos uoste lenkams sutei
kiama ypatingos teisės ir 
atidalinama “laisvoji zo
na”; Iš Klaipėdos mus in
formuoja, kad tos žinios y- 
ra pramanytos, feo r / -.

Rooseveltas Skiria Daugiau 
Pinigu PWA Darbams

Washington, birž. 23, — 
Prezidentas Rooseveltas 
skiria valdžiai išleisti trys 
bilijonus, septynius šimtus 
penkios dešimts milijonų 
dolerių prie įvairių val
džios darbų projektų. Daug 
žmonių, kurie neteko dar
bo fabrikuose, gaus darbą 
prie valdžios darbų. PWA 
vadas Harry Hopkins sa- 
<o, kad apie trys milijonai 
žmonių galės gauti darbus. 
3rezidentas Rooseveltas 
Tvirtina, kad miestai galės 
iš valdžios pinigus skolin
tis ir šelpti bedarbius.

KATALIKŲ PASAULIS
WASHINGTON, D. C., — New 

Hampshire valstybėje WPA stu
dijuoja katalikybės klausimą. 
Tame dalyke renka įvairias da
tas. Prie ko einama?

BUFFALO — J. M. J. A. Duf- 
:!y Buffalo vyskupas paskelbė, 
kad per keturias savaites nuo 
iepos 11 iki rugp. 5 bus teikia

ma kunigams specialūs kursai 
socialės akcijos srityje.

MEXICO CITY — Katalikų 
persekiojimas tebesitęsia Meksi
koje. Daug vyskupų tebėra išva
ryta iš savo vyskupijų.

STOCKOLM — švedži liutero
nai pripažįsta Panelės Švč. gar- 
jinimą. Jie įveda išpažintį, pry- 
čeriams. brevioriaus kalbėjimą 
ir katalikišką tikėjimo išpažini
mą.

WUCHANG CHINA — Tėvas 
F. Middendorf, O. M. F. pusiau 
aklas, metų bėgyje 60 kinų at
vertė prie katalikų.

ROCHESTER, N. Y. — 58 me
tų amžiaus tapo įšventytas ku
nigu — Alfredo Morotti.

NEW ORLEANS — Kun. Ha- 
rold A. Gaudin, S. J. Loyola u- 
niversiteto prezidentas, bėgyje 
trijų ar penkių metų pranašau
ja katalikų persekiojimą Ameri
koje.

BUDAPEST — Trečiojo ordi
no Pranciškonai rengiasi prie 
tarptautinio kongreso.

WASHINGTON, D. C. — Ma
rijos Legionas aktyviai veikia 
50 vyskupijose.

BOSTON — J. E. Kardinolas 
išgyrė Boston’o Kolegiją. Akty
viai dalyvavo mokslo užbaigimo 
akte.

WOODSTOCK, MD. — 36 Jė
zuitai įšventyti kunigais.

K. P. J.

SVEIKINIMAS 
SEIMUI

Šiomis dienomis p. S. Marke
vičius iš Elizabeth, N. J. pri
siuntė $5.00 čekį ir tuos pinigus 
padalino šiaip: už knygutę 20c.; 
“Darbininko” prenumerata ir 
Intertype fondui $4-80. Dėkoja
me už penkinę, kuri yra vertin
ga parama, p. S. Markevičius y- 
ra nuoširdus “Darbininko” ben
dradarbis ir rėmėjas. Jis ta 
proga nepamiršo ir darbininkų, 
kurie pirmadienį, birželio 27 d. 
suvažiuoja į Montello į savo me
tinį seimą. Suvažiavusius atsto
vus sveikina šiais žodžiais:

“Prie progos sveikinu LDS 
Seimą, kuris skelbiamas 27 ir 
28 dd. šio mėnesio, Šv. Roko lie
tuvių par., Montello, Mass. ir 
linkiu geriausių sėkmių įr nau
dingų sumanymų. s,.j d

S. Markevičius''.

I Londonas, birž. 23, —An
glija seniai reikalavo, kad 
kitos Europos valstybės 
padarytų sutartį atšaukti 
iš Ispanijos svetimšalius 
kareivius, ir lojalistams- 
radikalams ir nacionalis
tams pripažintų kariaujan
čių teises. Anglija, Vokie
tija, Italija, Prancūzija ir 
Rusija tuo klausimu susi
tarė. Rusija labai buvo 
priešinga, bet Prancūzijos 
verčiama sutiko, vienok 
pasakė, kad to reikalo iš
laidoms padengti ii neduo
sianti nė vieno cento.

Streikierių Riaušės New 
Yorke

New York, birž. 23, — A- 
pie 150 darbininkų Eagle 
Pencil kompanijos išėjo į 
streiką. Kompanija norė
dama sulaužyti darbinin
kų streiką paskelbė, kad 
kas nori gali ateiti ir dirb
ti, tačiau, kada buvo mė
ginta automobiliais įvežti 
darbininkus į fabriko kie
mą, streikieriai jiems pa
stojo kelią ir įvyko riaušės. 
Vienas darbininkas buvo 
sunkiai sužeistas, kiti ma
žiau. Streikieriai tikisi lai
mėti, jei tik neatsiras daug 
streiklaužių.

Suaugusiųjų Gimnazija 
Darbininkams

KANADOJE EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

--------------------- <$-

Quebec, Kanada, birž. 23, 
— Čia iškilmingai prasidė
jo tautinis Eucharistinis 
Kongresas į kurį suvažia
vo tūkstančiai žmonių. 
Kongresas užsibaigs bir
želio 26 d., tą dieną 11.15 
vai. prieš pietus. Amerikos 
žmonės galės per radio gir
dėti Kongreso pamaldas, o 
nuo 12:00 iki 12:15 Šven
tas Tėvas Popiežius kalbės 
ir suteiks apaštališką pa
laiminimą. NBC radio sto
tis transliuos Kongreso pa
maldas.

Keturi Eucharistiniai 
Kongresai

Paryžius, birž. 23, — Su
grįžęs iš Budapešto vysku
pas Heylen pasakė, jog ga
lutinai buvo nutarta atei
nančius Eucharisti n i u s 
Kongresus turėti sekančio
se vietose: 1940 metais, Ni- 
cejoj, Prancūzijoje; 1942 
m. Lenkijoje: 1944 Ispani
joje ir 1946 Belgijoje. Tai 
bus tartautiniai Eucha
ristiniai Kongresai.

KAINA 5 CENTAI

Dabar tos penkios vals
tybės kreipsis į Ispanijos 
lojalistus - radikalus ir na
cionalistus ir reikalaus jų 
sutikimo; paskiau pasiųs į 
Ispaniją komisiją suskai
tyti svetimšalius karei
vius. Sakoma, kad tas dar
bas užimsiąs apie 40 die
nų. Tuo pačiu metu prie 
Prancūzijos ir Portugali
jos rubežių bus pastatyta 
sargyba, kad karo ginklai 
nei kareiviai nebūtų slap
tai įleisti į Ispaniją. Jei lo- 
jalistai - radikalai ir nacio
nalistai leis ištraukti sve
timšalius kareivius, gali
mas daiktas, kad ten bus 
sudaryta greitu laiku tai
ka, nes uždarius rubežių 
lojalistai - radikalai jokiu 
būdu neatsilaikys prieš 
Franco kariuomenę.

Reikalinga bus milijonai 
dolerių, kad svetimšalius 
išvežus iš Ispanijos. Visos 
valstybės sutiko prie išlai
dų prisidėti, išskyrus Ru
siją.

Prancūzijos komunistai 
baisiai protestuoja prieš 
valdžios sutikimą uždaryti 
rubežių, sakvdami, kad tai 
rengiama mirtis Ispanijos 
lojalistams - radikalams. 
Jie ragina socialistus su
kilti prieš valdžią. Vienas 
komunistas pasakė: “tai 
demokratijos pražudy
mas”. Bet jau ir Rusija ap
leidžia Ispanijos komunis
tus.

Anglijos komunistai taip 
pat smarkiai puola Cham- 
berlainą, kad jis neprade
da karo prieš nacionalis
tus. Dabar komunistai tu
rėtų siųsti protestus ir Ru
sijai.

Ragina Deportuoti Suvargu
sius Nepiliečius

New York, birž. 23, — 
Federalė grand jury ragi
no prezidentą Rooseveltą 
deportuoti nepiliečius, ku
rie ima iš valdžios pašalpą. 
Sako: “kas nori gauti A- 
merikos valdžios pašalpos 
turi arba tapti šalies pilie
čiu arba būti grąžintas į 
savo kraštą”. Tačiau pre
zidentas tuo reikalu nieko 
nedaro. Ir gerai, nes tai 
būtų neteisinga deportuoti 
tuos darbininkus, kurie 
tiek daug prisidėjo prie 
šios šalies sustiprinimo.

Vilniaus Lietuviu Gimnazijai 
Nesuteiktos Pilnos Teisės

Vilnius, birželio 21 dieną, 
— Lietuvių Vytauto Di

džiojo Gimnazijai tesuteik- ’ 
tos tik dalinės teisės. Abi
turientai turės laikyti eg
zaminus valdinėje lenkų 
komisijoje.
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DIDELE ŠVENTE LANKĖSI

Birž. 24 d., yra didžioji Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus šven
tė su oktava. Šv. Petro par. baž
nyčioje tą dieną baigsis' pamoks
lai ir pamaldos prieš tą šventę, 
kurias vedė kun. K. Vengras, 
MIC. Jis ir tą vakarą sakys pa
mokslą, skaitys atsiteisimo mal
dą, intronizacijos aktus ir su- 

- teiks palaiminimą su Švenčiau
siu.

Antradienį, birželio 21

Maldos Apaštalavimo draugi
ja padarys tą vakarą .procesiją 
Saldžiausios Širdies garbei. 
Draugija susirinks po bažnyčia 
7 vai. vakare.

Tos draugijos intencijai šven
tos mišios bus giedamos birž. 26 
d., 8:30 vai. ryte. Nariai susi
renka į bažnytinę salę 8 vai. r.

d. 
“Darbininko” redakcijoj lankėsi 
Dr. Julius Kvaraciejus (Coro- 
sa), gyv. 51 Worcester St., Na
shua. Kartu su juo buvo atvy
kę pp. K. Nadzeika, LDS Nau
jos Anglijos apskričio iždinin
kas ir S. Ulcickas iš Nashua.

Dr. Kvaraciejus dabar atosto
gauja. Užsibaigus atostogoms 
metus praktikuos dentisteriją 
Boston Dispensary. Po to, žada 
atidaryti ofisą Nashua. Dr. 
Kvaraciejus yra dentistas. Lin
kime jam geriausių sėkmių.

GABI LIETUVAITE
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Batsiuvių Streikas

Nuostolingas Gaisras

Panevėžys. Artinantis 
pavasariui, batsiuviai, ku
rie gamina magazinams 
batus ėmė reikalauti atly
ginimo pakėlimo, tik savi
ninkai nesutiko. Tada viso 
miesto batsiuviai “sustrei
kavo” ir laimėjo, nes prieš 
šventes nebuvo galima Pa
nevėžy gauti batų. Magazi
nų savininkai pakėlė atly
ginimą 30%.

2

SVARBUS LIETUVIŲ 
DIENOS SUSIRINKI

MAS

Ketvirtadienį, birželio 30 
dieną, 8 vai. vakare, (po 
mišparų) įvyks Lietuvių 
Dienos reikalu susirinki
mas “Darbininko” name. 
Prašome visų darbuotojų 
skaitlingai dalyvauti.

A. Peldžius,
Bostono kol. L. D. kom. 

Pirmininkas.
DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Šiomis dienomis Veronika 
Šmigelskytė, gyv. 85 C. St., bai
gė Nazareth Higth School. Ji 
visuose moksluose išėjo antra ir 
už tat gavo antras dovanas. Be 
to, ji pasižymėjo ir laimėjo pir
mą vietą kompozicijoje. Jos kon- 
testinį aprašymą kun. P. Wa- 
ters viešai išgyrė iš kelių atve
jų. Mokslininkas kun. Waters, 
savo komentaruose pažymėjo, 
kad tas aprašymas būtų skaito
mas garbingų ir seminarijų ir 
universitetų mokinių tarpe. Už 
šį literatišką gabumą jauna Ve
ronika gavo $15.00 dovanų. Kur 
ši gabi lietuvaitė eis kitą metą 
mokytis, nežinau. Kadangi ji ei
na kasdieną prie Šv. Komunijos, 
yra viltis, kad ji vertai sunaudos 
talentus. Jos brolis už metų, ki
tų bus kunigu Marijonu. Sesuo 
yra gabi slaugė. Tėveliai geri 
Šv. Petro parapijos rėmėjai. 
Laimingi jiedu taip gražiai iš- 
auklėję, savo sūnus ir dukteris.

Nauja Lietuviška Porelė

Tel. TROwbridge 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-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

I

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

:ose (aklose) akyse sugrąžinu
šviesą tinkamu laiku.

J. L Pašakarnis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI
Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadvvay,
South Boston, Mass.

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

I

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius

, Veda visokias provas.
Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

i

Panemunėlis, Rokiškio 
apskr. Š. m. gegužės mėn. 
12 d. naktį sudegė agr. A. 
Vienožinskio Bagvilių dva-' 
re gyvenamas namas, dar-! tuvių Dieną ir Dainų Šventę, Thompson, Conn., įsigyki- 
žinė ir klojimas, kuris tik te tikietus iš anksto, nes transportacijos komisija nori 
neseniai buvo pastatytas.

Drauge sudegė ir daug ū- 
kio mašinų, bei padargų. 
Nuostolių padaryta per 70 
tūkstančių litų. Gaisras ki
lo, spėjama iš rūkyklos, 
dėl neatsargumo.

Bostoniečiai, kurie manote vykti Liepos 4 d. į Lie-

žinoti kiek bus važiuojančių, nes reikalinga iš anksto 
parūpinti busai.

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:

Stato Akmeninę Bažnyčią
Palonai. Gegužės 15 d. 

buvo pašventintas kertinis 
akmuo ir pamatai naujai 
statomos akmeninės Palo
nų bažnyčios. Pašventini
mo apeigas atliko Krakių 
dekanas kanauninkas V. 
Bittis. Pamaldas 
riuje ant pamatų 
Krakių klebonas 
Marma, pamokslą
Radviliškio vicedekanas 
kun. A. Adomavičius. Iš
kilmėse dalyvavo didelė 
žmonių minia ir kviestų 
svečių.

švento- 
atlaikė 

kun. K.
pasakė

M. Bendzevičienę, p. Pinelienę,
Em. Čeplikienę, p. Pinelį,
“Darbininko” administracijoj J. Puodelienę,
F. Grendelytę, O. Siaurienę,
p. Januškevičienę, J. Siauris,
A. Jocaitę, A. Sanda,
p. Janušonienę, F. Tuleikis,
M. Kilmoniutę, V. Ulevičienę,
J. Koršuką, K. Valatkevičių,
E. Marksienę, O. Voverienę,
E. Nanartavičienę, St. Griganavičių,

♦

sudainavo duetą. Panelė M.- Gry- 
jaitė dainavo ir solo. Visos dai
nos gražiai, harmoningai ir dar
niai išpildytos. Klausytojai dar 
norėjo daugiau dainų.

Paįvairinimui programos pa
sakė gražias turiningas kalbas 
sekantieji kalbėtojai: kunigai: 
?. Juškaitis, vietinis klebonas; 
J. Plevokas — vietinis vikaras; 
’. Aukštikalnis, S. J.; Alf. M. 

Urbanavičius, C. P.; J. Bucevi
čius, M. S. ir Dr. Ant. Bružas, 
,M. S., Nashua klebonas, kurs 
buvo ir toastmasteriu. Visi lin
dėjo primicijantui daug laimės 
ir Dievo palaimos.

Iš pasaulionių kalbėtojų buvo 
tik vienas iš Waterbury, Conn. 
Galiausiai kalbėjo pats primici- 
antas kun. Kazimieras Pered

na, M. S.
Primicijantą pagerbti pietus 

surengė LRK 16 Federacijos 
skyrius — vadovaujant p. A. 
Zaveckui, pirmininkui. Gaspadi- 
nės: M. Zaveckienė, M. Sundu- 
kienė, E. Povilaitienė, Girdvai- 
nienė, Radaitienė, .Tamolynienė, 
Nemekštienė, Raulinaitienė ir 
kitos daug pasidarbavo.

Kun. Kazim. Peredna, M. S. 
gavo daug įvairių dovanų nuo 
pavienių asmenų. O nuo parapi
jos ir klebono gavo gražią va- 
lyzą ir Royal typewriter. Tie 
daiktai jam bus visados suga- 
dūs ir primins cambridgiečių 
geras link jo širdis. Vietinis.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 338 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

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. SOUth Boston 0815
• *4

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-B ALSAM UOTOJAS 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

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

šeštadienį, birželio 25 d. 10 
vai. ryte, Šv. Petro lietuvių baž
nyčioj susituoks So. Bostonietė 
Jadvyga Savilionytė su inž. Jo
nu Jasioniu iš Norvvood, Mass. 
Pp. Savilioniai yra viena iš pa
vyzdingiausių lietuviškų katali
kiškų šeimynų. Jie gražiai išau
klėjo dvi dukreles, kurios pavyz
dingai dalyvayo Marijos Vaike
lių, Sodalicijos ir Vyčių veikime. 
Viena iš jų įstojo i Seserų Kazi- 
mieriečių vienuolyną ir dabar 
mokytojauja. Jaunoji turi atsa- 
komingą darbą Liberty Mutual 
apdraudos kompanijoj. Savo gy
venimo draugu pasirinko pavyz
dingą lietuvį jaunuolį gerai ži
nomą Norwoode Jasioniu šeimy
nos, kuris taip pat dirba Pru- 
dential apdraudos kompanijos 
ofise — viršininko padėjėjo pa
reigose.

Jaunosios pagerbimui, birže
lio 20 d. Tamuliūnų namuose, 
buvo suruošta “shower”, kur 
dalyvavo keliasdešimts artimes
niųjų draugių. Pokilio surengi
mu rūpinosi Savickienė, Navic
kienė, Tamuliūnaitė ir Velvekai- 
tė.

Kadangi jaunosios tėvelis Mi- 
kolas Savilionis prieš kelias sa
vaites buvo sunkiai ir pavojin
gai susirgęs plaučių uždegimu, 
tai nuo vestuvių puotos ruošimo 
teko atsisakyti. Bus tik šeimy
niško pobūdžio pietūs Mylės 
Standish vlešbutyj.

Jauniesiems pamergėmis - pa
broliais bus: Monika Tamuliū
naitė, Karolis Klimavičius, Ade
lė Velvekaitė, Michael Demarzo, 
Alena Jasionytė, Antanas Gapu- 
tis.

Linkėtina jaunai lietuviškai 
porelei šviesios ateities ir Dievo 
palaimos naujame gyvenime.

Rap.

Pagavo įdomų Paukštį

STANLEY RADIO 
PADARO REKORDUS

kaimo 
sklype 
paga- 
keistą

Vilkija. Gaigalų 
ūk. A. Šlikta savo 
melioracijos griovy 
vo beplaukiojantį 
paukštį. Didumo kaip an
tis, kupra mėlyna ir baltom 
plunksnom marga, kaklas 
šėmas, snapas smailus ir 
ilgas, kojos juodos ir labai 
paplokščios. Ant kojų nei
na, ant sparnų nelekia, bet 
vandeny narsto kaip žuvis. 
Paukštį paleido Į kūdrą, ir 
iš jos niekur nesišalina.• v

Nauja Gydytoja

Cambridge, Mass 
---------------------------------- Į ------  
Žmonės sueina žiūrėti ir 
stebisi pirmą kartą pamatę 
tokį paukštį. Tikriausia, 
kad tai yra naras.

80 Mėty Senutei Išdygo 
Dantys

. Zarasų apskr.
km. vienai 80 metų senutei 
T. šiožinienei išdygo akinis 
dantis. Šiaip jau dantų ne
turi. Dabar džiaugiasi ir 
laukia daugiau išdygstant. 
Keista, kad tokioj senat
vėj žmogui dar dygsta dan
tys.

• v

•f Baibių

Vienos Čigonės Dainavo, 
0 Kitos Vogė

Šiomis dienomis p. Vero
nika Budrevičiūtė, gyv. 259 
W. 5th St., Studentų ir Pro
fesionalų organizacijos iž
dininkė, užbaigė gydytojo 
kursą ir gavo M. D. laipsnį 
Physicians and Surgeons 
Kolegijoj. Dr. Veronika 
Budrevičiūtė yra viena iš 
rimčiausių ir lietuviškiau
sių lietuvaičių. Daug dar
buojasi katalikiškame ir 
tautiniame darbe, ypač 
Katalikų Studentų ir Pro- 
fesijonalų organizacijoje, 
kurios valdyboje ji yra per 
keletą metų. Naujai gydy
tojai, p. Veronikai linkime 
geriausių sėkmių.

Dr. Veronika Budrevi
čiūtė ir jos tėveliai yra se
ni laikraščio “Darbininko” 
skaitytojai ir rėmėjai. Jos 
tėvelis yra katalikiškų 
draugijų valdybose.

Pas vieną Petrašiūnų a- 
pylinkių mažažemį atsilan
kė keturios čigonės. Dvi 
senesnės ir dvi mažametės. 
Čigonės šeimininkei pasiū
lė išburti kortas, o kai ši 
atsisakė, tai čigonės išei
damos pradėjo dainuoti. 
Kol mažametės prie durų 
dainavo, čigonės pavogė iš
neštus į prieangį kai ku
riuos valgius.

' PRIMICIJOS
Birželio 19, 11 vai. ryte kun. 

Kazimieras Peredna, M. S. lai
ke savo pirmąsias iškilmingas 
Šv. Mišias. Archikunigu buvo 
kun. P. Juškaitis, klebonas. Dea- 
konu buvo kun. P. Aukštikalnis, 
S. J. Subdeakonu — kun. Alfon
sas M. Urbanavičius, C. P. Ce- 
remoniorium — kun. J. Plevo- 
kas. Gražų pamokslą pasakė 
kun. Dr. A. Bružas, M. S., Na
shua, N. H. klebonas. Žmonių 
buvo pilnutėlė bažnyčia.

Tuoj po mišių buvo Dievo Kū
no procesija, ir primicijanto lai
minimas.

Užsibaigus bažnyčioje pamal- 
Idoms, parapijos salėje buvo su
rengti skanūs pietūs. Pietuose 
dalyvavo netik visi gentis ir pa
žįstami, bet ir daug primicijan
to senovės draugų. Kaikuriems 
pritrūko vietos.

Pietų metu parapijos choras 
muz. M. Karbauskui, vargoni- 
nų programą. K. Samalis ir M. 
ninkui vadovaujant išpildė dai- 
Karbauskas sudainavo duetą. 
Marg. Grybaitė ir K. Samalis

PADĖKA 
u ________

Nuoširdžiai dėkoju LRK Fe
deracijos 16 skyriui, ypač p. A. 
Zaveckui - pirmininkui už uolų 
pasidarbavimą surengime ska
nių, primicijantą, kun. K. Pe- 
redną, M. S. pagerbti, pietų — 
birž. 19. Dėkoju visoms gaspa- 
dinėms, kurios sunkiai darbavo
si prie valgių gaminimo, aukų 
rinkimo ir tt. Dėkoju širdingai 
visiems aukotojams ir visiems 
dalyviams, kurie padarėte tą 
pramogą daugiau nekaip sėk
minga. Lai gerasis Dievas vi
siems gausiai atlygina.

Kun. P. Juškaitis, 
Klebonas.

James B. Cotter

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
• Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

SKUODAS

MIEE

»
♦»

»
t

♦

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

J Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Padidėjo Šeimyna

Tautų Sąjungos Likimas
Kažin koks skulptorius sumanė 
Nulieti Tautų Sąjungą iš vario.
Kaip tarė, taip padarė.
Ir, štai, nuliejo aklą senę.

Ant jos
Kupros

Jos mylimas anūkas.
Ak, šio akutės itin žvalios:
Jis piršteliu senelei rodo kelią! 
Ir senė rodoma kryptimi suka. 
Kol toji statula žvilgėjo, 
Tol ji turėjo daug lankytojų, 

mėgėjų.

Naujas Klebonas
Mirus Skuodo parapijos 

klebonui dek. A. Strazdui, 
paskirtas į mirusiojo vietž. 
kun. A. Avižienis, buv. 
Kražių “Žiburio” gimnazi
jos direktorius.

Biznieriškas Laiškas

i

» 
i i i

auk-

Birželio 21, mirė Adomas Len
kauskas po trumpos ligos Cam
bridge miesto ligoninėje. Palai
dotas iškilmingai su trejomis 
mišiomis birželio 23, Šv. Mikolo 
kapuose. Lai būna lengva jam 
šios šalies žemelė, o jo vėlė ilsisi 
amžinoje laimėje. Nuliūdęs.

ŠLIUBAS

Birželio 25, 3:30 P. M. Mote
rystės Sakramentą priims: An
tanas Bušmanas su Justina Gri
ciūte. Linkime daug laimės nau
jame gyvenime.-

I

V. J. ŠIRDIES PAMAL
DOS

Birželio 23 ir 24, bus ypatin
gos prie V. J. Širdies pamaldos. 
Visos šeimos padariusios intro- 
nizaciją dalyvaukite. Kiti galė
site padaryti. Ketvirt. išpažin
tis bus klausoma po pietų ir va
kare.

MOKYKLOS PIKNIKAS

Birželio 23, parapijinės moky
klos vaikai turės pikniką, Blue 
Hills, prie gražaus ežero. Visi 
gaus dovanai saldainių, šaltako- 
šės ir kitokių užkandžių.

Pechell Shoe Store
•UOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Stanley Radio Co., kurios sa
vininku yra inž. St. Beleskas, 
355 Broadway, So. Bostone įsi- 

Igyjo vėliausio patobulinimo re- 
Į korduojamą mašiną. Kiekvienas 
[dabar gali pasidaryti savo re- 
Tkordus. įdainuojant. įkalbant ir 
tt. Stanley Radio Co. padaro re- 

’ kordus už 75c. iki $2.00.

Trečiadienį, birželio 22 
d., pp. K. ir L. Marcinkevi
čių, gyv. 117 Florida St., 
Dorchester, padidėjo šei
myna. Susilaukė gražios 8 
svartįndukrelės. Naujagimė 
yra septinta šeimynoje. 
Motiną ir dukrelę prižiūrė
jo Dr. Juozas Landžius- 
Seymour.

Tačiau
i Šiek tiek paskiau
l Nuo vėjo ir lietaus
Mūs statula pajuodo, kerpėmis 

apaugo 
Ir, štai, beveik ji nebeturi drau- 

[go!Kiekviena varna
Išdrįsta atsitūpt ir teršt pamin

klą darnų! 
“P. G.’

Pirklys Abraomas Giršo
vičius labai padorus žmo
gus, tačiau vienas klijen- 
tas, kuris turi paprotį nie
kada nemokėti savo skolų, 
ir jį išvedė iš kantrybės.

“Mielas klijente. Kas pas 
mane pirko daug visokių 
prekių? — Tamsta. Kas už 
jas nemoka? — Tamsta. 
Kas man pažadėjo išpirkti 
vekselius per tris mėne
sius? — Tamsta. O kas jų 
neišpirko ne per šešis mė
nesius? — Tamsia. Tai kas 
gi, pagaliau, yra apgavi-

PADĖKA — J. KONTRI
MUI IR G. MOCKEVI

ČIUI

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

i! kas? — Su tikra pagarba 
’ ‘Abromas Giršovičius.”

Praeitą sekmadienį gerb. kle
bonas viešai dėkojo virš minė
tiems vyrams už padarymą la
bai geros, naudingos ir gražios 
spintos — susidėti bažnytiniams 
drabužiams. Tokia spinta būtų 
kainavus keletą šimtų dolerių. 
Dabar kainavo keletą desetkų 
dolerių, tik medžiaga. Garbė pp. 
Juozapui Kontrimui ir Jurgiui 
Mockevičiui už tokį didelį para
pijas labui pasiaukojimą. Jiedu 
daug ir pirmiaus įvairių daiktų 
bažnyčiai yra padarę. Nuošir
džiai dėkui jiems. Katal.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių i*dirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioka-
Savininkai.
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ĮVAIRIOSŽINIOS
Ispanijos Karas Eina Prie 

Užbaigos
HENDAYE, birž. 23, — Ispanijos nacionalistai 

baigia nugalėti lojalistus-radikalus. Pats radikalų va
das Negrin paskelbė, kad jo valdžia yra pavojuje. Fran
co kariuomenė jau netoli Valencia miesto, buvusios ra
dikalų valdžios sostinės. Kada nacionalistai užėmė Cas- 
telloną, žmonės su džiaugsmo ašaromis juos sutiko. 
Iš Barcelonos radikalai buvo paskelbę, kad 15,000 žmo
nių pabėgo iš Castellono, tačiau kada nacionalistai įė
jo į miestą, daugiau kaip 37,000 žmonių juos sutiko; 
pasirodo, kad beveik visi gyventojai tik laukė ateinant 
išgelbėtojų. Žmonės tenai pasakojo, kad nesitraukda
mi lojalistai - radikalai daugybę vyrų privertė eiti su 
jais. Generolas Franco paskelbė, kad žmonėms nebus 
daroma jokių apkaltinimų, jei tik jie sustos kovoję ir 
pasiduos jo valdžiai.

Radikalų kareiviai, patekę į nelaisvę, sako, kad jų 
vadai juos įtikrino, kad Prancūzija ir Anglija greitu 
laiku paskelbs karą Ispanijos nacionalistams. Tas iš
aiškina bombardavimą tų kraštų laivų ir miestų. Lo
jalistų - radikalų lėktuvai, nudažyti nacionalistų tau
tiškomis spalvomis bombarduoja Prancūzijos miestus 
ir Anglijos prekybinius laivus, ir skelbia pasauliui, kad 
Franco tai daro lakūnai. Lojalistai tai daro, kad tas ša
lis iššaukti į karą prieš nacionalistus ir taip išgelbėti 
savo žūstančią valdžią. Tačiau tos šalys visa tai su
pranta, ir nenori įsivelti į karą.

Čekoslovakija pasiuntė savo valdžios atstovą į 
Franco'valdomą Ispaniją. Toks Čekoslovakijos de f ac
to Franco valdžios pripažinimas yra svarbus, nes ji yra 
padariusi sutartį su Rusija.

Daug nelaisvių, patekusių į Franco rankas, yra 
čekai. Čekoslovakija ir Rusija daugiausia karo ginklų 
pristato Ispanijos radikalams. Prancūzijos laikraštis 
Le Jour, bal. 12 d. 1938 m. sako, kad į septynias dienas 
per Prancūzijos rubežių Ispanijos radikalams buvo pri
statyta 67 kariški tankai ir 26 lėktuvai.

Anglija, Italija ir kitos šalys verčia Prancūziją 
uždaryti rubežių, kad Ispanijos karas būtų užbaigtas. 
Rusija griežtai priešinasi Prancūzijos rubežiaus užda
rymu. Aleksandrov rašo Izvestijoj, kad tai būtų begė
diškas fašistams nusileidimas. Prancūzija yra linkusi 
rubežių uždaryti, kad palaikyti santykius su Anglija 
ir Italija, ir kad apsaugotų save nuo radikalų sukilimo. 
Į Prancūziją dabar subėga daugybė Ispanijos radika
lų. Jie nieko daugiau neturi, kaip tik šautuvus. Jei 
Prancūzija jų daugiau įsileis, jie gali tenai sukelti re
voliuciją. Toliau, Prancūzija žino, kad Franco valdys 
Ispaniją; ji tikisi turėti draugiškus santykius su juo, 
bet jei dabar rubežiaus neuždarys, bet ir toliau gelbės 
radikalams, ar Franco bus jai draugiškas?

Kada nacionalistai užėmė Barbastro jie sužinojo, 
kad ten buvo 160 kunigų, iš to skaičiaus lojalistai-radi- 
kalai nužudė 129.

kad į suolus nesėda, o visi 
stovi______

Tačiau šiomis dienomis 
šis prieš žydus judėjimas 
Vilniaus universitete vėl 
atgijo ir išsiplėtė. Štai, len
kų studentų endekiškos or
ganizacijos yra nutarusios 
įteikti universiteto rekto
riui memorialą, kad kitais 
mokslo metais universitete 
žydų studentų visiškai ne
būtų. Dabar renkami para
šai po tuo memorialu.

Vilniaus laikraštis “Kur. 
Wil.” rašo, kad minimas 
studentų memoriale esąs 
keliamas sumanymas įstei
gti Varšuvoje ir Lodzėje 
žydams atskiras akademi
nes mokyklas.

Lenkų spauda pastebi, 
jog tatai esąs pirmas viso
je valstybėje nuotykis, kad 
būtų reikalaujama visai 
neįsileisti žydų į akademi
nę mokyklą.

Kova Su Komunistais 
Japonijoje

Telegramų pranešimu, 
Japonijoje su komunizmu 
vedama griežta kova ir 
dažnai policija suima ko
munistų agitatorius. Japo
nai griežtai yra nusistatę 
prieš komunistus ypač šiuo 
metu, kada vyksta atkak
lus karas Kinijoje. O juo 
labiau, kad paskutiniu me
tu vis dažniau kalbama a- 
pie Japonijos karo su So
vietų Rusija galimumą.

Dabar pranešama, kad 
netrukus Tokijoje bus na
grinėjama didelė komunis
tų byla, kurioje už komu
nistinę agitaciją kaltinami 
235 žmonės. Tai, berods, 
bus didžiausia komunistų 
byla, iš visų ligi šiol buvu
sių pasaulyje komunistinių 
bylų.

Schmelingas Išmuštas 
Pirmame Pasirodyme
80,000 Minia Buvo 

Perblokšta
New York, birželio 23 d. 

— Vakar vakare, Yankee 
stadiume įvyko Max 
Schmeling ir Louis, (kumš
tininkų čempijono) kumš
tynės. Šių kumštynių pasi
žiūrėti buvo susirinkę apie 
80,000 žmonių. Sakoma, 
kad kaikurie užmokėję net 
oo šimtą dolerių už sėdy
nes. Ir už ką? Nagi pama
tyti kaip kumštininkai vie
nas kitam snukius daužo. 
Bet buvo labai trumpas 
“show”, nes Louis išmušė 
Schmeling ą pirmame 
“rounde”. Kumštynės tęsė
si tik 2 minutes ir 4 sekun
das. Tai trumpiausios kum
štynės to sporto istorijoj.

Policija Panaudojo Draskan
čias Bombas Riaušėse

Cleveland, Ohio, birželio 
23 d. — Vakar vakare, juo
dukų sekcijoje kilo riaušės 
dėl Louis ir Schmeling 
kumštynių. Policija turėjo 
panaudoti draska n č i a s 
bombas išsklaidymui riau
šininkų. Vienas pašautas 
juodukas galmirs.

Jis buvo Mass. Valstybės 
Aukščiausiojo Teismo tei
sėju. Gyveno 1070 Beacon 
St., Bostone. Mirė sulaukęs 
85 metų amžiaus.

Iš Ispanijos radikalų val
džia praneša, kad birželio 
22 d. “nacionalistai vėl 
bombardavo Anglijos lai
vus Viduržemio jūroje ir 
tris nuskandino”. Bet An
glija nesiims priemonių su
laikyti bombardavima, o 
tik rŪDinasi kuogreičiau- 
siai užbaigti Ispanijos ka
rą. Spėjama, kad laivus 
bombarduoja ne naciona
listai, bet radikalai.

Bedarbiai Vilniuje

Naujas Argentinos Įstatymas Dėl 
Svetimtaučių Mokyklų Lietuviškų 

Mokyklų Nepaliesięs
Neseniai Argentinoje pa

skelbtas naujas įstatymas 
svetimtaučių mokykloms 
ir jų veikimui Argentinos 
teritorijoje tvarkyti. Nau
juoju įstatymu mokyklų 
veikimas žymiai suvaržo
mas. Tačiau, kaip paaiškė
jo, naujuoju įstatymu Ar
gentinos lietuvių mokyk
los nebus paliestos. Mat, 
lietuviškos mokyklos jau 
dabar užregistruotos ir su
tvarkytos pagal visus rei
kalavimus ir jų vedėjais o- 
ficialiai yra argentiniečiai 
mokytojai, kaip to reika
lauja naujasis įstatymas.

Lietuviškoms mokykloms 
teks tiktai įsigyti Argenti
nos vėliavas, paveikslus, 
žemėlapius ir kai kurias 
reikalingas mokslo prie
mones.

Ne Austrija, Bet Ostmark
Iki šiol Austrija buvo pa

dalinta į 9 administracines 
vien'atas — apygardas. Da
bar, kada Austrija yra jau 
prijungta prie Vokietijos, 
visa ligšiolinė tvarka kei
čiama į vokišką tvarką.

Tarp kitko panaikintas 
ligšiolinis administracinis 
suskirstymas ir įvestas 
naujas. Visų pirma dabar 
nebus vartojamas žodis 
“Austrija” (vokiškai “Oes- 
terreich”), bet “Ostmark”. 
Be to, vietoj 9 apygardų 
bus tik 7 ir bus vadinamos, 
kaip ir visoje Vokietijoje 
“Gau”, o jų viršininkai 
“Gauleiter”.

Nori Pašalinti Žydus Iš 
Vilniaus Universiteto

Vilniaus “Aidas” rašo, 
kad Vilniaus universitete 
susodinus žydus studentus 
kairėje auditorijos pusėje, 
kurį laiką judėjimas lyg 
buvo aprimęs, nors žydai, 
būdami kairėje pusėje, nie-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St„ Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

»V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Motina Atrado Savo Sūnų 
Po 19 Metų

Pradėjus veikti lenkų pa
siuntinybei Kaune, į ją 
kreipėsi Kauno prekybi
ninko Rozeno žmona, kuri 
pasakojo, kad 1919 metais 
ji Lenkijoj paliko ten vie
ną savo sūnų Salamoną, iš 
kurio per 19 metų neturin
ti jokių žinių. Rozienė pa
prašė lenkų atstovybę, kad 
surastų jos dingusį sūnų.

Charvatas visą reikalą 
Dasiuntė į Lenkiją, kur po 
kelių savaičių buvo nusta
tyta, kad Rozienės dingęs 
sūnus yra Krokuvos uni
versiteto medicinos fakul
teto asistentas, kuris pri
žadėjo vasarą atvažiuoti į 
Kauną pasimatyti su moti
na.

____________ r
BROOKLYN, N. Y.— Dr. A. 

Maron, kalbėdamas 60,000 Šv. 
Vardo draugijos nariams, pa- 
briežė, ka$Į šiais laikais būtinai 
turime sudaryti katalikišką at
mosferą.

Trečiadienį, birželio 22 d. 
mirė teisėjas Edward Pe- 
ter Pierce, kuris pereitais 
metais, lapkričio 1 d. atsi
sakė nuo teisėjo pareigų.

Laiškas Redakcijai
Kiek laiko atgal “Darbininko” 

redakcija gavo iš Baltimore, 
Md. šiokio turinio laišką nuo 
vieno nepasitenkinusio skaity
tojo, kurio pavardę apleidžia
me. Laišką talpiname taip, kaip 
parašytas be jokių komentarų. 
Lai patys Gerb. Skaitytojai pa
daro išvadas.

Rašo:
“Darbininkas. Gerbiamie. Yau 

pora meesiu praeyo kaip nemo
kėta prenumerata. Taigi aš Yu- 
mi prisiunčiu už ta pora menesu 
stempomis ir prašau daugeu ne
siųst!... nes j nemilu. Kadangi is 
nėra Lietuviškas ale Žemaitiš
kas. Yus gerai žinot kat Žemai - 
čei nėra Lietuvei o tik Žemaičei 
tai ir yu šnekta (kalba) man 
nepatinka. Aš pereitais metais 
yumi rašeu išdestinedamas yū- 
sū klaidas bet yus nepaisot taigi 
dabar aš yūsū ir nepaisau. 
Panašei atsiuntėte an Kalėdų 2 
laikraščius ir pamačeu garbe 
Dievui ant aukštibiu o ramibe 
žmonėm geros valos žemeye! 
kum žemeye (ar diametre?) ar 
kokem rūsiy ar mainose? kaip 
tai žemeye?. Kodėl ne anžemes? 
Aš tuos kalėdinius laikraštukus 
padeyau ir mano akis yū daugeu 
nemate. Tai kam man yie reika
lingi yei šiteip. Kartais randi 
pripeckeluota kat biauru skaitit 
ir kitam pasakit teip kat net 
patis žemaičei payuoke. Pavyz- 
din žmonis žemeye bolševikai 
royū daro žemeye šėma, stebėyo. 
pro langus stebeyo produris pra
eyo ir tt... tankei randi tai tiek 
prikunkta kat net biauru skai
tit. Taigi aš usimoku už praeitus 
2 menesiu ir daugeu man ne 
siuskit ba aš ne užmokesu. Ša
lin su tokiu Lietuviškumu velit 
virsime in anglus Supagarba.

Cenzūra, Ar Kas?
Gegužės 20 d. neišėjo Lietu

voje “XX Amžius”, katalikų 
dienraštis. Redakcijai neleista 
nė paaiškinti skaitytojams dėl 
ko neišėjo. Lietuvos valdžia į- 
steigė spaudos ir, informacijos 
biurą, kurio vedėju paskyrė 
prof. Izidorių Tamošaitį. Biurui 
pavesta cenzūruoti laikraščius, 
visas į laikraščius siunčiamas 
žinias ir draugijas. Spėjama, 
kad “XX Amžius”, gegužės 20 
d., neišėjo dėl tautininkų val
džios cenzūros.

Turimomis žiniomis, šiuo 
metu Vilniuje yra užregis
truota 6.780 žmonės, kurie 
neturi darbo. Tame skai
čiuje yra 2015 moterų.

“Kur. Wil.” praneša, kad 
šiuo metu, gavus daugiau 
lėšų, skubiai organizuoja
mi viešeji darbai. Iš viso 
Vilniaus vaivadijoje šiuo 
metu turi darbo 7.000 žmo
nių.

Vilniečiai Ištroškę Lietuviš
kos Spaudos

Pašto susisiekimui tarp 
Lietuvos ir Lenkijos prasi
dėjus, Kauno lietuviškos 
redakcijos gauna nemažą 
užsakymų iš Vilniaus kra
što laikraščius prenume
ruoti. Tačiau, kol kas tie 
užsakymai negalį būti vyk
domi, nes beveik visa Lie
tuvos spauda Lenkijoje ne
įleidžiama jau ilgus metus, 
nors Lietuvoje, atlikus tam 
tikrą formalumą, spausdi- 
nius iš Lenkijos leidžiama 
užsiprenumeruoti be jokių 
suvaržymų.

Žymūs Amerikiečiai Važiuo
ja j Lietuvą

Columbijos Universiteto 
arkitektūros prof. Harry 
B. Brainerd, laimėjęs Co
lumbijos Universiteto Ar
kitektūros Fakulteto pre
miją “Kim . Fellowship”, 
birželio mėn. 22 d. išva
žiuoja į Europą. Ten būda
mas aplankysiąs įvairias 
šalis, jų tarpe ir Lietuvą, 
ir studijuos miestų plana
vimą, bei uostų, turgavie
čių ir aerodromų statybą. 
Grįžęs Amerikon rašvs 
mokslo veikalą, kurį išleis 
New Yorko miesto planavi
mo komisija. Kartu su pro
fesorium Brainerd važiuo
ja prof. Kate Ries Koch, 
Smith Kolegijos arkitektū
ros fakulteto narė.

Birželio mėn. 25 d. išva
žiuoja į Europą studentų 
ekskursija, kuri su trims 
automobiliais ir motociklu 
darys platų maršrutą ap
link Europą. Ši grupė, susi
dedanti iš anie dvidešimts 
studentų iš Yale. Harvard, 
Pittsburgh, Smith, Radcli- 
ffe, ir Lehigh universitetų, 
aplankys Lietuvos kuror
tus, Klaipėdos uostą, ir į- 
vairius Lietuvos miestus.

Lietuvoje 5000 Organizuotu 
Verslininku

Prieš Lietuve® atgimimą, Lie
tuvoje buvo įsiviešpatavę kita
taučiai — žydai, rusai, lenkai 
verslininkai. Lietuvos Nepri
klausomybės metais pradėjo ir 
lietuviai įsigalėti pramonėje, 
prekyboje ir amatuose. Lietuviai 
pramonininkai ir amatninkai y- 
ra susidėję į vadinamą versli
ninkų sąjungą. Iš pranešimų 
sužinome, kad verslininkų są
junga dabar turi jau 57 skyrius 
su 5000 narių. Yra ir daugiau 
verslininkų, kurie dar nepri
klauso prie sąjungos.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos 
laivais. Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar 

Kalmaro moderniškuoju S. S. "Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleviams j Lietuvy per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko: 
DROTTNINGHOLM: Liepos 14, Rugpiūčio 8 
GRIPSHOLM:-------------Liepos 22, Rugsėjo 7
KUNGSHOLM: — Rugpiūčio 18, Rugsėjo 14“

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEI)ISH AMERIČANLINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

Susekė Vokietijos Šnipu 
Sąmokslą Jung. Valstybėse

New York, birželio 23 — 
Šiomis dienomis federalės 
valdžios agentai susekė 
Vokietijos šnipų sąmokslą 
prieš Jung. Valstybes. 18 
šnipų Grand Jury rado nu
sikaltusiais. Taipgi susekė 
dar 15, kuriuos taip pat 
perduos Grand Jury. Sako
ma, kad Vokietijos šnipai 
veikią pagal Hitlerio įsa
kymus ir jie vogę Jung. 
Valstybių karinius ir kito
kius planus.

Iš kaltinamųjų tik 4 gy
vena Jung. Valstybėse, o 
kiti pasislėpė.

Londonas, Anglija —Bir
želio 23 d. mirė Anglijos 
karalienės motina.

Žemės Drebėjimas Lowell'yj

Lowell, Mass., birželio 23, 
— Vakar prieš pat vidu
naktį buvo jaučiamas že
mės drebėjimas. Nuostolių 
nepadarė. Žemės drebėji
mas taipgi buvo jaučia
mas Chelmsforde, Tyngs- 
boro.

KERŠYDAMAS UŽLEIDO 
BITĖMIS

Šiomis dienomis, rašo už
sienio spauda, vengras ū- 
kininkas labai būdingai at- 
keršyjo miestiečiu, kuriam

jis statydavo pieną. Ūki
ninkas Antanas Vreygras 
keletą metų reguliariai sta
tė pieną Božemui. Božemas 
ūkininkui apmokėdavo sa
vo krautuvės prekėmis. Il
gą laiką abu buvo vienas 
kitu pilnai patenkinti. Šį 
pavasarį Vreygras taip pat 
senu įpročiu ėmė pristati
nėti didesnius pieno kie
kius. Kadangi Božemas 
nieko nesakė, tai daugiau 
mėnesio gaudavo antnor- 
minį pieno kiekį. Kai rei
kėjo sumokėti, miestietis 
pareiškė, kad mokėsiąs ma
žiau, nes, be ko kito, jo ir 
pienas pasidaręs prastes
nis. Įtarė, kad atskiesda- 
vęs pieną vandeniu. Sąži
ningą ūkininką nepagrįs
tas įtarimas be galo įsiuti
nęs. Jis nereikalavo mokes
čio, tik pagrūmojo kerštu. 
Vieną dieną anksti rytą 
dar miegąs krautuvininkas 
išgirdęs ateinant pieninin
ką. Kaip niekur nieko jis 
išėjo ir įleido žmogų. Ne
spėjo apsižvalgyti, kaip iš 
atidaryto sieto ėmė veržtis 
bitės. Įširdusios bitės pri
pildė miestiečio butą, krau- 
tuvęs, koridorių. Ypatin
gai jos apspito valgomą
sias prekes. Krautuvinin
kas išbėgo; pradėjo rinktis 
žmonės. Tačiau jie buvo 
užpulti ir sugelti. Bičių ne
buvo įmanoma iškapstyti. 
Tik paleidus dujų, bitės 
žuvo ir krautuvininkas grį
žo namo.

VAL60MOJŲ 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 į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
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 Market
POVILAS'BALTRUŠIŪNAS, Sav.

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Amerikoje metams  ...............   $4.00
Vieną, kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......   $5.00
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DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Bedievių Kongresas
v •

:turtų užvaldymas

Bezbožnikų sąjunga, Maskvos diriguojama, ruošia 
šį rudenį Londone bedievių kongresą, į kurį mano su
traukti viso pasaulio bedievių atstovus. Kad bezbožni- 
kai ten dės visas pastangas paskleisti koplačiausią be
dievišką agitaciją, apie tai netenka abejoti. Tačiau ky
la klausimas, kokios taktikos jie laikysis: ar grubi jo
niškai nemokšiškos, kaip kad daroma Rusijoj, ar švel
nesnės, veidmainingai neva nepaisančios, statančios 
neva moksliškus bedievybės įrodymus, paliekant pa
tiems klausytojams bei skaitytojams išvadą padaryti ?

Pirmesnioji taktika, mužikiškai nekultūringa, su
sidaro iš nešvarių prieš religiją burnojimų, gramozdiš
kai bogomaziškų karikatūrų, nekultūringų tikėjimo 
apeigų pašiepimų ir tam panašių dalykų, atatinkančių 
mužikišką Rusijos komunistų skonį. Tas bedieviškos 
propagandos būdas jau gerokai nusidėvėjo. Jauni kom- 
somolcai jau nebenori dalyvauti neskaniose bedievių ei
senose, kurios natūraliai įžeidžia nors kiek sukultūrė- 
jusį žmogaus skonį. Bezbožnikų vadas Jaroslavskis nu
siskundžia, kad bedieviška propaganda Rusijoj nesise
ka. Dabar tik bolševikai pradeda pastebėti, kad gra- 
mozdiškaią puolimais religijos nesugriausi. Jie staiga 
pakeitė taktiką, ypač užsieny. Ir Amerikoj tenka pa
stebėti, kad bedievių veikla, bent jos forma, griežtai 
pakitėjo. Iš nešvarių burnotojų bolševikai virto graž- 
kalbingomis lapėmis.

Iš to numanu, kad ruošiamasis Londone bedievių 
kongresas veikiausiai laikysis švelnesnėsės taktikos. 
Bogomaziškos procesijos Londono gatvėse vargu be
įmanomos. Paskaitų ir kalbų kryptis bus daugiau po
lemiška, su laisvamaniškai ateistiniais padažais, kad a- 
titiktų Anglijos liberalų skonį. Žinoma, netruks nė ka
ringų bedieviškų išsišokimų, bet tai tik kai kuriems ne
kultūringiems saviškiams nuraminti. Netenka abejoti, 
kad stambiausias kongreso užsimojimas bus nukreip
tas literatūros pagaminimui ir lėšų parūpinimui. Su lė
šomis bėdos nebus. Jos susidarys iš nutraukto rusų 
darbininkams duonos kąsnio.

Kokia ten bedievių taktika bebūtų, jau vienas pa- 
siskelbimas, kad kongresas aiškiai išeina prieš Dievą, 
sukėlė Anglijos visuomenėje neskanų jausmą. Anglai 
kaipo tauta Dievo neatmeta. Jų liberalai mėgsta kar
tais laisvamaniškai nuposteringauti, bet griežtai kaca- 
piškas Dievo paneigimas anglams nepriimtinas. Jie 
jaučiasi smarkiai įžeisti, kad rusų bezbožnikai apsirin
ko Anglijos sostinę bedieviškos propagandos lizdu. Jau 
tautoje renkami parašai, kad parliamentas bedievių 
kongreso Londonan neįsileistų. Ar anglų parliamen
tas paklausys, tai pareis nuo to, kaip skaitlingai vie
šoji opinija į tai reaguos. K.

Pirmiausia Popiežius pa
smerkia kapitalistinę siste
mą, nes ją turtuoliai savo 
tik naudai tevartoja, visai 
neatsižvelgdami, ir net iš
naudodami, darbinink u s 
žmones: “Tai yra nusikal
timas ir iškrypimas iš nor
malių vėžių, kada kapita
las darbininkus arba pro
letarinę klasę taip išnaudo
ja, kad darbas ir visa dar
bo santvarka eina vien 
darbdavio naudai ir kapi
talo didėjimui, nežiūrint 
nei į darbininkų vertę nei 
į socialinį ekonomijos bū
dą, nei į socialinį teisingu
mą ar bendrą gerovę”. Tie 
žodžiai iš Popiežiaus enci
klikos Quadragesimo An
no.

Toliau Popiežius nusako 
kapitalizmo užvaldymo 
blogybes: “Visų pirmą
krinta į akis šiandien vi
siems, kad ne tik kapitalą, 
bet ir jėgą bei viso ekono
minio gyvenimo vairą yra 
paėmę į savo rankas atski
ri žmonės, kurie dažnai nė
ra nė patys turtų savinin
kai, bet pastatyti užvaiz- 
dos arba valdytojai jiems 
patikėto turto, kuriam jie 
su visu nesuvaldomu pa
traukimu yra atsidavę.

“Tas ekonominio gyveni
mo užvaldymas išaugo iki 
kraštutinumo tuose, kurie 
kaip kapitalo laikytojai ir 
valdytojai, turi savo galio
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je kreditus, ir juos skirsto 
pagal savo sauvališką no
rą. Kreditu jie valdo visą 
ekonominio gyvenimo 
kraujo apytaką; ekonomi
nio gyvenimo gyvybės pa
jėgos yra jų rankose, kad, 
rodos, niekas be jų leidimo 
nė atsikvėpti negali.

“Tas jėgos ir galybės su
plakimas - natūralūs įsta
tymais nepažabotos kon
kurencijos laisvės vaisius 
— baigiasi ne kitaip, kaip 
stipresniojo užvaldymu, o 
tas labai dažnai yra smur
tininkas ir neišmanėlis; 
tai toks yra naujasis eko
nominio išaugimo ypatu
mas.

“Toks jėgos ir pastangų 
sukaupimas į vienas ran
kas vėl veda į kovą dėl 
turto valdymo, būtent, į 
trejopą kovą: į kovą dėl 
paties ekonominio gyveni
mo ; paskui į kovą dėl vals
tybės valdymo, kuri pati, 
kaip valdymo faktorius, 
turi būti pastatyta ekono
minės kovos lauke; paga
liau į kovą dėl valdymo 
viena kitos valstybių, ku
rios kiekviena valdymo 
priemonėmis stengiasi ap
saugoti savo ekonominius 
interesus taip, kad vėl, jais 
atsirėmusi, tarptautinia
me politikos gyvenime ga
lėtų duoti lemiančią kryp
tį”.
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ŽMONIŲ TEISIŲ PANEIGIMAS

Popiežius Ir Kapitalizmas
Komunistai sako, kad jų 

tikslas yra pagerinti darbi
ninkų žmonių gyvenimą, 
išlaisvinti juos iš kapita
lizmo vergijos. Jei taip, tai 
kas galėtų komunizmui 
priešintis, nes visi mato, 
kokią baisią vergiją kapi
talizmas sukūrė. Tačiau 
komunizmas yra blogas, 
nes griebiasi nežmoniškų 
ir neleistinų priemonių blo
gybėms prašalinti. Komu
nizmas paneigęs Dievą, pa
neigia ir žmonių įgimtas 
teises, suvaržo jų laisvę, 
padaro juos valstybės ver
gais. Komunizmas praside
da riaušėmis, revoliucija ir 
žudymais. Komunistas 
Earl Browder sako: “Re
voliucija savaimi neįvyks
ta, ji privalo būti sudary
ta”. (“Kas yri Komuniz
mas”, pusi. 163). Komunis
tai išžudo ne tik tuos, ku
rie darbininkus žmones iš
naudojo ir spaudė, bet vi
sus, kurie tiki į Dievą, ku
rie atsisako būti komuniz
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mo valstybės vergais. Ko
munistinė Rusija per dvi
dešimtį metų tai geriausiai 
įrodė. Žudymais atlyginti 
už neteisybes yra bepro
tystė. Toliau, komunizmas 
yra daug blogesnis už da
bartinį kapitalizmą, nes jis 
įveda žiauresnę vergiją: 
komunizmas yra valstybi
nis kapitalizmas, kur žmo
gus yra mažas ratelis d - 
džiulės valstybės mašinoje.

Ir kada Popiežius pas
merkė komunizmą, tai ko
munistai sušuko: “Popie
žius gina kapitalistus!” 
Tačiau aš noriu komunis
tams pasakyti, kad Karolio 
Markso raštuose jūs rasite 
tokio kapitalizmo pasmer
kimo, kaip Popiežius enci
klikose. Marksas nesuge
bėjo analizuoti, nurodyti 
kapitalizmo neteisybių ir 
taip aštriai jį pasmerkti, 
kaip padarė Popiežius Pi
jus XI. Leiskite man pa
kartoti Jo Šventenybės žo
džius.

Čia Popiežius nurodė prie 
ko nevykusi kapitalizmo 
sistema priėjo, būtent, prie 
sauvalingo visų turtų už
valdymo ir naudojimo. To
liau Popiežius smerkia ka
pitalistus už žmonių teisių 
įžeidimą. Jis sako:

“Jie reikalauja iš darbi
ninkų didžiausio ir uolaus 
jėgų įtempimo, o patys pa
sidarę kietąširdžiai ir su- 
kietėjus taip sąžinės balsui 
kad priėjo prie tos nuomo
nės, jog jiems yra leista ir 
savo pelną visokiais bū
dais didinti ir turtus dide
lėmis pastangomis ir rū
pesniu sudėtus prieš neti
kėtus likimo smūgius viso
kiais būdais ginti. Lengvas 
pelnas, kurį gauna kiek
vienas, nesilaikąs prekybo
je jokio įstatymo, daugelį 
patraukė prie prekių mai
nymo, kurie visi, tik to vie
no trokšdami, už mažiau
sią įdėtą darbą gauti kuo 
didžiausią pelną, nežabotu 
savo prekiavimu prekių 
kainas savo nuožiūra ir 
gobšumu taip dažnai didi
na ar mažina, kad išmin
tingų fabrikantų užsimoji
mus į nieką paverčia. Tai, 
kas įstatymo keliu buvo 
nustatyta sujungtam pel
nui ugdyti, kada veikimo 
pavojus ar sumažinimas ar 
jo išvengimas, davė progos 
baisiam sauvaliavimui. 
Matome, kad šitoji suma
žintoji duoti apyskaitą pa
reiga mažai žmonių sąžines 
tepaliečia: be to, slepiantis 
po bendro vardo gynimu, *
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talizmo tvarkos, kaip Po
piežius sako, yra tokios, 
kad “visa gamyba bei pre
kyba atsirado nedaugelio 
rankose ir tuo būdu saujelė 
praturtėjusių kapitalistų 
padarė bemaž vergais ne
suskaitomas darbininkų 
minias... Toks neteisingas 
laikinių gerybių padalini
mas neatatinka teisingojo
Sutvėrėjo tikslui. Reikia me”.

vykdomos pikčiausios ne
teisybės ir skriaudos; pa
galiau ekonomiškųjų są
jungų vedėjai, užmiršę sa
vo pareigas, įžeidžia tų tei
ses, kurių sutaupąs buvo 
pasiėmę administruoti.

“Ir įvyko, kad daug dau
giau negu pirma rūpina
masi vien tik turtų didini
mu; sau naudos visur ir 
pirma visa ieškoma, nema
toma net didžiausių nusi
kaltimų kitų atžvilgių pa
darytų. O tie, kurie pirmi 
stojo į tą platų kelią, kuris 
veda į pražūtį, lengvai ar 
tai tariamu savo pasiseki
mo pavyzdžiu, arba nepa
prasta savo turtų praban
ga, arba išjuokdami kitų 
tuščiais nugąstavimais iš
kankintą sąžinę, arba su
trypdami baimingesnius 
konkurentus, atrado labai 
daug nedorybės sekėjų”.

“Dabartinė kapitalistinė 
sistema leido”, sako Popie
žius, “mažam skaičiui tur
tuolių išnaudoti darbinin
kų minias ir juos laikyti 
kaip vergus. Suvargusių 
darbininkų skaičius, kurių 
dejavimai kyla nuo žemės 
į dangų, nesuskaitomi pa
didėjo. Industrijos kapita
listinė sistema padalino 
žmones į dvi klases: vieną, 
nedidelio skaičiaus, naudo
jasi visais patogumais, ku
rių gausiai teikia naujų 
laikų išradimai; o antra 
klasė, nesuskaitoma dau
gybė darbininkų, slegiama 
baisaus skurdo, negali iš
sivaduoti iš to padėjimo”.
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taip daryti, kad žmogiškų
jų gerybių paskirstymas 
būtų vykdomas pagal vie
šos gerovės reikalavimus, 
kad galėtų tinkamai pra
gyventi darbininkai žmo
nės. Reikia, kad kuo dau
giausia darbininkų taptų 
nuosavybės bendrininkais 
arba dalyvautų industrijos 
vedime ar pelno padalini-

Žodis

NURODYMAI TVARKAI
v •Visa tai žinant, kaip ga

lima sakyti, kad Popiežius 
gina kapitalistus, nesirūpi
na darbininkų žmonių rei
kalais? Jo enciklikose, 
Quadragesimo Anno, Cari- 
tate Christi Compulsi ir 
Divini Redemptoris, aiškiai 
yra pasmerkiamos dabarti
nės sistemos blogybės, nu
rodoma geresnės tvarkos 
sudarymui priemonės, bet 
ypač reikalaujama darbi
ninkams teisingo atlygini
mo. Ir kadangi kapitaliz
mo sistemoje didžiausia 
blogybė yra neteisingas 
turtų padalinimas, Popie
žius reikalauja, kad blogy
bėms prašalinti, reikalinga 
teisingai žemės turtus iš
dalinti, kad niekas nevarg
tų.

Komunizmas skelbia ki
tokią priemonę. Mūsų lai
kais žmonės nori labai 
greitai visa išgydyti ir pa
taisyti. Girtavimas yra 
blogybė, tai nekurios tau
tos įvedė prohibiciją. Tur
tai yra neteisingai išdalin
ti, tai komunistai reikalau
ja, kad visi turtai būtų a- 
timti iš visų žmonių ir, kad 
valstybė juos valdytų. Ta
čiau Popiežius sako, kad 
žmogus turi įgimtą teisę 
turėti nuosavybę ir tos tei
sės negalima paneigti: ne
reikia turtų iš visų atimti 
tik juos reikia teisingai iš
dalinti, kad visi užtektinai 
turėtų. Bažnyčia rūpinasi, 
kad žmonės nevargtų, * bet 
galėtų padoriai pragyventi.

Man esant Brocktone, 
keletas metų atgal, vienat 
septynių metų vaikutis pa
degė namą. Kada ugniage
siai ugnį užgesino, aš priė
jęs vaikutį klausiau: “Pa
sakyk, man, Vincuk, kan 
tu namą padegei?”

Vaikišku teisingumu jis 
atsakė: “Aš norėjau visas 
žiurkes sudeginti”.

Žinoma, visiems, 
žiurkės namuose yra labai 
blogas daiktas. Ir tas vai
kutis tą suprato. Jis norėję
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blogybę prašalinti, ūmu ir 
žiauriu būdu. Tačiau benai- 
kindamas blogą, sunaikint, 
visa kas gera, sudegino na
mą ir pats skaudžiai nuc 
tėvo nukentėjo.

Panašiai komunistai ei 
giasi. Matydami gyvenime 
blogybes ir neteisybes jie 
pradeda naikinimu, žudy
mu, kerštu ir neapykanta 
savo sistemą įvesti. Jei ko
munizmas tikrai rūpintųsi 
darbininkų žmonių gyveni
mo pagerinimu ir kapita
lizmo blogybių prašalini- 
mu, tai būtų paskelbęs, kač 
jo tikslas yra grynai eko
nominis ir socialinis. Tos 
neapykantos ant Dievo, re
ligijos ir tikinčiųjų nebūtų 
pirmoje savo programos 
vietoje įdėjęs. Jei komuniz
mas būtų toks, koks jis 
skelbiasi, tai savo mokslą 
mėgintų įgyvendyti ramiu 
būdu, atsižvelgiant į žmo
nių teises, pagerbiąs jų įsi
tikinimus. Bet dabar mes 
žinome, kad komunizme 
sekėjai yra žiaurūs, kerš
tingi žmogžudžiai. Komu 
nizmo didžiausias priešas, 
yra ne kapitalizmas, bet 
Krikščionybė. Ispanijoje 
jie ne kapitalistus - banki
ninkus išžudė, bet vienuo
lius, kunigus ir tikinčiuo- 
sus, kurie turtų neturėjo, 
kitų žmonių nevargino. Jie 
ne turtuolių palocius sude
gino, bet Katalikų Bažny
čias. Komunizmas ne tik 
prasideda žudymais, bet 
taip ir pasilaiko; žmonės 
yra laikomi didžiausioje 
baimėje ir nelaisvėje. Ir 
komunizmas negali išsilai
kyti; jau jis griūva ir tu
rės sugriūti. O tie, kurie ti
kėjosi iš jo visokių gery
bių, bus skaudžiai apvilti.

Popiežius pasmerkia ka
pitalizmą ir komunizmą. Ir 
jis protingai nurodo, kati 
gyvenimo blogybes tik
riausiai galima prašalinti 
įvedus Krikščionybės prin
cipus. T.
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SMERKTINAS KAPITALIZMAS
Toliau, Popiežius nurodo 

koki neteisingi ir smerkti
ni yra kapitalizmo reikala
vimai. Jis sako:

“Kapitalas ilgą laiką per
daug galėjo savintis visus 
turtus. Kapitalas reikala
vo sau visa, kas būdavo koše, 
pagaminta, visus vaisius, o 
darbihinkams teduodavo

tik tai, kas būtina yra jė
goms palaikyti bei atnau
jinti, kad jie vėl galėtų 
dirbti. Ekonomijos įstaty
mas, buvo sakoma, reika
lauja, kad visi kapitalo 
turtai būtų turtuolių ran- 

o darbininkai būtų
palikti vargti ir skursti”.

Ir pasekmės tokios kapi-

Neseniai miręs Amerikos 
politikas Newtonas Bake- 
ris, savo laiku buvęs Vilso- 
no sekretoriumi, būdamas 
pats nekatalikas, aiškiai iš
kėlė katalikų Bažnyčios 
reikšmę šių dienų gyveni
me. Jis sako: “Šiandien 
stebėdami gyvenimą, ra
sim jame tiek daug atmai
nų, jog norisi tikėti, kad 
gyvenimo esmė yra keiti
masis. Kartais man atrodo, 
kad ir turėtų išplauti savo 
krantus ir nieko nepalikti, 
kur ji galėtų tekėti. Aš ma
nau, kad mes norėdami iš
silaikyti aukštumoj ir pa
žangoj ir pertvarkyti gyve
nimo santykius, privalom 
pirmiausia turėti ką nors 
didinga, kas nesikeistų, ir 
į ką, šen ir ten gyvenimo 
bangų blaškomi, galėtume 
pažvelgti ir pasakyti: “Dė
kui Dievui. Jis stovi dar 
stipriai. Kadangi Bažnyčia 
ir ypač katalikų Bažnyčia 
jau turi beveik 2000 metų 
ir savo pagrinduose lieka 
ta pati, nepasikeitusi ir ne
pakeičiama, tai galima sa
kyti, kad ji su savo doro
vės mokslu yra pastoviau
sias mūsų akivaizdoje mū
sų moderniojo gyvenimo 
faktų kartais darosi bau
gu, tada tie seni išbandyti 
teisingumo nuostatai, tin
kamas sąžinės lavinimas, 
atsidavimas, pasiaukoji
mas, apie kurį kalba kas
met naujais šventaisiais 
papildomas Bažnyčios ka
lendorius, mums užtikrina, 
kad šiame sename moksle 
rasim priemonių išgydyti 
ir šių dienų blogybes ir ne
galavimus. Jei mes studi
juodami žmonių dvasinį ir 
dorovinį gyvenimą nuo pat 
krikščionybės pradžios, į- 
žvelgsim krikščionybės 
mokslo kilnumą ir vertin
gumą, tada ir pasaulis bus 
tinkamai sutvarkytas.

tus. Dažnai įvairūs reika
lai pasilieka neapsvarstyti, 
vien išnešamos rezoliuci
jos, kurios taip ir pasilieka 
per metų metus. Reikia at
stovams duoti progos ir 
laiko kiekvienu reikalu iš
sikalbėti. Kas vadams ar 
dvasiškiams atrodo su- 

galybės, kuriuos reikia nuo prantama ir nesvarbu, dar-! 
dugniai aptarti. Ir, žinoma, 
svarbių reikalų negalima 
trumpu laiku tinkamai iš
spręsti. Reikia kantrybės 
ir laiko. Tačiau pas mus į- 
ėjo į paprotį didžiųjų orga
nizacijų seimus iškilmingai 
ir lėtai pradėti, bet nema
tytu greitumu užbaigti. 
Kas yra dalyvavęs seimuo
se tai gerai žino.

Seime nereikalingai daug 
laiko praleidžiama orato- 
riškiems sveikinimams. 
Tiesa, kartais sveikinimai 
yra labai nuoširdūs • ir iš
kalbingi, bet kuopos siun
čia atstovus į seimą svars
tyti organizacijos reika-

Seimai yra šaukiami pa
sitarimui svarbiais organi
zacijos reikalais; sužinoti 
kas yra padaryta ir kas 
reikalinga daryti. Tuo tiks
lu yra šaukiamas LDS sei
mas birželio 27—28 d. 
Brockton, Mass. Darbinin
kų reikalų yra devynios

bininkas iš gyvenimo pri
tyrimo žino, kad tai labai 
svarbu.

Seime atstovai turėtų pa
sakyti savo kuopos nuveik
tus darbus, nurodyti kaip 
jie darbuojasi darbininkų 
apšvietos reikalais ir gauti 
tolimesniam 'veikimui nu-' 
rodymų. Kiekvienas sei
mas turėtų paskelbti orga-1 
nizaci jos principus ir nuro
dymus, kuriais pasiremda
mi darbininkai galėtų ap
ginti ne tik savo organiza
ciją, bet ir Katalikų Baž
nyčios užpuolimus. Seimas 
turėtų duoti darbininkams 
nurodymus svarbiais die-

nos klausimais, kurie palie
čia jų gyvenimą. Žinoma, 
visa tai reikalauja pasi
šventimo ir darbo, bet sei
mas ne žaislui yra šaukia
mas. Atstovai išlieka nuo 
darbo, netenka dienų už- 
mokesnio, kad apsvarstyti 
savo gyvenimo reikalus. 
Duokime jiems progą.

Nėra abejonės, kad ga
biam LDS centro pirminin
kui, kun. Jonui Švagždžiui 
vadovaujant, šių metų Ka
talikų darbininkų seimas 
pasižymės praktiškais nu
tarimais. Tačiau dar reikia 
žinoti ir tai, kad didžiam 
visuomeniniam darbui rei
kalinga daug darbininkų. 
Jei kuopos neprisiųs į šei
mą atstovų, tai nebus gali
ma tiksliai dalykų apsvar
styti bei nutarti. Reikia ti
kėtis, kad kuopų nariai su
pras organizacijos Seimo 
svarbumą ir dės pastangas 
kuo daugiausia 
prisiųsti.

v •

atstovų
T.

"ApsivecBmai Išgavimui 
Imigracijos Vizų”

Kas įvyks-Klausimas 
ta kuomet ateivė, kuri ga
vo nekvotinę vizą po ište
kėjimo už Amerikos pilie
čio, dabar su juo atsisako 
gyventi?

Atsakymas — Pereitą 
gegužes mėn., Kongresas 
pravedė įstatymą, išdepor- 
tavimui ateivių, kurie vien- 
tik išgauti nekvotinę arba 
pirmenybės vizą, apsiveda 
be jokios intencijos išpil
dyti vedybų sutartį.



Kun. AL Bublys, MIC.
DARBININKAS

aukštesnio mokslo^ Taip-gi lin
kiu ir trokštu, kad Jūs niekuo
met neužmirštumėte krikščio
niškų, katalikiškų principų, ku
riuos Jums katalikiška mokykla 
teikė. Geriausio pasisekimo!

MinėtsvilHetis.

(Tąsa)
BAŽNYČIOS UŽDAVINYS NAUJŲJŲ LAIKŲ VAL

STYBINIAI VISUOMENINIO GYVENMO 
ATŽVILGIU

Dabartinė valstybė yra tai įstabiausis mechaniz
mas, lyg kad koks milžiniškas laikrodis, kuriame suka
si šimtų šimtai įvairiausiųjų ratų ir račiukų; lyg kok
sai pasakų milžino kūnas, kurio galva valdo šimtų šim
tais rankų — darbininkų. Ūkis, pramonė, prekyba, a- 
matai, mokslas, sociali apsauga, kariuomenė — visa ši
ta prižiūri begalinis valdininkų skaičius po viena mi
nisterija, po vienu seimu, ar senatu, po vienu karaliu
mi, ar prezidentu; vadovaujasi, maždaug, vienu nusis
tatymu, vienais idealais, po viena vėliava, tam tikrose 
valstybiniai visuomeninio gyvenimo ribose.

Tačiau, įsižiūrėjus giliau į šitą gyvenimą, prade
da kilti baimė, kad šita visa mašina nesuirtų, žmonijos 
nenugrimzdintų bedugnėn, kaip kad tai yra jau atsiti
kę su Rusija.

Yra tokių žymių, kurios lyg kandys nežymiai suė
da drabužį, ar rūdis sugriaužia geležį* ir kurios gali iš
kasti karstą ne vien atskiroms valstybėms, bet ir vi
sam pasauliui!

Prie šitokių nelaimės prajovų galima priskirti vie
ną bendrą reiškinį, būtent: kažkoksai nejaukus noras, 
troškimas viską neigti, visam 
griauti!

Ypač jaunimas nebenori 
kas buvo buvę senovėj, 
griauti, ką mūsų prabc 
ti, ką pirma gerbda' 
vus; senesniuosius,’ 
nustumia jau šalin; 
jo, ir kad tiktai jojo & 
damas to, jog jis dar K 
ir gyveno vien svajonėm 
mesniųjų klasių mokinia! 
stengiasi išsilaisvinti iš jr.

Dabartinis mokslas, ki\ 
bai aukštai iškilęs ir daug h 
daug tokių savo atstovų, kun! 
griaujančiąją viską iš pamatų 
mo protą ir užveda ant tokių kč 
rių išsipainioti reikia milžiniškųjų pastangų ir aukų, 
ir ant kurių visoms tautoms ne kartą reikia žlugti su 
kūnu ir siela! Šitą lengvai suprasime, panagrinėję, kas 
yra privedęs dabartinę Rusiją prie šitokio skurdo.

Šita pasipriešinimo ir neigimo visa ko dvasia yra 
tai lyg koks naujųjų laikų dvasinis gripas, nuo kurio 
ne vien susirgusieji miršta, bet ir smarkiai užkrečia ki
tus, ar nukreipia protus klaidingon kryptin.

Besąžiniškoji doriniai ištvirkusiųjų žmonių veda
moji spaula lyg kad karo naudingomis dujomis užnuo
dija visą pasaulį, kursai ir alsuoja vien šitomis nuodin
gomis dujomis. Šitais nuodais jau užkrėsta visas vals
tybiniai visuomeninis gyvenimas!

Bažnyčios dvasia yra tai TIKĖJIMO dvasia. Ji 
drąsiai ištaria savo “TIKIU” visu DIEVO apreikštuo
ju mokslu.

Tiesa, begyvenant gyvenimą, kartais iškyla abe
jojimų; tačiau, rimtai nagrinėdama siela pagaliau pri
eina, geriau pasakius, negali neprieiti šios išvados, jog: 
Evangelija tai ne melas; tikėjimas tai ne kvailybė; 
Kryžius tai ne beprotybė; kunigai tai ne apgavikai 
žmonių, bet skelbėjai tikrojo ir sveiko mokslo; malda 
tai ne‘gaišinimas laiko; priesaika teisme, ar kariuome
nėj, tai ne tušti žodžiai!

Kur gyvena DIEVAS, kur vadovaujamasi Jojo 
paskelbtuoju mokslu, tenai žmonėse gyvuoja ištiki
mybė ir pasitikėjimas yra tai valstybinio jo ir visuome
ninio gyvenimo ir jo laimingojo vystymosis pamatas. 
Ant jo tai, lyg Makabėjai, “stato NAUJĄ altorių pa
gal SENOJO pavyzdį”. (I Mak. IV, 47).

Vien kritikuodami ir murmėdami, nieko nauja ne
pastatysime, tiktai griausime ir tarp griūvėsiu, lyg kad 
gyvatės ir šliaužai, šliaužysime!

Dabartiniais laikais yra be galo įsigalėjęs nusista
tymas ir pasipriešinimas R. K. Bažnyčiai, kas neapsa
komai kenkia valstybiniai visuomeniniam gyvenimui.

Kur tik tikėjimas yra niekinamas ir kur jojo neat
sižvelgiama, tenai, lyg kad kirviu, yra pakertamas 
valstybiniai visuomeninio gyvenimo medžio šaknys. 
Teisingumas yra tai valstybės pamatas; tačiau ir jis 
pats yra reikalingas pamato, o šis gali būti ir yra vien

Al Jarus and the Melodians Orkestras, iš Water- 
bury, Conn., kuris Lietuvių Dienoje, Liepos 4, Mariana
polio Parke, Thompson, Conn. gros šokiams. Šis garsus 
orkestras susideda iš 9 muzikantų. Jis taipgi turės ir 
savo garsintuvą.

Lietuvių Diena ir Dainų Šventė čia pat! Tat ruoš
kitės į ją visi, kur linksmai ir maloniai praleisite laiką.

Pennsylvanijos Žinios
MINERSVHJ.E, PA.

ŠV. PRANCIŠKAUS PARAPI
JINES MOKYKLOS UŽBAIGI

MAS
kam priešintis, viską

bLTimO

u to visa, 
sta viską 
ką niekin
usi į vado- 
mones jis 
ų vien tik

ęs, turi irgi labai 
ynai ardančiąja, 

iškreipia jauni- Į 
Jį šuntakių, iš ku-

Sekmadienį, birželio 12 d. Šv. 
Pranciškaus mokykla turėjo sa
vo mokslo metų užbaigimo apei
gas.

Ryte mokyklos vaikučiai ir 
graduantai susirinko į bažnyčią 
išklausyti šv. mišių. Per mišias 
kun. V. Ažiukas pasakė pamoks
lą.

Vakare 7:30 valandą, mokyk
los svetainėje, įvyko užbaigimo 
orograma. Svetainė buvo pūna 
monių. Matyti, kad Pranciškie- 

čiai gerai įvertina Sesučių ir pa
rapijos vaikučių trūsą, kad pa
linksmintų juos — tėvelius ir 
globėjus. Programa buvo įdomi. 
Nė vienas nesigailėjo atsilan
kęs.

Užbaigimo programa buvo se
kanti: —

1) "Veikalą, užvardintą “Pro 
Vartus” suvaidino graduantai. 
Tai buvo priminimas, jog užbai
gus mokyklą jų laukia ne sma
gumai, bet pasiaukojimas dirbti 
Dievui ir žmonijai. Šiame veika
le taip-gi įvyko “Kaimiečių Šo
kiai” — 4-to, 5-to ir 6-to sky
riaus mergaičių.

2) Po to, sekė 5-to ir 6-to sky
riaus bernaičių veikalas “Kinky 
Kids Parade”. Čia buvo daug 
juoko ir linksmumo.

3) O dar daugiaus juokų su
teikė 3-čk> skyriaus vaikučiai 
perstatydami “Petrai, Petrai”.

4) Mažyčiai, pirmamečiai mo
kyklos vaikučiai vaidino savo 
užbaigimą — “Ir Mes Baigiam”. 
Graduantu kepuraitėmis ir rū
bais apsirėdę, kurių tarpe buvo

PHUADftPttlA, PA.
Sv. Jurgio Parapija

Gegužės 26 d. J. E. vyskupas 
Lamb tarp kitų įšventino kuni
gais Jurgį Degutį ir Jeronimą 
Bagdoną. Kun. Jurgis Degutis 
paskirtas vikaru į Šv. Jurgio

Pirmadienj, birželio 27 d., 9 vai. ryte, prasidės LDS 
seimas iškilmingomis šv. mišiomis Šv. Roko lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Montello, Mass.

Po pamaldų prasidės Seimo sesijos, Romuvos par
ke, Montello, Mass.

Seime p. K. Čibiras skaitys turiningą paskaitą te
ma: “Naujos Darbininkų Pastangos Dėl žmoniško Gy
venimo”.

Vakare apie 7 vai., Romuvos parko svetainėje, į- 
vyks šeimyniška darbininkų vakarienėlė. Bus dainų, 
muzikos ir kalbų programa.

Rytojaus dieną, antradienį, birželio 28 d., 8 vai. ry-
parapiją, o kun. J. Bagdonas i, <§v Roko lietuvių parapijos bažnyčioje įvyks šv. mi- 
šv. Kazimiero par., Philadelphi- §įos u£ mirusius narius. Po šv. mišių antros dienos se

sijos prasidės Romuvos parke.
APSISTOJIMUI VIETOS

Atstovai, atvykę į LDS Seimą iš tolimesnių vietų 
Nevarauskas. Pirmasis paskir- dėl nakvynės prašome kreiptis pas LDS 2 kp. Seime 
tas į šv. Pranciškaus lietuvių Rengimo Komisijos narius, pp. Joną Jeskelevičių, 4 Be-

joj.
Jau buvo rašyta, kad tuo pa

čiu laiku įšventinti kunigais 
Saliamonas Mažeika ir Juozas

ir viena vienuolė, mažyčiai priė
mė savo diplomus. Jie prijuoki
no žmones.

5) Piano solo — Alfonsas Vi
sockiu. Akompanistė buvo p. 
Marija Kuslikaitė.

Baigiant programą, kleb. kun. 
K. Klevinskas perstatė naująjį 
parapijos vikarą, kun. S. Mažei
ką, kuris pasakė trumpą kalbą 
graduantams, ragindamas juos 
neužmiršti dorybės ir krikščio
niškų principų, kuriuos Sesutės 
Kazimierietės teikė jiems per 
aštuonius metus. Po to, kalbėjo 
svečias kleb. kun. J. Karalius. 
Dalyvavo taip-gi parapijos vi
karas kun. V. Ažiukas ir naujai 
įšventintas kun. J. Neveraus- 
kas. Gerb. klebonas, pasveiki
nęs graduantus ir suteikęs savo 
linkėjimus, išdalino diplomus ir 
dovanas.

Sekantieji užbaigė mokyklą:
Danelevičiūtė Julė, Gaiefsky 

Valerija, Kramer Ieva, Kuslins- 
kaitė Alicija, Lučkaitė Ona, Ma- 
lackaitė Mildreda, Milašiūtė Ri
ta, Pukaitė Marijona, Sakalins- 
kaitė Alena. Simonaitytė Alma. 
Sitkiūtė Regina, Slavickaitė Ma
rijona. Smith Elzbieta, Stefana- 
vičiūtė Olga, Sutkevičiūtė Vale
rija, Vasarytė Adelė, Venskaitė 
Ona, Veprauskaitė Alma, Arba- 
čiauskas Edvardas, Balita Da
nielius, Burke Bernard, Giraitis 
Dovidas, Grabauskas Leonar
das, Kukta Jonas, Lucką Jonas, 
Matulaitis Benediktas, Mikuta
vičius Alfonsas, Minkevičius 
Alfonsas, Minkevičius Juozas, 
Paulauskas Vincentas, Rutkaus
kas Stasys, Staknevičius El- 
wood, Tananis Leonardas, Kvai- 
nauskas Kazys, Zienius Jurgis.

Nuoširdžiai linkiu baigusiems 
geriausio pasisekimo ir siekti

parapiją, Minersville, kur kle
bonu yra kun. Klevinskas, o 
kun. J. Nevarauskas paskirtas į 
Šv. Jurgio lietuvių par., She
nandoah, kur klebonu yra kun. 
J. Karalius.

Penktadienį, birželio 10 d. 
kun. Jurgis Degutis atvyko į 
Šv. Jurgio parapiją, ir kurie tu
rėjo progą jį sueiti labai pamy-: 
lo.

Kun. Degutis yra Minersvil- 
lietis. Jo a. a. tėvo vardas irgi 
buvo Jurgis, o motina Ona De
gutienė (Šmulkštytė) išėjus už: 
antro vyro, p. Jono Riškevi- 
čiaus, kuris yra labai šaunus 
asmuo, kad malonėjo suteikti 
galimybę posūniui pasiekti ku
nigystės luomą. Kun. Jurgis De
gutis iš artimųjų giminių turi 
dar brolį, kun. Andrių Degutį ir 
seserį vienuolę Kazimierietę, 
vardu Maria-Verona.

Kun. Jurgis Degutis pradinį 
mokslą užbaigė Minersville, o 
aukštuosius mokslus Šv. Karo-! 
lio Baromėjaus seminarijoje.

Kun. J. Degučio garbei 
mezgiau sekančias eilutes:

“Sveikinam Degutį,
Kilnų Kunigėlį!
Jis galės mums būti 
Tartum rojaus gėlė, 
Nes jis veidą turi 
Gražų, — Serafino, 
Kurs tvarkos prižiūri 
Rojui ir jį gina 
Nuo piktųjų dvasių, 

. Ką sugundė Ievą.
Tikėdam’s į Dievą, 
Kurį mums garsina 
Kunigas Degutis;
Kaip tą visi žino, 
Jaunuolis gražutis, 
Kur’s ir širdį turi 
Kilnią ir tur’ protą 
Didį, ką užbūrė 
Net manę kuprotą.

llevue Avė. ir Kazimierą Grigą, 21 Circle St., Montello, 
Jeigu kurie norės apsistoti viešbutyj, tai komisijos na
riai nurodys viešbučius ir suteiks kitas reikalingas in-

SVEIKINIMAI SEIMUI
Apskričiai, kuopos, organizacijos, draugijos ir pa

vieniai asmenys, kurie norės pasiųsti sveikinimus LDS 
Seimui, tai gali adresuoti LDS Centro Pirmininko kun 
J. Švagždžio adresu, būtent, LDS Seimas, e/c Rev. J 
Švagždys, 20 Webster St., Montello, Mass.

LDS SEIMO DIENOTVARKĖ
Seimas prasideda iškilmingomis šv. mišiomis, ( 

vai. ryte, Šv. Roko lietuvių par. bažnyčioje, Montello 
Mass., pirmadienį, birželio 27 d., š. m.

Sesijos prasideda tuo po pamaldų Romuvos parke
1. Seimo atidarymas malda ir atstovų suregistra- 

vimas.
2. Mandatų priėmimas ir sveikinimo kalbos.
3. Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
4. Protokolo skaitymas. *
5. Mandatų komisijos raportas.
6. Valdybos raportai.
7. Referatas tema: “Naujos Darbininkų Pastangos 

Dėl Žmoniško Gyvenimo”. Skaito p. K. Čibiras.
8. Rezoliucijų ir įnešimų svarstymas.
9. Konstitucijos projekto skaitymas ir svarstymas

10. Valdybos rinkimas.
11. Seimui vieta.
12. Linkėjimai ir padėkos.
13. Seimo uždarymas malda ir Lietuvos himnu.

Šių metų seime svarbiausiu klausimu bus konsti 
tucijos projekto skaitymas ir jo svarstymas.

Be to, yra labai svarbus katalikų darbininkų vei 
kimo klausimas.

Taigi į šį seimą kviečiame visus mūsų išeivijos ka 
talikus vadus ir darbininkus, nes be gausios reprezen 
tacijos mes negalėsime išspręsti svarbiųjų klausimų 
liečiančių katalikybę, lietuvybę ir darbininkų gyveni 

* mo reikalus. Pageidaujama, kad į šį seimą atvyktų ii 
tų kuopų atstovai, kurios nebeveikia, bet norėtų atsi 
gaivinti ir iš naujo pradėti veikti; taip pat ir iš tų kolo 
nijų, kur dar nėra buvę LDS kuopų, kad susipažinę si 
LDS tikslais ir veikla, sugrįžę į savo kolonijas įsteigti 
kuopas.

Lietuviai, katalikai darbininkai, vykime į LDS 
Jurg-ictis. Seimą birželio 27 d. š. m. ir dalyvaukime jame nuo pra 

I ___ 21_2 1 2_________J —1__________ 1-2 ~ ~ —1-^ J ZIjdžios iki pabaigos; dalyvaukime svarstymuose, kad ši< 
seimo nutarimai būtų gyvybe atgyti ir vėl veikti kai]

savo 20- praeityje.

siekiams, o ne visuomenės labui. Jei valdininkas, mi
nistras, seimo atstovas, diplomatas bus be tikybos, 
laisvamanis žmogus, tai jau aišku, jam nerūpės tėvy
nės gerovė, bet vien tik asmeniškas gyvenimas, ne vi
suomenės labas, bet savoji kišenė. Todėl mes ir matome 
istorijoj, jog kur tikėjimas žydi, tenai ir valstybė plė
tojasi ; kur nyksta tikėjimas, tenai ir valstybė ir visuo
menė skursta ir žlūgsta!

Šitą labai gerai supranta kad ir ne katalikai, kaip 
kad Eukenas ir Foerster’is, ir šaukte šaukia kreipti dė
mesio j tikėjimą, jei nenorima sulaukti pražūties!

Nustojusi tikėjimo žmonija jau pradeda suprasti, 
jog be tikėjimo kiekviena valdžia nustoja savo autori
teto; įstatymai ir teismas turi tik tiek galios, kiek re
mia juos kalavijas, saugumas tik tiek vertas kiek ver
tas policijos tikėjimas!

Tačiau ir pats tikėjimas yra reikalingas autorite
to! Iš kur jis rasti? Kas turi galios tarti savo paskuti-

su-
šią
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tik tikėjimas. Jei valstybės galva bus žmogus be tikėji- “} dorovmgumo atžvilgiu? Gi yra ne maža painių 
mo, tai jau aižku, jog jam valstybė terūpi tik tiek,|«-^S? £ 
kiek jis gali ją išnaudoti savo tikslams, asmeniškiems DIEVU paremtąjį autoritetą, kuriam Išganytojas yra 

paliepęs: “Bet aš prašiau už tave, kad tu neriustotumei 
iat TlkTT^'T T < TTr’Kn/nFio CUTU AC tikėjimo; TODĖL TU KADA NORS GRĮŽĘS STIP- 
KU1N1C1Ų VIcIN I DeIMAj RINK SAVO BROLIUS”. (Luk. XXII, 32). O šis ir yra

regiamoji Bažnyčios Galva, šventasis tėvas, popiežius. 
Kur yra gerbiamas autoritetas: “Gerbk savo tėvą 

ir motiną”, tenai ir valdiniai klauso savo vyresniųjų, 
piliečiai valstybės įstatymų, visuomenė saugoja kits 
kitą. Kur laužomi DIEVO įstatymai, niekinama aukš
čiausioji teisybė, tenai neklausys ir valstybės įstaty
mų, tenai kils tiktai revoliucija, ir anarchija, ir karai, 
ir galutinai suirutė!
i ištaū, Bažnyčia ir šaukia: 

PER DIEVĄ IR SU DIEVU”!

Einant įgaliojimu Centro PirmininkEinant įgaliojimu Centro PirmininkoL Kun. Jono 
K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų 
Vienybės Konstitucijos, par. 21, šiuomi skelbiu Kunigų 
Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 1938 
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New York, 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai ilginami daly
vauti tame Seime. > /

Kun. K. lį Pautams,
K V. Centro Raštininkas.

“VISKAS DIEVUI
(Bus daugiau)

PASIŲSKIME ATLETUS 
KAUNAN

Šįmet Lietuva mini 
teis metų nepriklausomybės
kaktį. Apart kitų įvairumų, 
vasarą nuo liepos 17 iki 31 die
nų įvyks Kaune pirmoji Lietu
vos Tautinė Olimpijada. Ir už
sienyje gyvenantieji lietuviai 
pasižymėję sportininkai, atletai, 
prašomi dalyvauti.

Jungtinių Valstybių lietuvių 
kolonijos: Cbicaga, Pittsbur- 
ghas, New Yorkas, Brooklynas, 
Clevelandas, Rockfordas, ir ki
tos mažesnės kolonijos, siunčia 
po vieną ir po daugiau atletų į 
Lietuvą. Kiekvienam siunčia
mam atletui reikia turėti $275. 
00 už laivakortę į Lietuvą ir at
gal. Kitas visas išlaidas ir buvi
mą Lietuvoje, su malonumu ap
moka pati Lietuva. Paskutinė 
diena iškeliavimui į Lietuvos 
Tautinę Olimpiadą, per New 
Yorką, lepos 1 d.

Jei kitos dar mažesnės už Phi
la. lietuvių kolonijos siunčia at
letus į Lietuvą, ir suranda tam 
reikalui finansų, tai mūsų tri
lypė didžiulė Philadelphia su 
Camdenu ir Chesteriu lietuvių 
kolonija, būtinai turi pasiųsti 
bent porą atletų. Čia turime la
bai gabių lietuvių jaunuolių, at
sižymėjusių sporte. Tokie atletai 
suteiks mūsų kolonijai didelę 
garbę, dalyvaudami Pirmoje 
Lietuvos Tautinėje Olimpijado- 
,je Kauae, šią vasarą.

Tuo tai reikalu * (finansų pa-

Jeigu kurios.LDS kuopos ar kolonijos dėl svarbii 
priežaščių negali atsiųsti atstovų, tai prašome prisius 
ti Seimui nors sveikinimus, o gal ir dovanėlę į “Darbi 
ninko” naujos raidžių rinkimui mašinos fondą.

Montello lietuviai katalikai darbininkai buvo pir 
mieji LDS organizacijos nariai. Jų nuoširdumas, malo 
numas ir vaišingumas yra žinomas visoje Naujoje An 
glijoje. Šiame seime turėsime progą dar kartą būti ji 
svečias ir viešniomis, kurių jie labai laukia. Montello 
yra du LDS Garbės Nariai. Vienas iš jų, tai kun. J 
Švagždys yra LDS Centro Pirmininku. Tokioje draugi 
joje visiems bus ne tik malonu dalyvauti, bet ir garbin 
ga-
pildymui), įvyks balius ir šo
kiai, birželio 29 d., 8-tą vai. va
kare, Lietuvių Tautinėje svetai
nėje, 928 E. Moyamensing Avė.

Komitetas, kurs rūpinasi pa
siuntimu iš Phila, kolonijos at
letų į Lietuvą, širdingai prašo 
visus lietuvius paremti šį atsi- 
sveikinmo lietuviams jaunuo
liams atletams parengimą. Apie 
tai klausykite lietuvių radio va
landoje pranešimo. F. Pūkas

i

SCRANTON, PA.

garbingų svečių iš apylinkės i 
Scranton. Žmonių tiek daug pri 
sirinko, kad salėje nebuvo vie 
tos visiems.

Prelatas Miliauskas, klebonai 
gražiai pasveikino graduantu 
ir pagyrė tėvus, kad leidžia vai 
kus į katalikišką mokyklą. Išaiš 
kino prasmę ir reikalingume 
katalikiško auklėjimo, ypač šiai 
laikais. Klebonas Prelatas taip 
gi išdalino diplomus 
tams.

Žmonės išsiskirstė 
tenkinti programa.

graduan

labai pa
E.R

Sekmadienį, birželio 19 d., šv. 
Juozapo mokyklos salėj įvyko 
mokslo metų baigimo programa. 
Programa buvo įvairi, įdomi ir 
labai graži. Visi mokiniai daly
vavo. Klebonas, Prelatas J. V. 
Miliauskas buvo vakaro vedėju 
ir vakaro kalbėtoju. Buvo daug

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI

Gerb. K. Vidikauskui, Phila 
delphia, Pa. — Prašome prisius 
ti pulk. Eug. Konovalco klišę i 
aprašymą. Įtalpinsime.
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Kun. AL Bublys, MIC.

, R. K. Bažnyčia Ir Dabarties 
Laikai
(Tąsa) i

BAŽNYČIOS UŽDAVINYS NAUJŲJŲ LAIKŲ VAL
STYBINIAI VISUOMENINIO GYVENMO 

ATŽVILGIU
Dabartinė valstybė yra tai įstabiausis mechaniz

mas, lyg kad koks milžiniškas laikrodis, kuriame suka
si šimtų šimtai įvairiausiųjų ratų ir račiukų; lyg kok
sai pasakų milžino kūnas, kurio galva valdo šimtų šim
tais rankų — darbininkų. Ūkis, pramonė, prekyba, a- 
matai, mokslas, sociali apsauga, kariuomenė — visa ši
ta prižiūri begalinis valdininkų skaičius po viena mi
nisterija, po vienu seimu, ar senatu, po vienu karaliu
mi, ar prezidentu; vadovaujasi, maždaug, vienu nusis
tatymu, vienais idealais, po viena vėliava, tam tikrose 
valstybiniai visuomeninio gyvenimo ribose.

Tačiau, įsižiūrėjus giliau į šitą gyvenimą, prade
da kilti baimė, kad šita visa mašina nesuirtų, žmonijos 
nenugrimzdintų bedugnėn, kaip kad tai yra jau atsiti
kę su Rusija.

Yra tokių žymių, kurios lyg kandys nežymiai suė
da drabužį, ar rūdis sugriaužia geležį* ir kurios gali iš
kasti karstą ne vien atskiroms valstybėms, bet ir vi
sam pasauliui!

Prie šitokių nelaimės prajovų galima priskirti vie
ną bendrą reiškinį, būtent: kažkoksai nejaukus noras, 
troškimas viską neigti, visam kam priešintis, viską 
griauti!

Ypač jaunimas nebenori pripažinti geru to visa, 
kas buvo buvę senovėj. Jis geriausiai mėgsta viską 
griauti, ką mūsų prabočiai buvo pastatę, viską niekin
ti, ką pirma gerbdavo! Pamažėlio jis skverbiasi į vado
vus; senesniuosius, gyvenimo prityrusius žmones jis 
nustumia jau šalin; jis trokšta, kad klausytų vien tik 
jo, ir kad tiktai jojo žodis būtų paskutinis neatsižvelg
damas to, jog jis dar neturi jokio gyvenimo prityrimo 
ir gyveno vien svajonėmis! Šiandien jau net vaikai, že
mesniųjų klasių mokiniai, stato savo reikalavimus iri 
stengiasi išsilaisvinti iš po mokytojų priežiūros!

Dabartinis mokslas, kursai, tiesa pasakius, yra la
bai aukštai iškilęs ir daug ką nuveikęs, turi irgi labai 
daug tokių savo atstovų, kurie savo grynai ardančiąja, 
griaujančiąją viską iš pamatų kritika, iškreipia jauni
mo protą ir užveda ant tokių klaidžių šuntakių, iš ku
rių išsipainioti reikia milžiniškųjų pastangų ir aukų, 
ir ant kurių visoms tautoms ne kartą reikia žlugti su 
kūnu ir sielai Šitą lengvai suprasime, panagrinėję, kas 
yra privedęs dabartinę Rusiją prie šitokio skurdo.

Šita pasipriešinimo ir neigimo visa ko dvasia yra 
tai lyg koks naujųjų laikų dvasinis gripas, nuo kurio 
ne vien susirgusieji miršta, bet ir smarkiai užkrečia ki
tus, ar nukreipia protus klaidingon kryptin.

Besąžiniškoji doriniai ištvirkusiųjų žmonių veda
moji spaula lyg kad karo naudingomis dujomis užnuo
dija visą pasaulį, kursai ir alsuoja vien šitomis nuodin
gomis dujomis. Šitais nuodais jau užkrėsta visas vals
tybiniai visuomeninis gyvenimas!

Bažnyčios dvasia yra tai TIKĖJIMO dvasia. Ji 
drąsiai ištaria savo “TIKIU” visu DIEVO apreikštuo
ju mokslu.

Tiesa, begyvenant gyvenimą, kartais iškyla abe
jojimų; tačiau, rimtai nagrinėdama siela pagaliau pri
eina, geriau pasakius, negali neprieiti šios išvados, jog: 
Evangelija tai ne melas; tikėjimas tai ne kvailybė; 
Kryžius tai ne beprotybė; kunigai tai ne apgavikai 
žmonių, bet skelbėjai tikrojo ir sveiko mokslo; malda 
tai ne‘gaišinimas laiko; priesaika teisme, ar kariuome
nėj, tai ne tušti žodžiai!

Kur gyvena DIEVAS, kur vadovaujamasi Jojo 
paskelbtuoju mokslu, tenai žmonėse gyvuoja ištiki
mybė ir pasitikėjimas yra tai valstybiniojo ir visuome
ninio gyvenimo ir jo laimingojo vystymosis pamatas. 
Ant jo tai, lyg Makabėjai, “stato NAUJĄ altorių pa
gal SENOJO pavyzdį”. (I Mak. IV, 47).

Vien kritikuodami ir murmėdami, nieko nauja ne
pastatysime, tiktai griausime ir tarp griūvėsiu, lyg kad 
gyvatės ir šliaužai, šliaužysime!

Dabartiniais laikais yra be galo įsigalėjęs nusista
tymas ir pasipriešinimas R. K. Bažnyčiai, kas neapsa
komai kenkia valstybiniai visuomeniniam gyvenimui.

Kur tik tikėjimas yra niekinamas ir kur jojo neat
sižvelgiama, tenai, lyg kad kirviu, yra pakertamas 
valstybiniai visuomeninio gyvenimo medžio šaknys. 
Teisingumas yra tai valstybės pamatas; tačiau ir jis 
pats yra reikalingas pamato, o šis gali būti ir yra vien 
tik tikėjimas. Jei valstybės galva bus žmogus be tikėji
mo, tai jau aišku, jog jam valstybė terūpės tik tiek, 
kiek jis gali ją išnaudoti savo tikslams, asmeniškiems

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro PirmininkoL Kun. Jono 

K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir šokant Kunigų 
Vienybės Konstitucijos, par. 21, šiuomi skelbiu Kunigų 
Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 1938 
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorkėr, New York, 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai teginami daly
vauti tame Seime. * /

Kun. K. Ę. PaukteK
K V. Centro Raštininkas.

Al Jarus and the Meladians Orkestras, iš Water- 
bury, Conn., kuris Lietuvių Dienoje, Liepos 4, Mariana
polio Parke, Thompson, Conn. gros šokiams. Šis garsus 
orkestras susideda iš 9 muzikantų. Jis taipgi turės ir 
savo garsintuvą.

Lietuvių Diena ir Dainų Šventė čia pat! Tat ruoš
kitės į ją visi, kur linksmai ir maloniai praleisite laiką.

Pennsylvanijos Žinios
MINERSVIU.E, PA.

ŠV. PRANCIŠKAUS PARAPI
JINES MOKYKLOS UŽBAIGI

MAS

Sekmadienį, birželio 12 d. Šv. 
Pranciškaus mokykla turėjo sa
vo mokslo metų užbaigimo apei
gas.

Ryte mokyklos vaikučiai ir 
graduantai susirinko į bažnyčią 
išklausyti šv. mišių. Per mišias 
kun. V. Ažiukas pasakė pamoks
lą.

Vakare 7:30 valandą, mokyk
los svetainėje, įvyko užbaigimo 
programa. Svetainė buvo piina 
žmonių. Matyti, kad Pranciškie- 
čiai gerai įvertina Sesučių ir pa
rapijos vaikučių trūsą, kad pa
linksmintų juos — tėvelius ir 
globėjus. Programa buvo įdomi. 
Nė vienas nesigailėjo atsilan
kęs.

Užbaigimo programa buvo se
kanti: —

1) Veikalą, užvardintą “Pro 
Vartus” suvaidino graduantai. 
Tai buvo priminimas, jog užbai
gus mokyklą jų laukia ne sma
gumai, bet pasiaukojimas dirbti 
Dievui ir žmonijai. Šiame veika
le taip-gi įvyko “Kaimiečių Šo
kiai” — 4-to, 5-to ir 6-to sky
riaus mergaičių.

2) Po to, sekė 5-to ir 6-to sky
riaus bernaičių veikalas “Kinky 
Kids Parade”. Čia buvo daug 
juoko ir linksmumo.

3) O dar daugiaus juokų su
teikė 3-čio skyriaus vaikučiai 
perstatydami “Petrai, Petrai”.

4) Mažyčiai, pirmamečiai mo
kyklos vaikučiai vaidino savo 
užbaigimą — “Ir Mes Baigiam”. 
Graduantų kepuraitėmis ir rū
bais apsirėdę, kurių tarpe buvo

aukštesnio mokslo* Taip-gi lin
kiu ir trokštu, kad Jūs niekuo
met neužmirštumėte krikščio
niškų, katalikiškų principų, ku
riuos Jums katalikiška mokykla 
teikė. Geriausio pasisekimo!

šfinersriiiietis.

Pirmadienį, birželio 27 d., 9 vai. ryte, prasidės LDJ 
seimas iškilmingomis šv. mišiomis Šv. Roko lietuvii 
parapijos bažnyčioje, Montello, Mass.

Po pamaldų prasidės Seimo sesijos, Romuvos par 
ke, Montello, Mass.

Seime p. K. Čibiras skaitys turiningą paskaitą te 
ma: “Naujos Darbininkų Pastangos Dėl Žmoniško Gy 
venimo”.

Vakare apie 7 vai., Romuvos parko svetainėje, į 
vyks šeimyniška darbininkų vakarienėlė. Bus dainų

ir viena vienuolė, mažyčiai priė
mė savo diplomus. Jie prijuoki
no žmones.

5) Piano solo — Alfonsas Vi
sockiu. Akompanistė buvo p. 
Marija Kuslikaitė.

Baigiant programą, kleb. kun. 
K. Klevinskas perstatė naująjį 
parapijos vikarą, kun. S. Mažei
ką, kuris pasakė trumpą kalbą 
graduantams, ragindamas juos 
neužmiršti dorybės ir krikščio
niškų principų, kuriuos Sesutės 
Kazimierietės teikė jiems per 
aštuonius metus. Po to, kalbėjo 
svečias kleb. kun. J. Karalius. 
Dalyvavo taip-gi parapijos vi
karas kun. V. Ažiukas ir naujai 
įšventintas kun. J. Neveraus- 
kas. Gerb. klebonas, pasveiki
nęs graduantus ir suteikęs savo 
linkėjimus, išdalino diplomus ir 
dovanas.

Sekantieji užbaigė mokyklą:
Danelevičiūtė Julė, Gaiefsky 

Valerija, Kramėr Ieva, Kuslins- 
kaitė Alicija, Lučkaitė Ona, Ma- 
lackaitė Mildreda, Milašiūtė Ri
ta, Pukaitė Marijona, Sakalins- 
kaitė Alena, Simonaitytė Alma, 
Sitkiūtė Regina, Slavickaitė Ma
rijona, Smith Elzbieta, Stefana- 
vičiūtė Olga, Sutkevičiūtė Vale
rija, Vasarytė Adelė, Venskaitė 
Ona, Veprauskaitė Alma, Arba- 
čiauskas Edvardas, Balita Da
nielius, Burke Bernard, Giraitis 
Dovidas, Grabauskas Leonar
das, Kukta Jonas, Lucką Jonas, 
Matulaitis Benediktas, Mikuta
vičius Alfonsas, Minkevičius 
Alfonsas, Minkevičius Juozas, 
Paulauskas Vincentas, Rutkaus
kas Stasys, Staknevičius El- 
wood, Tananis Leonardas, K Vai
nauskas Kazys, Zienius Jurgis.

Nuoširdžiai linkiu baigusiems 
geriausio pasisekimo ir siekti

PHILADELPHIA, H. 
Šv. Jurgio Parapija

Gegužės 26 d. J. E. vyskupas 
Lamb tarp kitų įšventino kuni
gais Jurgį Degutį ir Jeronimą
Bagdoną. Kun. Jurgis Degutis muzikos ir kalbų programa, 
paskirtas vikaru į šv. Jurgio Rytojaus dieną, antradienį, birželio 28 d., 8 vai. ry 
parapiją, o kun. J. Bagdonas į, tą, Šv. Roko lietuvių parapijos bažnyčioje įvyks šv. mi 
šv. Kazimiero par., Philadelphi- §įos u£ mirusius narius. Po šv. mišių antros dienos se 
JOJ; . , sijos prasidės Romuvos parke.Jau buvo rašyta, kad tuo pa- r
čiu laiku įšventinti kunigais APSISTOJIMUI VIETOS
Saliamonas Mažeika ir Juozas Atstovai, atvykę į LDS Seimą iš tolimesnių vietų 
Nevarauskas. Pirmasis paskir- dėl nakvynės prašome kreiptis pas LDS 2 kp. Seim< 
tas į šv. Pranciškaus lietuvių Rengimo Komisijos narius, pp. Joną Jeskelevičių, 4 Be 
parapiją, Mmersville, kur kle- nevue Avė. ir Kazimierą Grigą, 21 Circle St., Montellc 

T yf.a kun‘ Klevmskas’ ° Jeigu kurie norės apsistoti viešbutyj, tai komisijos na 
un‘ ’ .evaraus. 33 pas irtas 1 iriai nurodys viešbučius ir suteiks kitas reikalingas in Šv. Jurgio lietuvių par., She- L. . •

nandoah, kur klebonu yra kun. ormacijas.
J. Karalius.

Penktadienį, birželio 10 d. 
kun. Jurgis Degutis atvyko į 
Šv. Jurgio parapiją, ir kurie tu
rėjo progą jį sueiti labai pamy- 
lo.

Kun. Degutis yra Minersvil- 
lietis. Jo a. a. tėvo vardas irgi 
buvo Jurgis, o motina Ona De
gutienė (šmulkštytė) išėjus už 
antro vyro, p. Jono Riškevi- 
čiaus, kuris yra labai šaunus 
asmuo, kad malonėjo suteikti 
galimybę posūniui pasiekti ku
nigystės luomą. Kun. Jurgis De
gutis iš artimųjų giminių turi 
dar brolį, kun. Andrių Degutį ir 
seserį vienuolę Kazimierietę, 
vardu Maria-Verona.

Kun. Jurgis Degutis pradinį 
mokslą užbaigė Minersville, o 
aukštuosius mokslus Šv. Karo
lio Baromėjaus seminarijoje.

Kun. J. Degučio garbei 
mezgiau sekančias eilutes:

“Sveikinam Degutį,
Kilnų Kunigėlį!
Jis galės mums būti 
Tartum rojaus gėlė, 
Nes jis veidą turi 
Gražų, — Serafino, 
Kurs tvarkos prižiūri 
Rojui ir jį gina 
Nuo piktųjų dvasių, 

. Ką sugundė Ievą.
Tikėdam’s į Dievą, 
Kurį mums garsina 
Kunigas Degutis; 
Kaip tą visi žino, 
Jaunuolis gražutis, 
Kur’s ir širdį turi 
Kilnią ir tur’ protą 
Didį, ką užbūrė 
Net manę kuprotą.

su-

«

Jurgictis.

siekiams, o ne visuomenės labui. Jei valdininkas, mi
nistras, seimo atstovas, diplomatas bus be tikybos, 
laisvamanis žmogus, tai jau aišku, jam nerūpės tėvy
nės gerovė, bet vien tik asmeniškas gyvenimas, ne vi
suomenės labas, bet savoji kišenė. Todėl mes ir matome 
istorijoj, jog kur tikėjimas žydi, tenai ir valstybė plė
tojasi; įur nyksta tikėjimas, tenai ir valstybė ir visuo
menė skursta ir žlūgsta!

Šitą labai gerai supranta kad ir ne katalikai, kaip 
kad Eukenas ir Foerster’is, ir šaukte šaukia kreipti dė
mesio į tikėjimą, jei nenorima sulaukti pražūties!

Nustojusi tikėjimo žmonija jau pradeda suprasti, 
jog be tikėjimo kiekviena valdžia nustoja savo autori
teto; įstatymai ir teismas turi tik tiek galios, kiek re
mia juos kalavijas, saugumas tik tiek vertas kiek ver
tas policijos tikėjimas!

Tačiau ir pats tikėjimas yra reikalingas autorite
to! Iš kur jis rasti? Kas turi galios tarti savo paskuti
nį žodį dorovingumo atžvilgiu? Gi yra ne maža painių 
klausimų. Štai, čia Bažnyčia ir nurodo aukščiausįjį, 
DIEVU paremtąjį autoritetą, kuriam Išganytojas yra 
paliepęs: “Bet aš prašiau už tave, kad tu neriustotumei 
tikėjimo; TODĖL TU KADA NORS GRĮŽĘS STIP
RINK SAVO BROLIUS”. (Luk. XXII. 32). O šis ir yra 
regiamoji Bažnyčios Galva, šventasis tėvas, popiežius.

Kur yra gerbiamas autoritetas: “Gerbk savo tėvą 
ir motiną”, tenai ir valdiniai klauso savo vyresniųjų, 
piliečiai valstybės įstatymų, visuomenė saugoja kits 
kitą. Kur* laužomi DIEVO įstatymai, niekinama aukš
čiausioji teisybė, tenai neklausys ir valstybės įstaty
mų, tenai kils tiktai revoliucija, ir anarchija, ir karai, 

I ir galutinai suirutė!
ii Štai, Bažnyčia ir šaukia: 

i PER DIEVĄ IR SU DIEVU”!
“VISKAS DIEVUI 

(Bus daugiau)

PASIŲSKIME ATLETUS 
KAUNAN

Šįmet Lietuva mini savo 20- 
teis metų nepriklausomybės su
kaktį. Apart kitų įvairumų, šią 
vasarą nuo liepos 17 iki 31 die
nų įvyks Kaime pirmoji Lietu
vos Tautinė OJimpijada. Ir už
sienyje gyvenantieji lietuviai 
pasižymėję sportininkai, atletai, 
prašomi dalyvauti.

Jungtinių Valstybių lietuvių 
kolonijos: Chicaga, Pittsbur- 
ghas, New Yorkas, Brooklynas, 
Clevelandas, Rockfordas, ir ki
tos mažesnės kolonijos, siunčia 
po vieną ir po daugiau atletų į 
Lietuvą. Kiekvienam siunčia
mam atletui reikia turėti $275. 
00 už laivakortę į Lietuvą ir at
gal. Kitas visas išlaidas ir buvi
mą Lietuvoje, su malonumu ap
moka pati Lietuva, 
diena iškeliavimui 
Tautinę Olimpiadą, 
Yorką, lepos 1 d.

Jei kitos dar mažesnės už Phi
la. lietuvių kolonijos siunčia at
letus į Lietuvą, ir suranda tam 
reikalui finansų, tai mūsų tri
lypė didžiulė Philadelphia su 
Camdenu ir Chesteriu lietuvių 
kolonija, būtinai turi pasiųsti 
bent porą atletų, čia turime la
bai gabių lietuvių jaunuolių, at
sižymėjusių sporte. Tokie atletai 
suteiks mūsų kolonijai didelę 
garbę, dalyvaudami Pirmoje 
Lietuvos Tautinėje Oiimpijado- 
je Kaune, šią vasarą..

' Tuo tai reikalu* (finansų pa-

SVEIKINIMAI SEIMUI
Apskričiai, kuopos, organizacijos, draugijos ir pa 

vieniai asmenys, kurie norės pasiųsti sveikinimus LDI 
Seimui, tai gali adresuoti LDS Centro Pirmininko kur 
J. Švagždžio adresu, būtent, LDS Seimas, c/c Rev. J 
Švagždys, 20 Webster St., Montello, Mass.

LDS SEIMO DIENOTVARKĖ
Seimas prasideda iškilmingomis šv. mišiomis, I 

vai. ryte, Šv. Roko lietuvių par. bažnyčioje, Montellc 
Mass., pirmadienį, birželio 27 d., š. m.

Sesijos prasideda tuo po pamaldų Romuvos parke
1. Seimo atidarymas malda ir atstovų suregistra 

vimas.
2. Mandatų priėmimas ir sveikinimo kalbos.
3. Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
4. Protokolo skaitymas. *
5. Mandatų komisijos raportas.
6. Valdybos raportai.
7. Referatas tema: “Naujos Darbininkų Pastango 

Dėl Žmoniško Gyvenimo”. Skaito p. K. Čibiras.
8. Rezoliucijų ir įnešimų svarstymas.
9. Konstitucijos projekto skaitymas ir svarstymas

10. Valdybos rinkimas.
11. Seimui vieta.
12. Linkėjimai ir padėkos.
13. Seimo uždarymas malda ir Lietuvos himnu.

Šių metų seime svarbiausiu klausimu bus konsti 
tucijos projekto skaitymas ir jo svarstymas.

Be to, yra labai svarbus katalikų darbininkų vei 
kimo klausimas.

Taigi į šį seimą kviečiame visus mūsų išeivijos ka 
talikus vadus ir darbininkus, nes be gausios reprezer 
tacijos mes negalėsime išspręsti svarbiųjų klausimi 
liečiančių katalikybę, lietuvybę ir darbininkų gyveni 
mo reikalus. Pageidaujama, kad į šį seimą atvyktų i 
tų kuopų atstovai, kurios nebeveikia, bet norėtų ats: 
gaivinti ir iš naujo pradėti veikti; taip pat ir iš tų kolc 
nijų, kur dar nėra buvę LDS kuopų, kad susipažinę s 
LDS tikslais ir veikla, sugrįžę į savo kolonijas įsteigt 
kuopas.

Lietuviai, katalikai darbininkai, vykime į LD 
Seimą birželio 27 d. š. m. ir dalyvaukime jame nuo prs 
džios iki pabaigos; dalyvaukime svarstymuose, kad ši 
seimo nutarimai būtų gyvybe atgyti ir vėl veikti kai 
praeityje.

Jeigu kurios.LDS kuopos ar kolonijos dėl svarbi 
priežaščių negali atsiųsti atstovų, tai prašome prisius 
ti Seimui nors sveikinimus, o gal ir dovanėlę į “Darb: 
ninko” naujos raidžių rinkimui mašinos fondą.

Montello lietuviai katalikai darbininkai buvo pii 
mieji LDS organizacijos nariai. Jų nuoširdumas, male 
numas ir vaišingumas yra žinomas visoje Naujoje Ar 
glijoje. Šiame seime turėsime progą dar kartą būti j 
svečias ir viešniomis, kurių jie labai laukia. Montellc 
yra du LDS Garbės Nariai. Vienas iš jų, tai kun. . 
Švagždys yra LDS Centro Pirmininku. Tokioje draug 
joje visiems bus ne tik malonu dalyvauti, bet ir garbir 
ga-

Paskutinė 
į Lietuvos 
per New

pildymui), įvyks balius ir šo
kiai, birželio 29 d., 8-tą vai. va
kare, Lietuvių Tautinėje svetai
nėje, 928 E. Moyamensing Avė.

Komitetas, kurs rūpinasi pa
siuntimu iš Phila, kolonijos at
letų į Lietuvą, širdingai prašo 
visus lietuvius paremti šį atsi- 
sveikinmo lietuviams jaunuo
liams atletams parengimą. Apie 
tai klausykite lietuvių radio va
landoje pranešimo. F. Pūkas

SCRANTON, PA.

garbingų svečių iš apylinkės 
Scranton. Žmonių tiek daug pr 
sirinko, kad salėje nebuvo vi 
tos visiems.

Prelatas Miliauskas, kleboną 
gražiai pasveikino graduanti 
ir pagyrė tėvus, kad leidžia va 
kus į katalikišką mokyklą. Išaii 
kino prasmę ir reikalingum 
katalikiško auklėjimo, ypač šia 
laikais. Klebonas Prelatas tai] 
gi išdalino diplomus 
tams.

Žmonės išsiskirstė 
tenkinti programa.

graduai

labai pi

Sekmadienį, birželio 19 d., šv. 
Juozapo mokyklos salėj įvyko 
mokslo metų baigimo programa. 
Programa buvo įvairi, įdomi ir 
labai graži. Visi mokiniai daly
vavo. Klebonas, Prelatas J. V. 
Miliauskas buvo vakaro vedėju 
ir vakaro kalbėtoju. Buvo daug

REDAKCIJOS ATSAKY 
MAI

Gerb. K. Vidikauskui, Phili 
delphia, Pa. — Prašome prisių 
ti pulk. Eug. Konovalco klišę 
aprašymą. įtalpinsime.
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Parapijos jaunimas, Vyčiams 
vadovaujant, susirinko į Šv. 
Jurgio par. bažnyčią sekmadie
nį, birželio 19 d., 8 vai. ryte iš
klausyti šv. mišių visų tėvų in
tencijai. Vyčiai, Sodalietės ir ki-į 
ti jaunuoliai laike mišių priėmė 
Šv. Komuniją. Tuoj po Šv. mi
šių įvyko pusryčiai tėvus pa
gerbti. Surengė L. Vyčių kuopa. 
Toastmasteriu buvo Dr. A. W. i 
Gassonas. 1 
kun. S. P. Kneižis, A. F. Knei- 
žys, redaktorius, mokytojas F. 
Babilas, p. Vincas Kudirka ir 
adv. B. Sykes. Pastarasis kalbė
jo labai jautriai, įvairindamas 
pavyzdžiais iš gyvenimo. Nuo
taika buvo labai graži ir drau
ginga. Visi dėkojo jaunimui, 
kad taip įvertina tėvų darbą.

Adv. B. ir E. Sykes priklauso 
prie katalikiškų draugijų ir nuo
širdžiai remia parapiją. Yra tai 
pavyzdinga katalikiška šeima. 
Sukaktuvių proga linkime adv. 
Sykes, jo žmonai, kuri taip pat 
minėjo ir gimimo dieną, ir šei
mai geriausių sėkmių.

Birželio 15 d., inž. Jono Jasio
nio, gyv. su tėvais 35 Sturte
vant Avė., draugai surengė taip 
vadinamą “Stag Party”, besiar- 

_ . —f tinant jo vedyboms. Vakarėlis į-
Kalbas pasakė* kleb? vyko SheU W

vavo šie: M. De Marso, K. Kli
mavičius, A. Macys, P. Rakaus- 

'r kas, A. Pucetti, mok. F. Babilas, 
V. Babilas, K. Pajanen, F. Kli
mavičius, P. Klimavičius, Dr. A. 
Gassonas, adv. P. Sykes, B. Ku
dirka, F. Nevinskas, A. Mickū- 
nas (vaistininkas), J. Visgir
das. B. Červokas, S. Jasionis ir 
to vakaro kaltininkas inž. Jonas 
Jasionis. Dalyviai išreiškė inž. 
Jonui Jasioniui- ir jo būsimai 
žmonai daug nuoširdžių linkėji
mų ir įteikė dovaną.

Inž. Jonas Jasionis priims Mo
terystės Sakramentą šeštadienį, 
birželio 25 d., Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje (So. Bostone) 
su p. Harrieta Bernadeta Savi- 
lionyte, gyv. su tėvais E. 
St., So. Bostone. Abu yra 
mūs veikėjai katalikiškame 
tuviškame darbe.

Jungtuvės bažnyčioje įvyks 10 
vai. ryte.

Birželio 19 d. tuoj po sumos į- 
vyko LDS kuopos susirinkimas. 
Atstovai iš apskričio suvažiavi
mo išdavė raportus. Nutarta da
lyvauti Lietuvių Dienoje, Maria-
napolyj, liepos 4 d. Į seimą iš
rinkta atstovai.

I

Adv. Benjaminas ir Estela 
Sykes, birželio 18 d. minėjo 10 
metų vedybinio gyvenimo su-1 
kaktuves. Gavo daug sveikinimų| 
žodžiu, laiškais ir telegramomis.

7th 
žy- 
lie-

Sykes 8 Sykes *
P. A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St., Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

t 
i

i

WilliamJ. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

Sekmadienį, birželio 19 d., 2 
vai. po pietų Šv. Jurgio par., 
bažnyčioje įvyko Dievo Kūno 
šventės procesija, kurioj dalyva
vo svečiai kunigai ir klierikai, 
būtent, kun. J. švagždys, kun. J. 
Petrauskas, kun. A. Baltrušiū- 
nas, klierikas Abračinskas iš 
Brockton ir kartu su jais buvo 
atvykęs ir ispanas klierikas ir 
vietinis kleb. kun. S. Kneižis. 
Procesiją tvarką Seseris iš Cam
bridge. Mišparus laikė kun. A. 
Baltrušiūnas, o jam asistavo 
klierikai Abračinskas ir ispanas.

P-lės H. B. Savilionytės ir inž. 
J. Jasionio draugės, antradienio 
vakare, birželio 21, parapijos 
svetainėje surengė “Shower 
Party”. Dalyvavo daug merginų 
ir moterų ir visos linksmai pra
leido laiką. Jaunąją apdovanojo 
gausiai dovanomis. P-lė Savilio- 
nytė šeštadienį, birželio 25 d. 
priims Moterystės Sakramentą 
su inž. Jasioniu, kuris gyv. 35 
Sturtevant Avė.

Dažnai gėltonoji ir raudonoji 
spauda ir jos rėmėjai susirinki
muose, norėdami nesąmoningus 
katalikus pasigauti į savo bučį, 
nusiduoda kaip angeliukai, o y- 
ra tikri kipšukai. Lapės taktika 
jie bando piršti savo klaidingas 
idėjas. Kaikūrie katalikai dažnai 
nepermato tų laisvamanių ko-* 
munistų veidmainiavimų ir pri
taria jų meliodijoms. Tokie ka
talikai, suprantama, . laisvama
niams komunistams labai patin
ka. Tačiau kitaip jie žiūri į ka
talikus, kurie permato jų veid- 
mainingumą ir kovoja už teisy
bę ir teises, ir net spaudoje iške
lia jų blogus darbus. Štai pavyz
džiui vienas komunistėlis norė
jęs išbandyti savo jėgas gatvė
je ant vieno kataliko veikėjo, L. 
U. klubo nario, už tai, kad tas 
drąsiai gina katalikų reikalus 
klube. Tik guzikuotas dėdė jį 
sulaikė ir jis savo sumanymo 
negalėjo įvykdinti.

Klube buvo iškilęs klausimas 
laikraščio “Darbininko”. Kaiku- 
rie laisvamanėliai norėjo, kad 
klubas neprenumeruotų “Darbi
ninko”, bet vargšams nepavy
ko, nes “Darbininkas” nieko ne
turi prieš klubą, o tik talpina 
aprašymus ir žinias, kurias su
daro patys laisvamaniai - komu
nistai savo veidmainingais žy
giais. Prie klubo priklauso daug 
katalikų, ir jeigu laisvamaniai- 
komunistai puola katalikus, ar 
tai katalikai ir turi tylėti? Ne. 
Katalikai toleruoja kitus, bet 
negali leisti, kad laisvamanėliai 
įžeidinėtų ir skriaustų katali
kus.

Kadangi kaikūrie nariai nea
teina į susirinkimus ir nežino 
kas daroma, tai aprašymais ir 
žiniomis laikraščiuose infor
muoja tiems nariams, kad jie 
susidomėtų klubo reikalais, ir 
kad prisidėtų prie išlaikymo 
klubo, kuris tarnautų ne laisva- 
manėliams, bet lietuviams, šios 
šalies ištikimiems piliečiams. 
Kada klubo laisvamaniai-komu- 
nistai sustos puolę katalikus, 
tai nebus reikalinga nei panašus 
aprašymai ir-žinios, pasitenkin
sime aprašymais ir žiniomis, 
kuriose teigiamai bus atsiliepta 
apie klubą ir jo veikimą.

Klubas turėtų rūpintis lygiai 
visų narių reikalais, visi nariai 
turėtų būti lygūs, nes visi na- 

moka mokesnius. Klubietis.

Intertypo Fondas Auga.,

Nuo Sausio 1 d. iki Birželio 23
Suaukota $1,407.37

Darbininko Intertypo Vajaus Komisijai malonu 
yra pranešti, kad nuo Sausio 1 d. iki Birž. 23 d. Darbi
ninko nuoširdūs rėmėjai suaukojo $1,407.37. Nors da
bar visoje šalyje siaučia nedarbas, bet nuoširdūs Dar
bininko prieteliai, suprasdami katalikiškos spaudos 
svarbą, aukoja Intertypo fondui. Pereitą savaitę auko
jo šie:
F. A. Krancevičius, 21 Church St., Lawrence, .... $1.00 
B. Rimantienė, So. Boston, Mass................................50
P. Karaliūnas, Racine, Wis...........................................55
J. Kairis, Waterbury, Conn........................................1.00
Antanas Norkus, Montello, Mass.,...........................1.00
Paulina Zajauskienė, Quincy, Mass........................ 2.00
M. Martkevičienė, Montello, Mass.............................1.00
S. Markevičius, Elizabethport, N. J....................  5.00
Veronica Buchinsky, Utica, N. Y.............................1.25
Lietuvos Dukterų Po Globa Motinos Švč., dr-ja

So. Boston, Mass................................................. 20.00 
M. Jokubaitė, New Haven, Conn................................1.00
Mr. Z. Karalius, Waterbury, Conn...............................50
Petras Gelžinis, So. Boston, Mass.............................6.00

Viso.................................. ..................$40.80

Pirmiau paskelbta......................... 1,366.57

Viso aukų sudėta.......................... $1,407.37
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū.

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

riai

GREENFIELD, MASS
i

Detroito Žinios
$v. Petro Parapija

Keletą metų atgal, bankų už
sidarymo metu, Detroite užsida
rė dvi didžiausios bankos. Žmo-‘ 
nija labai susirūpino. Kun. Ma
sevičius patarė žmonėms nesi
rūpinti, nes pinigai nepražus. 
Taip ir įvyko. Pernai vienas iš 
tų bankų atmokėjo visus pini
gus. Antrasis dabar atmoka 80 
nuošimtį, o kurie turėjo nedau
giau $300, tai visus atmokėjo. 
Ir tiems, kurie turėjo daugiau 
trijų šimtų dolerių, beliko gauti 
20 nuošimtis. Dabar vienas ban- j 
kas siūlo paskolas už likusį 20 
nuoš. 5 nuošimčiu. Patariame

Magdė Žiemytė, šios parapijos 
Jaunimo draugijos narė, išvyko 
kelioms savaitėms atostogų į 
Pennsylvania, kur ten apie Phi- 
la. ir Shenandoah, kur turi daug 
giminaičių. Kartu su ja išvažia
vo p. Jasaitis, jos giminaitis, 
pas savo tėvus. Dabar daug lie
tuvių vyksta iš Detroito atosto
goms. Turi gerą progą, nes dar
bai silpnai eina. Linkime, kad 
jie sugrįžę rastų darbų pagerė
jimą.

TRILYPIS

PIKNIKAS

Šiomis dienomis buvo susir
gęs adv. B. ir E. Sykes vyresny
sis sūnus. Dabar jau baigia iš- 
sveikti Dr. A. W. Gassono (lie
tuvio) priežiūroje. V. Ferrea

PRANEŠIMAS
*

Šiuomi pranešama lietuviškai - katalikiškai visuo
menei, kad ALRK Naujos Anglijos Federacijos Apskri
čio Piknikas įvyks liepos 17 d., š. m., Palangos parke, 
Methuen, Mass. (Šalę Lawrence). Kviečiami visi sky
riai ir pavieniai asmenys dalyvauti šiame piknike.

RENGĖJAI

BATGHELDER WHITTEMORE GOAL CO.

Birželio 11 d., Knights of Co- 
lumbus svetainėje įvyko šaunus 
balius pagerbti šios kolonijos 
veikėjus pp. Aleksandrą ir An
taniną Steponkevičius, gyv. 187 
Canavvay St., jų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvių pro
ga. Dalyvavo 175 pp. Steponke- 
vičių draugų ir draugių. Pasaky
ta gražių sveikinimo ir linkėji
mo kalbų ir įteikta brangios si
dabrinės dovanėlės.

Baliaus rengėjai buvo šie: pp. 
Aguoniai, Dagiliai, Janeliūnai.

pp. Steponkevičiai yra visų 
mylimi ir gerbiami veikėjai. Jie 
yra visų draugijų nariai, ir LDS 
113 kp. nariai.

Mes Greenfieldiečiai reiškia
me džiaugsmą ir linkėjimus jū
sų jubiliejaus proga.

Pp. Steponkevičiai 
dėkoja už dalyvavimą 
pareikštus sveikinimus 
jimus ir dovanas.

Baliuje dalyvavo iš šių kolo
nijų: vietiniai, Athol, Gardner, 
o. Deerfield, Turner Falls, Sun- 
darland, Amherst, No. Amherst, 
Easthampton, Northampton.

A. Dėdinas.

ro sekantieji sportininkai: K. 
Dvareckas, J. Daraškevičius, V. 
Sviklas, J. Jutkevičius, A. Lin- 
gaitis, A. Bakšenskas, V. Dam- 
kauskas, V. Burdulis, J. Ulins- 
kas, F. Simonavičius, B. Atko- 
čaitis, J. Sabonis ir A. Jonaitis.

Ateinantį sekmadienį minėta
sis ratelis žais piknike 3 vai. p. 
m. su garsiu rateliu Fedora Ta- 
xi. Tad prašome visų ateinantį 
sekmadienį atvykti į pikniką iš 
visur; pamatysite įvairius spor
tus, žaidimus ir kitus ’pamargi- 
nimus, žodžiu vis turėsite pui
kiausi laiką. Rengėjai.

TORONTO ONT., CAN ADA

ti visą laiką. Jie mane užlaikė 
kaip geriausią svečią, apvežiojo 
ir aprodė gražiausias vietas ir 
pavaišino net lietuviškais gry
bais. Taipgi teko susitikti su pp. 
Pyragiais, J. Ūsorių, Šimoniu, 
Žirinu ir varg. Blažiu. Visi pa
rodė didelį draugiškumą, už ką 
aš jiems tariu ačiū. Taipgi teko 
sueiti ir buvusius Kanadiečius. 
Prieš išvykstant iš Detroito te
ko dalyvauti Šv. Antano par. 
piknike, kur praleidau linksmai 
ir maloniai laiką ir susipažinau 
su daugiau lietuvių. Piknike ne
atrodė, kad lietuviai jaučia de
presiją. Piknike skambėjo lietu
viškos dainos. A. Mackevičius.
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Kiek laiko atgal lankiaus Dėt- , 
roite. Čia noriu pareikšti savo į- 
spūdžius. Per dvi savaitį turė
jau progą susipažinti su Detroi
to įvairybėmis ir grožybėmis. 
Detroite yra nemažas skaičius, 
lietuvių, kurie išlaiko net tris 
parapijas. Su lietuviais teko su-Į 
sipažinti. Jie yra labai draugiš
ki. Pas pp. žiogus man teko bū

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

THCFUCLFOR
Modem

tiOMCS

So. Boston, Mass.
Tel. 1830 SOUth Boston.

WESTFIELD, MASS.
NAUJAS SPORTAS PIKNIKE

Sekmadienį, birželio 26 dieną, 
įvyksta pirmas parapijos pikni
kas Leagos parke, E. Silver St.

Visi rengiasi prie to pikniko, 
ypatingai jaunimas susirūpino 
kodaugiausiai palinksminti susi
rinkusius įvairiais sportais. Ne
perseniai susitvėrė lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos Softball 
ratelis, kuris spėjo jau įsigyti 
nepergalimo vardą. Ratelį suda-

visiems, kuriems būtinai nerei
kia pinigų neimti paskolų, nes 
suprantama, kad jei bankas siū
lo paskolas, tai ir likusieji pini
gai nepražus ir už paskolintus; 
nereikės mokėti nuošimčių. Bet 
jeigu, kuriems būtinai reikia pi
nigų, tai kitas dalykas.

Kazys Eluskis, gyv. šioje pa
rapijoje, su savo žmona išvyko 
į Gary, Ind. iš kur jo žmona pa
reina. Ten žada praleisti keletą 
savaičių. Iš Gary vyks į Chica- 
gą ir kitur. Linkime jiem malo
nių ir laimingų atostogų.

Gauta žinių iš Littlerock, 
Ark., kad mirė kun. J. Shuma- 
ker. Jis yra sūnus lietuvės mo
tinos. Nepaprastai buvo gabus 
vyras. Seminarijoj jis buvo pro
fesorium žydiškos ir graikiškos 
kalbų ir Šventojo Rašto. A. a. 
kun. Shumaker dalyvavo kun. 
Masevičiaus primicijose, nes jis 
buvo tos pačios klasos. Kun. Ma
sevičius peniai buvo nuvykęs 
pas jį, o šįmet jo laukė Detroite 
pas save. Gaila gabaus moksli
ninko ir kartu lietuvio. Lai Die
vas jam suteikia amžiną atilsį. '

Pereitą savaitę klebonas kun. 
Masevičius kalbėjo dviejų aukš
tesnių mokyklų užbaigimo iš-: 
kilmėse, būtent, Šv. Jokūbo 
High School ir Cathedral High. 
Buvo puikios programos ir da
lyvavo daug žmonių. Dalyvavo 
daug kunigų, mat visi norėjo pa
klausyti kaip kalbės lietuvis to
kiame susirinkime. Skelbimuose 
ir pranešimuose visur buvo pa
sakyta, kad kalbės lietuvis ku
nigas. Kun. Masevičius labai ge
rai kalbėjo ir tuo iškėlė lietuvių 
vardą svetimtaučių akyse. Pen
ki lietuviai studentai iš šios pa
rapijos išlaikė kvotimus ir gavo 
diplomus.Cathedral High School 
katekizacijos mokykloje buvo 
studentų iš 20 parapijų.

LDS Naujosios Angį. Apskr. 
Piknikas Perkeltas Į Lawrence, 

Mass.
Sekmadienį, Liepos-July 31 d. LDS. N. Anglijos 

Apskr. Piknikas turėjo įvykti Kęstučio Darže, E. De- 
dham, Mass., bet susidėjus tam tikroms aplinkybėms, 
piknikas perkeliamas į Palangos Parką, Lawrence, 
Mass. Taigi, Liepos-July 31 d. LDS N. Angį, apskr. pik
nikas įvyks ne Dedham, bet Lavvrence. Prašome visų 
ruoštis Liepos-July 31 dieną į Palangos Parką, kuris y- 
ra vienas puikiausių paikų. Šio pikniko visas pelnas y- 
ra skiriamas ‘Darbininko” naujos Intertypos fondui. 
VINCAS VALATKA, pikniko reng. kom. pirmininkas

Rengia
Cambridge, So. Bostono ir 

Montello LDS Kuopos 

Rugsėjo-Sept. 4,1938 
ROMUVOS PARKE 

Montello, Mass.

Šiuomi kviečiama visa 
lietuviškoji visuomenė tą 
dieną aplenkti savo paren
gimus, kad galima būtų tu
rėti pasekmingą trilypę.

Rengėjai iš savo pusės 
deda pastangas, kad pikni
kas būtų nepaprastas: su

'dovanomis ir įvairia prog
rama. Kadangi bus tai jau 
vasaros sezonas pasibai
gęs, todėl bus pravartu 
visiems darbininkų piete
liams praleisti laiką su 
darbininkais gražiame Ro
muvos parke.

Rengėjai.

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

RCA Victor
Visų Bangų Naujos Rūšies Radio 

MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS 

MAGIŠKI SMEGENYS

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

Dial 4-9430.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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. Broadvvay, So. Boston, Mass.

•BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie, pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogiu kelionę | Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS • 
BANSA • DEUTSCHLAND 
BAMBUBG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iŠ Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir 
lmmigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

252 Boylston St., r Boston, Mass.

HAMBUBG-AMEBICAN UBE. 
■ 0BTB GEBMAB LLOTD
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Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.

DARBININKŲ SUSIRINKI
MAS

Birželio 19 d. įvyko LDS 5 kp. 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
gausiai nariai. Dr. M. Aukšti
kalnis kalbėjo apie darbininkų 
reikalus, ir pasižadėjo paskelbti 
savo vedamoje radio programo
je Conn. Apskričio trilypę gegu
žinę, birželio 26 d., Lietuvių Die
ną, liepos 4, Marianapolio Kole
gijos parke ir LDS 5 kp. pikni
ką liepos 17 d. Išrinkti atstovai 
į LDS Seimą, būtent, Dr. M. 
Aukštikalnis ir kleb. kun. J. Va
lantiejus.

LDS 5 kp. aukavo 5 dolerius 
dėl Waterburio stalo Lietuvių 
Dienoj, Marianapolyj.

New Britain CTC. Taipgi už
baigė medicinos gydytojo moks
lus Dr. Antanas Nevulis, sūnus 
M. Nevulio, Vermont Universi
tete. Gydytojas Nevulis pradės 
praktikos darbą nuo liepos 1 d. 
New Britain General ligoninė
je. Sveikiname mūsų jaunuolius 
profesijonalus ir linkime ge
riausių sėkmių.

Pažymėtina, kad abu jaunuo
liai, baigę aukštus mokslus, yra 
geri katalikai ir lietuviai. Jie 
yra buvę altoriaus tarnai prie 
a. a. kun. Grikio.

Šiomis dienomis grįžo atosto

NAUJA LIETUVIŠKA 
PORELĖ

Birželio 18 d., 9 vai. ryte, Šv. 
Andriejaus lietuvių par. bažny
čioje laike šv. mišių, kurias at
našavo kun. P. Kartonas, priė
mė Moterystės Sakramentą pp. 

j Suzana Jakutytė ir Vincas An-
goms klierikas Vilčiauskas, stu- o L. /-i TI 1 Tj . • TT , „ ., . dziulis iš South Ozone Park, L.dentai — Urbonas, Gurklys iri 
P. Jakštaitė.

DARBAI
Šioje kolonijoje darbai dar la

biau sumažėjo. Daug darbininkų 
neturi darbų. Darbininkai, ku
riuos dabar atleido, tai gaus ne
darbo apdraudą, bet kurie be 
darbo seniai, tai labai skursta 
ir vargsta ir nežino kas bus to
liau.

I. Liudytojais buvo jaunosios gi
minaitė ir A. Brazauskas. Ves
tuvių bankietas įvyko jaunosios 
motinos namuose, kur dalyvavo 
daug artimų giminių ir draugų.

P-lė S. Jakutytė buvo viena 
iš rimčiausių lietuvaičių ir ka
talikiško veikimo rėmėja. Lai
mingos kloties linkime vedybi
niame gyvenime.

TRILYPE

RENGIA

ir

Pradžia 12 Valandą Dieną Įžanga 25c. — Vaikams 10c.

Trijų Organizacijų Coiui. Apskričiai
LR.K. Susivienijimas Amerikoje, A.LR.K. Motery Sąj

Lietuvių Darbininkų Sąjunga
ĮVYKS SEKMADIENĮ,

Birželio- June 26 d., 1938
Lietuvių Parke (Lighthouse Grove)

STA. 24 GLASTONBURY ROAD EAST HARTFORD

MŪSŲ MOKYKLA — MOKSLO
METO UŽBAIGA

Šv. Alfonso parapijinės mo
kyklos iškilminga užbaiga įvyko 
ketvirtadienį, birželio 16 d. Tą 
vakarą 13 berniukų ir 4 mergy
tės gavo diplomus. Tą vakarą 
jie apvainikavo savo 8 metų 
darbą. Su diplomų išdalinimu 
buvo sujungtas Sesučių Mokyto
jų skoningai priruošta progra- 
rėlė. Įvairūs vakaro numeriai 
buvo tikrai meniškai išpldyti.

NELAIMINGI ĮVYKIAI
Keletą dienų atgal tūlas Rau

dys pakliuvo į kalėjimą ir ten 
pasikorė. Birželio 18 d. krūmuo
se pasikorė tūlas P. Šukys. To
kie įvykiai žemina lietuvių var
dą. Patariu visiems skaityti lie
tuviškus katalikiškus laikraš
čius. Apsiskaitę ir susipažinę su 
gyvenimu tokių darbų vengsite. 
Katalikiškoje lietuviškoje spau
doje rasite suraminimą, nes ji 
yra tikras draugas, patarėjas ir 
vadas darbininkams. Koresp.

MIRĖ
Birželio 19 d. po ilgos 

mirė savo namuose Ona Stanke
vičienė, 80 m. amžiaus. Palaido
ta iškilmingai su trejomis šv. 
mišiomis, Šv. Marijos kapuose. 
Paliko nuliūdime savo vyrą, dvi 
dukteri, tris sūnus, 15 anūkų ir 
proanūkų.

Velionė priklausė prie Treti
ninkų ir Šv. Rožančiaus draugi
jų. Laidotuvėse gražiai patarna
vo laidotuvių direktorius A. P. 
Kartonas.

Lai Visagalis suteikia jos vė
lei amžiną ramybę. T. M.

ligos
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės nuoširdžiai užkviečiame visus be 

skirtumo atsilankyti į šią GEGUŽINĘ, smagiai pasilinksminti, pasišokti 
prie geros muzikos, pasiklausyti gražių dainų. Yra pasižadėję dalyvauti 
Parapijų Chorai. Bus įvairių lenktyniavimų tarpe kolonijų bei kuopų. Są
jungietės išpildys Ribinų kirpimus ir zuikių lenktynes. Bus įvairūs lenk
tyniavimai tarpe merginų, moterų iri vyrų.

Pasimatysite su daug savo pažįstamų. Užkviečia visus skaitlingai da
lyvauti —

RENGIMO KOMISIJA

į

KELRODIS: Važiuojant per Hartfordą reikia važiuoti į East Hartford 
per tiltą iki Church Corner, tada po dešinei važiuoti iki St. 24; iš Man
chester ar kitur atvažiavus iki Church Corner važiuoti Glastonbury Road 
St. 24 ten rasite lietuvišką ženklą.

NEW BRITAIN, CONN
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MŪSŲ GRADUANTAI
Akelaičių Marijona, Būdelių 

Adelė, Garvių Rūta ir Magdu- 
šauskų Emilija iš mergaičių; o 
Adomaičių Antanas ,Čeplinskų 
Alfonsas, Giedraičių Ričardas, 
Juodrių Eduardas, Keidošių An
tanas, Kulokų Leonardas, Mačių 
Vincas, Mikalajūnų Albertas, 
Misevičių Antanas, Šimkevičių 
Mykolas, Šiūdeikių Albertas, 
Stalionių Vladas ir Zakarkų 
Juozapas iš berniukų sėkmingai 
išlaikė 8-to skyriaus kvotimus 
ir apturėjo mūsų mokyklos di
plomus.

HARTFORD, CONN i

Trilypė Gegužinė jau čia pat 
įvyksta 26 d. visiems ji yra ži
noma. Vėliausios žinios nuo po
nios Mičiūnienės iš New Britain,

WASHIGTON DEPOT, CONN.VISI VAŽIUOKIME
Sekmadienį,' birželio 26 d. vi

si važiuokime į Trilypę Geguži
nę, kuri įvyks arti Hartfordo 
Glastonbury, Conn., lietuvių
parke. Norintieji autobusais va- Conn. praneša, kad rengiasi seni 
žiuoti praneškite iš anksto ko- jp jaunimas su Parapijos Choru 
misijai. Autobusai išeis nuo Šv. i priešaky vykti į gegužinę. Mano- 
Andriejaus lietuvių par. bažny- ma, kad Waterbury irgi nepasi- 
čios 1 vai. po pietų. Kviečiame : duos, nes “Darbininke” buvo 
visus dalyvauti minėtoje Geguži- pastebėta, kad organizuoja net 
nėję, ypač LDS., Susivienymo ir [kelis bus’us. Sveikiname.

kuri mirė birželio 14 d. ir palai
dota birželio 17 d. š. m. Ačiū 
kunigams: J. Kripui (vieti
niam), P. Kartonui iš New Bri
tain ir B. Gauronskiui iš Wa- 
terbury. Taipgi ačiū varg. J. 
Balsiui, solistei O. Busevičiūtei, 
Tretininkų ir šv. Rožančiaus 
draugijoms, giminėms ir pažįs
tamiems už dvasinius f 
bukietus ir visą užuojautą mūsų i 
skausmo valandoje; graboriui!^ ir ^vanojo dovanėlėmis.

Šiomis dienomis ilgamečiai 
šioje kolonijoje gyventojai, pir
mutiniai lietuviai ūkininkai Wa- 
shington Depot, pp. E. J. Krikš
čiūnai minėjo savo 30 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Visa 
šeimynėlė, 3 sūnūs ir 5 dukterys!

Moterų Sąjungos narius.

NAUJI PROFESI JON AL AI

Pereitą savaitę užbaigė moks
lus du jauni mūsų kolonijos lie
tuviai, būtent, Reimundas Ma
tulevičius (Matulis), Rožės Ma
tulevičienės, našlės, sūnus, de
šimtas iš šeimynos. Jis garbin
gai užbaigė mokytojo kursą

Hartfordo Gegužinės Komite
tas yra pasiruošęs priimti sve
čius iš visų apylinkių.

Iki pasimatymo, A. J. P.

VIEŠA PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

kurie dalyvavo mūsų mylimos 
motinėlės Marijonos Jesmantie- 
nės šermenyse ir laidotuvėse,

I

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

LIŲ DRILIUS 7-to ir 8-to sky
riaus mergaičių visiems patiko 
BLYNAI 3-čio, 4, 5, ir 6-to sky
riaus sudainuota daina ne tik 
visiems patiko, bet visus gražiai 
prijuokino. Arnaldas Pečiulis 
nustebino visus savo ilga, bet į- 
domia role PONO SKARDŽIO. 
3-čio ir 4-to skyrių SESELES 
DARŽELIS ir 5-6-7-8-to sky
riaus LEISKIT Į TĖVYNĘ buvo 
ypatingai pavesti mūsų gerb. 
Klebonui, kurs ant rytojaus ap
leido Baltimore aplankyti Lietu
vą. 7-to ir 8-to skyriaus berniu
kai kaipo ŽALNIERIAI parode 
tikrus kareiviškus gabumus. Po 
įvairių drilių ir dainų vakare 
pamarginimui Darata Šimkevi- 
čiūtė, Darata čučuliutė, Juoza- 
pina Novagrackiutė ir Margare
ta Paulioniutė paskambino sale 
ant piano: duetas buvo išpildy
tas tos pačios Paulioniutės su 
Darata Šimkevičiūte. Mokyklos 
Choras užbaigė programą su
dainuodami Linelį, Supinsiu 
Dainužę ir Blynai. Adomaitis 
Antanas vardan 8-to skyriaus 
mokinių pasakė gražią atsi
sveikinimo kalbą. Vakaras iš- 
tikrųjų buvo gražus, brangus, 
lietuviškas — iš vieno atžvilgic 
liūdnas, kad mūsų mokykla kas
inėtą vis mažinasi, graduantų 
vietų niekas neužpildo. Tas kaip 
tik ir graudina kiekvieną lietuvį 
tėvynainį, mylintiį visą tai kas 
yra lietuviška.

DOVANŲ LAIMĖTOJAI
Už aukščiausius pažymis viso 

I meto darbe 8-tam skyriuje do
vaną laimėjo Marijona Akelaity- 
tė: 7-tam, Ona Petkiūtė: 6-tam, 
Darata Šimkevičiūte: 5-tam, Ar
naldas Pečiulis: 4-tam, Raimun
das Zinzaleta: 3-čiam, Dolores, 
Pečiulis: 2-am, Lilė Lekavičių ir 
1-am skyriuje, Ričardas Gla
veckų.

YPATINGOS DOVANOS
8-tam skyriuje, Aritmetikoj 

dovana teko Albertuo Šiūdei- 
kiui: lietuvių kalboj — Marijo
nai Akelaitytei: tikybos moks
le, Albertui Šiūdeikiui. 7-to sky- 
raus lietuvių kalbos premiją lai
mėjo Ona Petkiūtė.

SVEIKINAME
Birželio 14 d. užbaigė Šv. Juo

zapo aukštesnę mokyklą du pa
rapijinės mokyklos alumniečiai. 
būtent, Juozas Weisengoff nuc 
S.’ Stricker t. ir Albertas Mate
lis nuo W. Lombard St. Abu 
jaunuolių nuoširdžiai sveikina
me ir linkime, kad jie nepasiten
kinę tik High School mokslu 
sektų kolegijos aukštybių.

les, ir dar du sūnų prie motinos: 
vieną 20 metų amžiaus, o antrą 
12 m. amž.

A. a. Ignas Rapšys buvo LDS 
15 kp. narys ir ilgametis “Darbi
ninko” skaitytojas. Kuopos na
riai reiškia p. Rapšienei ir jos 
vaikams gilią užuojautą, o mi
rusiam nariui a. a. Ignui Rap- 
šiui lai gerasis Dievas suteikia 

M.K.
LDS Centras reiškia gilią už- 

: uojautą p. Rapšienei ir jos šei
mynai dėl jų mylimo tėvelio 
mirties.

I

ir Želiu ° sūnūs ii u uuncciyč
,___ -„„ suruošė savo tėveliams bankie-1
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vimą. t Nuliūdę,
Dukteris ir Sūnai V. Elijošienė.

Nuliūdę,

ELIZABETH, N. J.

; iš kitų kolonijų: New Yorko, 
New Britain, Waterbury, Water- 
town, New Preston ir vietiniai. Į 
Visi linksmai praleido laiką pp. 
E. J. Krikščiūnų ūkyje.

Pp. Krikščiūnai taria nuošir- 
į dų aciu visiems svečiams ir 
viešnioms už nuoširdžius linkėji
mus ir gausias dovanas. Nuošir
džiai dėkoja komp. A. Aleksiui.

Šioje kolonijoje naujienos 
bauginančios. Singer dirbtuvėje 
darbai visai sumažėjo. Tik inži- 
nierijos vedėjai dirba po 5 die
nas į savaitę, o kiti dirba po —J“ —“h- — —
vieną, dvi, tris ir keturias dienas]vieną, dvi, tris ir keturias dienas 
savaitėje.

SVEIKATA—TURTAS

KONTESTAI
Silibizavimo — “spelling” 

konteste tarp 8-to ir 7-to sky
riaus $5.00 dovaną laimėjo, A- 
kelaičių Marijona: 5-to ir 6-to 
skyriaus panašiam konteste 
$5.00 laimėjo Arnaldas Pečiulis. 
Šas dvi dovanas kasmetą auko
ja kun. Antanas Dubinskas. Už 
gražiausią knygą ir geriausius 
kvotimus išlaikytus ypatingam 
studijavime Kristaus Gyvenimo 
8-tam ir 7-tam skyriuje $5.00 
paaukota kun. dr. Mendelio te
ko Onai Petkiūtei.

NAUJI “DARBINNKO” 
AGENTAI

Eduardui Žakui pereitą šešta
dienį išvykus į Lietuvą su kle
bonu, “DARBININKO” parda
vimo prie bažnyčios durių pc 
mišių sekmadieniais pareigą pa
ėmė Alfonsas Čepljnskas ir Jo
nas Maskevičius. Pirmą sekma
dienį jie išpardavė visus “DAR
BININKO” prisiųstus numerius 
Linkime ištęsėjimo jų uolume!

ŠIS-TAS
Klebonas kun. Lietuvnikas ii 

jo kelionės draugas Eduardas 
Žakas išplaukė į Italiją pereit? 
šeštadienį vidurdienį. Kun. dr 
Mendelis palydėjo juos iki lai
vui ir matė juos apleidžiant A- 
meriką. Kiek teko nugirsti lai
vas Conte di Savoia, kuriuo kle
bonas išplaukė vežė net 18(X 
keliauninkų į Napolį ir Genoa 
Laimingos kelionės gerb. Klelx> 
nui ir mūsų parapijiečiui Eduar
dui Žakui.

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 

prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iŠ tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM, kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų. 
Klauskite visada

’ i įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
ir su Į—-- -j-------«-----------

savo choru sudainavo dainelę.
A. P. K.

IŠTIKIMIEJI MOKINIAI
Kadangi Akelaičių Marijona, 

Būdelių Adelė, Adomaičių Anta
nas, Paulionių Margareta, Kei- 
došių Dolores, Vyšniauskų Vy
tautas, Čeplinskų Ona, Kavase- 
lių Stepas ir Marijona, Pečiu
lių Arnaldas, Miliauskų Geno
vaitė ir Antoševskių Stasys per 
visą mokslo metą neapleido nė 
vienos dienos, tai jiems visiems 
buvo įteiktas ypatingas paliūdi- 
jimas už jų ištikimybę.

Parapijos išvažiavimas įvyks 
šeštadienį, liepos 2 d. Kleb. kun. 
J. Simonaitis praneša, kad šiais 
metais važiuojant išvažiaviman 
ekskursantai sustos Bayonne, 
Jersey City ir New Yorke. Kai- 
kurie nori sužinoti kaip Eliza- 
bethiečiai gali suruošti tokias 
sėkmingas ekskursijas, ir kaip 
jie gali padaryti tiek pelno. Vy
kite kartu su Elizabethiečiais ir 
sužinosite.

Kitą išvažiavimą parapija 
ruošiasi rengti pradžioje rug- žmonių sielų išganymui, bet taip 
piūčio ir mažesniu laivu. Valgiai pat yra geras lietuvis ir visur ir 
• , ■ - visuomet kelia lietuvių vardą.

Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Kun. Pranas Valiukas yra pir
mutinis iš šios kolonijos lietu
vis kunigas. Ant. Žiemys.

ROCHESTER, N. Y.
PRIMICIJOS

ku-Birželio 11 d. įšventintas 
nigu Pranas Valiukas. Pirmas 
iškilmingas šv. mišias su asista 
atnašavo Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje. Kleb. kun. J. Bakšys Apiaikom šimtus laiškų su padėka-* * * vonėmis iŠ skirtingu TMmaulin kraštu,
pasakė pamokslą. Jis pažymėjo,; kuriems pagelbėjo, 
kad jaunas kunigas Valiukas] teiP ’S otntment-J ° i PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti

krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT. tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn. 

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

netik yra pasiaukojęs Dievui ir

ir gėrimai, muzika ir visa prog- 
į rama dykai. Tikietų $5.00.

šv. Kazimiero Karalaičio dr- 
ja po ilgų metų merdėjimo pra
deda atsigaivinti. Gegužės 28 d. 
metinis balius pavyko ir davė 
$80 pelno. Seniaus panašūs ba
liai duodavo nuostolių. Taigi 
dirbkime darbą ne vien draugi
jai, bet ir Bažnyčios, spaudos ir Rapšys, geras praktikuojantis 
kitiems mūsų išeivijos reika
lams..

Kiek laiko atgal mirė Ignas

(7-21)
I

DAILIOJ RAŠYBOJ ATSIŽY
MĖJO

Palmer Method rašybos spil- 
kutes 8-tam skyriuje laimėjo 
Magdašauskų Emilija, Garvų 
Rūta, Akelaičių Marijona, Čep
linskų Alfonsas, Mačių Vincas, 
Mikalajūnų Albertas, Juodrių 
Eduardas, Keidošių Antanas ir 
Zakarkų Juozas.

Pradedant birželio 26 d. mūši, 
bažnyčioj prasidės vasarine 
tvarka. Suma bus skaityta ir pa
laiminimas su ŠŠ. Sakramenti 
bus teikiamas po mišių 8:30 vai 
ryte. Po pietų jokių pamaldi; 
nebus, ketvirtadienio vakaraif 
šv. valanda nebus laikoma ik 
rugsėjo mėn. kuomet oras žy 
miai atvės.

Penktadienį, ŠŠ. Jėzaus Šir
dies atlaidų dienoje, ŠŠ. Sakra
mentas bus išstatytas per vis$ 
dieną, o vakare bus laikomos y- 
patingos pamaldos.

Kun. Antanas Dubinskas ne
bus namie per visą liepos mėn 
Važiuoja atsikvėpti, pailsėti pc 
sunkaus veikimo sezono. Kun. 
dr. Mendelis vienas rūpinsis pa
rapijos reikalais.

Vasaros metu Stebuklingo Me- 
dalikėlio novena lietuviškai bm 
laikoma pirmadieniais 7:30 v 
vakare. B. K

VAKARO PROGRAMA
Pirm klebono kun. Lietuvniko 

Įkalbos ir diplomų ir dovanų iš- 
, ku* 

rioj dalyvavo visų skyrių moki
niai. Vakaras prasidėjo su Ma- 

I žyčiais. 1-o ir 2-o skyriaus moki
niai išpildė UODELĮ. Sekė pa
mokinantis 5-to ir 6-to skyriaus 
veikalas PAUKŠTVANAGIS. 
Eduardas Juodris kaipo senelis, 
o Jonas Maškevičius kaipo at- 
gafliojantis paukštvanagis ypač 
gabiai atliko savo roles. PŪS-

Profesionalai, biznieriai, pramonin- | dalinįm.0 jvyko programa, 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

katalikas. Palaidotas iškilmin
gai iš Dievo Motinos Sopulin
gos par. bažnyčios su šv. mišįo- 
mis šv. Kryžiau  ̂kapuose, Ar- 
Tingtone.

Paliko nuliūdime žmoną ir 
skaitlingą šeimyną, 3 sūnus ve-

Telefonas: Plaza 1350.

'Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Šfreet,
es pamaldos įvyks 
lis ir Šeštadieniais

7:30 vai. vakare ir sekmadie- 
iniais 3 vai. p.p. Vietinis.

1 I M

BALTIMORE, MD.

I
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(omunistai He Gimsta, 
Bet Pasidaro
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Rusų baronienė Katary- 
na Hueck, kilus Rusijoje 
bolševikų reviliucijai, tu2 
rėjo palkti gimtinę ir išvy
ko į Kanadą, kur pasišven
tė labdaringiems darbams. 
Nesenai ji išspausdino “O- 
hio našlaičių drauge” vie
ną savo paskaitą, kurioje 
įspėjo katalikus nuo bolše
vikų pavojaus. Rusijos tra
gedija, sako bar. Rueck, pa 
sikartos ir Amerikoje, jei
gu Anferikos katalikai ne
parodys darbų krikščiony
bės, jeigu turtuoliai nepa
rodys, kad Kristus dar te
begyvena. Komunistai ne 
gimsta, bet pasidaro. Ko
munistai atsiranda iš tokių 
katalikų, kurie Kristų tik 
lūpomis išpažįsta. Jokia 
diktatūra neįstengs pra
šalinti raudonojo pavo
jaus. Tai gali padaryti tik 
darbų krikščionybė, nes 
svarbiausia priežastis atsi
rasti komunizmui glūdi ne 
politiškoje ar ūkio, bet mo
ralės srityje. Artimo mei
lės praktikavimas yra ge
riausia priemonė nugalėti 
komunizmui. Sch. Zuk.
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Brooklyno lietuvių komu
nistų organas, pasmerkęs 
kapitalistinę sistemą dėl 
Levino vaiko pavogimo ir 
nužudymo, užbaigia šiokia 
giesmele:

“Kovodami už naują vi
suomenišką sistemą-socia- 
lizmą — mes kovojame 
prieš tas visas blogybes, 
kurias kapitalizmas gim
do”. Taip, komunistai ko
voja prieš kapitalizmą, bet 
jie kovoja ir už komuniz
mą, kuris yra daug baises
nis už žiauriausi kapitaliz
mą. Tik prisižiūrėkime į 
visas blogybes Rusijoje, 
kurią komunistai įsivaiz
duoja rojumi, kiek ten yra 
vagyščių, išdavyščių, sabo
tažų, žmogžudyščių ir tt. 
Sovietų Stalino budeliai be
veik kasdien sušaudo po 
kelioliką įvairių nusikaltė
lių. Tik Kristaus mokslu 
persiėmę žmonės gali įkur
ti sistemą, pagal Jo moks
lą ir laukti gerovės. Tik 
Dievo ir Bažnyčios įsaky
mai draudžia žmogui dary
ti blogą ir įsako daryti ge
rą, neskriausti kitų, nes 
visi žmonės turi teisę nau
dotis Dievo duotomis ge
rybėmis pasaulyje.

Komunistai daro didelę 
klaidą kovodami už komu
nizmą - socializmą, kurio 
mokslas griežtai paneigia 
Dievą, Jo įsakymus.

h

I

Gerb. “Darbininko” skai- i 
tytojai atsimena Tauragės ; 
sukilimą. Plečkaitininkai ; 
(socialistai) sukilimo pro- i 
ga išplėšė banką ir pasi- i 
grobę pinigus pabėgo į 

| Vilniaus kraštą, kur buvo 
i lenkų nuoširdžiai priimti ir 

globojami. Plečkaitininkai 
šnipinėjo Lenkijos naudai 
ir už tai gaudavo riebų at
lyginimą. Plečkaitininkai 
susipešė. Lenkai nukirto 
jiems atlyginimą, šiomis 
dienomis keletas plečkaiti- 
ninkų, Tauragės sukilimo', 
dalyvių buvo areštuoti Į 
Vilniaus krašte ir teismas 
juos nubaudė ilgų metų ka
lėjimu. Vyriausiu liudinin
ku prieš plečkaitininkus 
buvęs socialistas Plečkai
tis. Taip tai ir užsibaigė 
Plečkaitininkų veikla Vil
niaus krašte prieš Lietuvą.
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Kolegijos Rūmų Fasada, Kur Įvyks Iškilmingos Pamaldos.'

★ Iškilmingos Pamaldos
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MARIANAPOLY
Thompson,

Conn
PIRMADIENĮ
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Kolegijos Rūmai Žaliumynuose.

Sporto Olimpiada
Grupių Parada *
* Vaikų Grožio Kontestas
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Vyčiai ir Kolegijos Studentai baseball žaidimo įkaršty j. Jie žais liepos 4.
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Dainų Šventė * 
* Rankdarbių Paroda *

* Meno Valandėlė 
Linksmus Šokiai
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Dalis Minios Lietuvių Dieną, Marianapolio Kolegijos Parke, Liepos 4.
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