
BILDESIUOS
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

LIEPOS 4
Kaip mums lietuviams svarbi 

ir minėtina yra vasario 16, taip 
šios šalies visiems gyventojams, 
neišsiskiriame nei mes, yra svar
iai ir minėtina liepos 4, nes toje 
dienoje, 1776 m. Amerika pasis
kelbė nepriklausoma valstybė 
nuo Anglijos. Nepriklausomybės 
dokumentą pasirašė 53 įžymūs 
vadai, o kiti trys vadai pasirašė 
vėliau.

Jung. Valstybėse iki šiol išlai
kyta Iconstitucija, kuri garan
tuoja laisvę visiems. Šiandien 
knisasi ir graužia J. V. laisvės 
ir demokratijos pamatus įvai
raus plauko marksistai, kurie 
norėtų šios šalies žmonėms už
dėti tokią vergiją, kokią per 21 
metus neša Rusijos gyventojai. 
Marksistams padeda godusis 
kapitalizmas ir pagoniškas fa
šizmas.

Mūsų visų pareiga išlaikyti J. 
V. nepriklausomybę ir laisvę.

Taigi švęsdami nepriklauso
mybės šventę pasiprašykime 
Aukščiausiojo sveikatos ir pajė
gų atremti komunizmo ir fašiz
mo puolimą, kurio svarbiausias 
tikslas yra sugriauti krikščio
nišką kultūrą ir civilizaciją, c 
ant tų griuvėsių pastatyti Stali
no arba Hitlerio pagonišką ver
gi^-

Iš priežasties J. V. nepriklau
somybės šventės, liepos 4, ant
radienio “Darbininkas” neišeis. 
Kitą savaitę bus tik penktadie
nio numeris.

Linkime visiems laimingų 
švenčių, ir jas praleisti mūsų iš
eivijos Vilniuje—M a ri a n a poly j!

EINA NUO 1915 METŲ

Sušaudė Bėgančius 1 Pran 
cūziją Ispanus

PARYŽIUS, birž. 30, — Laik
raštis la Croix praneša, kad a- 
pie 200 vyrų ir moterų mėgino 
iš radikalų valdomos Ispanijos 
pabėgti į Franco pusę. Bet kada 
jie buvo lojalistų - radikalų pa- 
tėmyti, tai dauguma buvo ant 
vietos sušaudyti. Keletas laimin
gai pabėgo.

Vilniaus Lietuvių Suvažiavi
mo Neleido

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Nupirks Tautų Sąjungos 
Rūmus

BERNAS — Šveicarijos kan- 
tonalinė taryba paskyrė du mi- 

švęicarų frankų buvu- 
Tautų Sąjungos rūmams 

nupirkti.

Kaip jau šiomis dienomis spau
doje buvo rašyta, Vilniaus lietu
vių sumanymu, š. m. birželio 26 
ir 27 dienomis Vilniuje buvo 
kviečiamas pirmasis Vilniaus 
krašto lietuvių atstovų suvažia
vimas, kuriame turėjo būti ap
tarti to krašto lietuvių visuome
nės tautiniai reikalai. Už suva
žiavimą visą atsakomybę buvo 
pasiėmęs žinomas ir vilniečių 
tarpe populiarus kun. K. Čibi
ras.

Šio suvažiavimo reikalu š. m. 
birželio 4 d. buvo paduotas Vil
niaus Storastai prašymas, kurį 
pasirašė kun. K. Čibiras, direkt. 
M. šikšnys, inž. Kraužlys, red. 
A. Burokas ir red. J. Latvys.

Vilniaus “Aidas” 14a numery
je praneša, kad birželio 15 die
ną, suvažiavimo organizatorių 
atstovams nuvykus Vilniaus 
miesto storastijos įstaigon, žo
džiu jiems buvo pranešta, kad 
jų prašymas Storastos esąs iš
spręstas neigiamai. Vadinasi, 
ruoštasis vilniečių lietuvių ats
tovų pirmasis suvažiavimas į- 
vykti negalės.

A. A. Prof. Dr. Pranas 
Brenderis

Gegužės mėn. 31 dieną 
Vilniuje išėjo iš spaudos 
vienkartinis lietuvių jau
nimui skiriamas žurnalas 
“Jaunųjų Žingsniai”, kuris 
tą pačią dieną VilniausBirželio 14 d. Kaune tragiškai

žuvo Vytauto Dį Un-to ekstra- i Miesto Storastos sprendi- 
ordinarinis prof. Dr. Pranas: mu sukonfiskuotas UŽ ve- 
Brenderis, gimęs 1894 m. spalių damą jį straipsnį “Laukia- 
17 d. Bazelyje, Šveicarijoje. !me šviesesnio rytojaus”.

Kraujo Praliejimas 
Klaipėdoje

KAUNAS, Lietuva, birželio 30 
d. — Pereitą antradienį, birželio 
28 d. į Klaipėdos uostą atplaukė 
Vokietijos laivas. Vokietininkai, 
matyt iš anksto buvo pasiruošę 
tą laivą sutikti ir sveikinti, nes 
vos tik laivas įplaukė, tuoj apie 
7,000 nacių susirinko ir pradėjo 
šaukti: “Lai gyvuoja Hitleris!” 
Tais pro-naciškais šūkiais vo
kietininkai išprovokavo riau
šes. Lietuvos jūreiviai nuo lai
vo “Perkūnas” paleido vandenį 
gaisriniais vamzdžiais į triukš
maujančius nacius. Bet naciai 
nesiskirstė. Puolėsi daužyti lan
gus žydų sinagogų ir lietuvių 
namų. Vietinė Klaipėdos polici-

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per ___
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

L. D. S. Seimas Praėjo
Entuziastingai
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Sveikiname Studentų ir Pro
fesionalų Seimą

“Darbininko” Naujos Raidžių Rin
kimui Mašinos Fondan Sudėjo $154.

KUN. STEPONAS P. KNEIŽIS,
Šv. Jurgio par. (Norwood, Mass.) klebonas, LDS 23-me 
seime už pasidarbavimus pakeltas Garbės Nariu ir iš
rinktas į LDS Propagandos Komisiją. Sveikiname!

Policija Paneigia Teismo 
Sprendimus

Liepos 2 ir 3 dd., Marianapolio 
Kolegijos rūmuose įvyks L. K. 
Studentų ir Profesionalų seimas. 
Seimas prasidės liepos 2 d., 10 
vai. ryte, Marianapolio Kolegi
jos koplyčioje iškilmingomis šv. 
mišiomis. Seimo sesijos įvyks 
tuoj po pamaldų. Vakare įvyks 
atatinkama programa. Sekma
dienį po pietų seimas užsibaigs, 
o vakare įvyks seimo užbaigime 
programa.

L. K. Studentų ir Profesionalų 
organizacija jau 7 metai kaip 
gyvuoja. Išleidžia mėnesinį turi
ningą žurnalą, kurio vyriausiu 
redaktorių yra kun. K. Urbona
vičius, redaktorių prof. J. Pili- 
pauskas. Sveikiname mūsų Stu
dentus ir Profesionalus, suva
žiavusius svarstyti aktualiuo
sius klausimus ir linkime ge- 

■ riaušių sėkmių.

Katalikų Akcijos Vasarinės 
Pamokos

Išvarė Unijos Organizatorius 
--------- a. 
negrams apie jų teises, sako, 
kad jie turi lygias teises su bal
tais žmonėmis ir sykiu su jais 
gali visur dalyvauti”.

Taigi unijos organizatoriai a- 
reštuojami ir apšaukiami komu
nistais, vien už tai, kad jie skel
bia ir reikalauja žmonėms lygių 
teisių. Ar negras ne toks pat 
žmogus? Kodėl jis turi būti at
skirtas ir pažemintas? Baltavei
džiai, geltonveidžiai ir juoda- 
veidžiai, visi yra Dievo vaikai, 
Kristaus broliai ir visi turi ly
gias teises, ir kas jų teises įžei
džia tas nusikalsta Dievui ir vi
suomenei.

NEW ORLEANS, birž. 30, — 
Policija buvo suareštavus 100 
CIO unijos narių. Teismas jokių 
apkaltinimų nerado ir juos pa- 
liuosavo. Tačiau policija vėl a- 
reštavo unijos organizatorius ir 
juos laiko kalėjime. Policijos 
viršininkas John Grosch pasa
kė: “Kada
jos vadus aš juos išvarysiu iš 
miesto. New Orleans mieste 
CIO komunistų partijai vietos 
nėra. Jie čionai atvažiavę kalba

aš suimsiu CIO uni-

Pasaulio Jaunimo Kongresas

ST. LOUIS, MO. birž. 30, — 
Katalikų Akcijos vasariniai 
kursai ir vietos jau sudaryta. 
Jau paskelbta, kad Ursuline Col- 
lege, New Orleans, bus rugp. 
1 — 6; Washington Hotel, Wa- 
shingtįon, jugp. 8 — 13; Boston 
College, Boston, rugp. 14 — 20: 
Marrison Hotel, Chicago, rugp. 
22 — 27; St. Catherine College, 
St. Paul, rugp. 29 iki rugsėjo 3; 
Pamokas duos žymūs Katalikų 
vadai...

Prezidentas Pasirašė Darbo- 
Valandų Įstatymą

WASHINGTON, D. C. — Pe
reitą antradienį, birželio 28 d. 
prez. Roosevelt pasirašė darbo 
valandų ir minimumą algų įsta
tymą.

ja sau ramiai stovėjo ir žiūrėjo 
į vandalų darbus. Tik atvykus 
Lietuvos saugumo policija ėmė
si riaušininkus ir demonstrantus 
sklaidyti. Kova nacių su polici
ja ėjo per dvi valandas. Naciai 
panaudojo akmenis ir kitokius 
įnagius. Policija paleido šūvius 
į orą, kad parodžius naciams, 
kad jeigu jie neišsisklaidys, tai 
ji pradės šaudyti į triukšmau
jančius. Policija uždarė visas 
gatves, ir tik kada kautynėse 
buvo užmuštas vienas 16 metų 
amžiaus vokietukas, policininko 
sūnus ir 12 žmonių sunkiai su
žeista, apie 35 lengviau sužeista, 
naciai pradėjo sklaidytis. Riau
šės likviduotos. Bet ar likviduo
ta vokietininkų siekiai? Aišku, 
kad ne. Vokietininkai vėl kelia 
galvą.

Lietuva ir visa mūsų tauta tu
ri būti pasiruošus ginti Lietuvą 
ir jos uostą Klaipėdą.

WASHINGTON, birž. 30, — 
N. C. W. C. praneša, kad rugpiū
čio 15 — 24, šių metų, Vassar 
kolegijoje įvyksta pasaulio jau
nimo kongresas. Kongreso obal- 
sis bus “Taika”. Tačiau tikslas 
to kongreso, nors slepiamas bet 
iš tikrų šaltinių sužinota, yra 
suburti jaunimą po Markso vė
liava, Argi Jungtinių Amerikos 
valstybių piliečiai dar nesupran
ta komunizmo siekių ir pavo
jaus, kad leidžia jiems ardyti 
demokratišką šalies valdžią? 
Komunistai savo kruvinus sie
kius visada pridengia gražiais 
šūkiais.

FRANCO ARTINASI PRIE
VALENCIJOS MIESTO 

------------------------ -♦ ______  
Pasikeista Ratifikacijos Do

kumentais Su Lenkais
KAUNAS, birželio 28 dieną, 

pasikeista geležinkelių sutarčių 
ratifikacijos dokumentais, o 
birželio 27 dieną, Varšuvoje pa
sikeista lietuvių - lenkų pašto- 
telefono ir telegrafo sutarčių 
ratifikacijos dokumentais.

HENDAYE, birž. 30, — Ispa
nijos nacionalistai jau tik 28 
mylios nuo lojalistų - radikalų 
buvusios sostinės — Valencia. 
Iš Londono pranešama, kad ra
dikalų komisaras Hemandez į- 
sakęs gyventojams apleisti mie
stą. Buvęs Prancūzijos ministe- 
ris M. Flandin pareiškė, kad tai 
yra veidmainystė protestuoti 

: prieš laivų bombardavimą, nes 
i tie visi laivai veža karo ginklus

PRANCŪZIJOJE KRIKŠČIONE-:*-^*
t T\rnr\C AT TMGAC tižiausius turtus veždamos karo
LJlNlJOo vj/YJUJUN ginklus. Laikraštis The Church

________ Time3 (protestantų) sako, karo 
ir kitus žmones su jais supažin- &inklai iš Amerikos pristatomi 
dintų. Taip tie Krikščionybės radikalams - lojalistams. Angli-

Ragina Kovoti Prieš 
Komunizmą

QUEBEC, Kanada, birž. 30,— 
Prancūzijos kardinolas Villeneu- 
ve, kalbėdamas Kanados Eucha
ristiniame kongrese į 80,000 
klausytojų sakė: “Mes turime 
vieningai ir nenuilstančiai kovo
ti prieš Dievo priešus — komu
nistus”.

PARYŽIUS, birž. 30, — Pran
cūzijos Krikščionių darbininkų 
Federacija turi 2,366 skyrius. 
Du metai atgal ji teturėjo tik 
803 skyrius. Tai į du metu susi
tvėrė 1,563 nauji skyriai. Iš to 
galima suprasti, kad Prancūzi
jos darbininkai jau iš prityrimo 
žino, jog tik unijos sudarytos 
ant Krikščioniškų principų pa
gerina jų gyvenimą.

Galėtume ir mes taip padaryti. 
Jei visi lietuviai darbininkai su
prastų darbininkų organizacijų 
reikalingumą ir jų svarbą, tai 
LDS kuopos susidarytų kiekvie
name mieste. LDS nariai, žino
dami Krikščioniškus principus

principai buvo įnešti į dabarti
nes unijas ir išugdomi katalikai 
unijų vadais. Šiandieną nesykį 
unijos apvylė darbininkus, nes 
jų vadai yra nesąžiningi bedie
viai. Nedejuokime, kad unijos 
vadai komunistai tai mūsų kal
tė. Esame neorganizuoti, neiš- 
ūgdyme vadų. Tačiau reikia tik 
noro ir darbo, o galybė ir vado
vybė bus mūsų rankose. Gana 
dejuoti, ir sakyti, kad nieko ne
padarysime. Ar Prancūzijos 
darbininkų organizavimas peį- 
rodo, kad galima daug padaryti.

Kaip jau buvo rašyta pereita
me “Darbininko” numery, LDS 
Seimas prasidėjo iškilmingomis 
pamaldomis, pirmadienį, birže
lio 27 d., Šv. Roko par. bažnyčio
je, Brockton, Mass., o seimo se
sijos įvyko Romuvos parko sve
tainėje. Pirmoje sesijoje, suda
rius prezidiumą, atvyko kun. K. 
Urbonavičius, LDS Garbės Na
rys ir “Darbininko” vyriausias 
redaktorius. Pirmininkaujantis 
kun. P. Juras seimo vardu kvie
čia kun. Urbonavičių Garbės 
Pirmininku. Seimas entuziastin
gai sveikina savo vadą.

Antroje seimo sesijoje Centro 
Valdyba išdavė raportus, kurie 
buvo vienbalsiai priimti. Iš ra
portų paaiškėjo, kad organizaci
ja finansiniai sustiprėjo, įsigijo 
naują modemišką raidžių rinki
mui mašiną, kuri nors dar ir ne
išmokėta. bet su Dievo pagelba 
ir nuoširdžių brolių ir sesučių ir 
vadų parama bus išmokėta. Štai 
tik seimo metu prisiųsta ir sudė
ta $154.00. Seimas gausiais ap
lodismentais išreiškė Centro 
Valdybai padėką už rūpestingą 
reikalų vedimą, ypatingai pir
mininkui kun. J. Švagždžiui ir 
sumaniam administratoriui, p.
A. Peldžiui.

c
Seimo metu prisiuntė ir asme- 

niai pridavė naujos raidžių rin
kimui mašinos šie LDS ir “Dar
bininko” rėmėjai:
Kun. Pijus Juraitis, Athol, Mass. 
$25.00; Kun. J. J. Valantiejus. 
Waterbury, Conn. $25.00; LDS 
Conn. Apskritis $25.00; Kun. 
Aug. Petraitis, Worcester, Mass. 
$20.00; Kun. Dr. J. Starkus. 
Thompson, Conn. $10.00: Kun. 
Pr. Virmauskis, So. Boston. 
Mass. $10.00: Blaivininkų 49 
kp. So. Boston, Mass. $5.00; B. 
Mičiūnienė, New Britain, Conn. 
$1.00; B. Jakutis, Cambridge, 
Mass. $1.00: J. Marks, Los An
geles, Calif. $2.00; J. B. Laučka, 
Brooklyn, N. Y. $5.00; P. Pliaš- 
kas, Middleboro, Mass. $2.00;
B. Bardziliauskaitė, Kearney, 
N. J. $1.00; N. N. Phila. Pa. 
$1.00; F. Wolange, Lawrence. 
Mass. $1.00; Moterų Są-gos 29 
kp., Brooklyn, N. Y. $5.00; Jo
nas Mickevičius, LDS 28 kp. 
narys, Brooklyn, N. Y. $5.00: 
LDS 7 kp. ir Labdaringoji dr-ja 
Worcester, Mass. $10.00.

Gražiai paruoštą, turiningą 
referatą “Naujos Darbininkų 
Pastangos Dėl Žmoniško Gyve
nimo” skaitė p. Kazys Čibiras, 
žurnalistas iš Lietuvos. Refera
te palietė Popiežių Leono XIII 
ir Pijaus XI enciklikas ir ben
drai Katalikų Bažnyčios nuro
dymus kaip darbininkai turi rū
pintis ir kovoti už geresnias 
darbo ir gyvenimo sąlygas. Y- 
patingai aiškiai įrodė komuniz
mo klaidingumą ir įspėjo darbi
ninkus nuo komunizmo gražių 
obalsių, kuriais jie pridengia sa-

bus.. (Referatas tilps atskirai 
kituose “Darbininko” numeriuo
se.).

Referate pakelti darbininkų 
klausimai suįdomino seimo ats
tovus. Visi nuoširdžiai svarstė 
kaip ir kokiu būdu katalikai dar
bininkai turėtų plėsti savo idė
ją, kaip kovoti už geresnes dar
bo ir gyvenimo sąlygas, kaip 
apsaugoti darbininkus nuo ko
munizmo, fašizmo ir kapitaliz
mo pinklių, kuriose pakliuvęs

(Tęsinys 3-čiame puslapy j)

500,000 Darbininkų Gaus 
Didesnį Atlyginimą

WASHINGTON, birž. 30, — 
Pranešama, kad apie 500,000 
darbininkų, pietinėse Amerikos 
valstybėse, kurie dirba prie 
WPA valdžios darbų gaus di
lesnį atlyginimą.

Darbininkai Priešinasi Algų 
Sumažinimui

NEWT0N. I0WA, birž. 30, — 
Maytag Washing Machine kom
panijos darbininkai pareiškė 
kompanijai pasipriešinimą už... 
algų sumažinimą. Kompanija y- 
ra nusistačius algas sumažinti 
dešimtu nuošimčiu. Darbininkai 
paskelbė “sėdėjimo streiką”. 
Kompanija reikalauja teismo į- 
sakymo juos išvaryti; darbinin
kai sako, kad apskričio teismas 
neturi teisės tokį įsakymą duoti.

3000 Darbininkų Streikuoja
PHILADELPHIA, PA. — Tri

jų cukraus dirbtuvių darbinin
kai, apie 3000, išėjo į streiką, 
kada negalėjo susitarti su kom
panija dėl darbo sąlygų. Darbi
ninkai reikalauja didesnio atly
ginimo, atostogų ir unijos pripa
žinimo.

Pusantrų Metų Kalėti Už 
Radio Klausymą

LYDA, birželio 28 dieną — 
Lenkų uždarytosios kultūrinės 
Vilniaus krašto lietuvių Ryto 
Draugijos vedėjas už Kauno ra
dijo klausymą lenkų nuteistas 
pusantrų metų kalėti.

Sudaroma Nauja Lietuvos 
Vokietijos Prekybos 

Sutartis

joje susiorganizavo aštuonios 
naujos laivų kompanijos, kurios 
užsiima Ispanijos radikalams- Vo kruvinus ir barbariškus dar- 
lojalistams karo ginklų prista
tymu.

BERLYNAS, birželio 28 dieną. 
Šiomis dienomis pasibaigė dery
bos naujai Lietuvos - Vokietijos 
prekybos sutarčiai sudaryti. 
Naująja sutartim, kuri įsigalio
ja rugpiūčio 1 dieną, numatoma 
apyvartą praplėsti dvidešimčia 
nuošimčių.

Prekybos Departmento Di
rektorius p. Danta Paskirtas 

Viceministru
KAUNAS, birželio 29 dieną— 

Prekybos Departmento direkto
rius p. Danta paskirtas finansų 
viceministru.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 2 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbininkų Radio 

programa iš stoties WCOP, Boston. Programą išpildys Cambrid- 
ge lietuvių parapijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui Mamer
tui Karbauskui. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų. Pasiklausę 
parašykite patiko ar nepatiko programa adresu: Darbininkų Ra
dio, 366 Broadway, So. Boston, Mass. arba į radio stotį: WCOP, 
Boston, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS
narė, su savo sūnų, duktere ir a- 
nūku, sekmadienį, birželio 26 d. 
buvo išvykę į savo giminaitės 
(a. a. brolio Motiejaus Šlaižio 
dukters), būtent, a. a. Eleonoros 
Šlaižytės šermenis ir laidotuves, 
gyv. Kearny, N. J. Palaidota 
antradienį, birželio 28 d. iš lie
tuvių par. bažnyčios su trejomis 
šv. mišiomis. Paliko dideliame 
nuliūdime motiną, du broliu ir 
tetą, p. Ievą Marksienę.

Ponia Marksienė su savo šei
ma grįžo trečiadienį, birželio 29 
d. į namus.

Reiškiame gilią užuojautą p. 
Marksienei dėl jos giminaitės 
mirties.

Petrinės

dr-jqe Cambridge, Mass. Palai
dota Fairview kapuose, Hyde 
Park, Mass. Už jos sielą užpra
šyta net 48 šv. Mišios.

Nuliūdę, 
įgnos Kimontas ir 

Ona Krimelienė.t

Šv. Petro ir Povilo šventė į- 
vyko birž. 29, bet jos iškilmės 
yra apvaikščiojamos sekanti 
sekmadienį.

Šv. Petro (So. Bostono) lietu
vių par. bažnyčioje šeštadienį 
bus svečių kunigų, kad kuodau- 
giausiai išklausius parapijiečių 
išpažintis prieš parapijos patro
no metinę šventę. Sekmadienį 
trečias šv. mišias giedos Šv. Pet
ro ir Povilo draugijos intencijai 
kun. Pr. Aukštikalnis, S. J., ir 
sakys pamokslą. Suma bus iškil
minga su asista, ir pamokslas. 
Seks palaiminimas Švenčiausiu 
Sakramentu.

Petrinės ir baigsis pas mus 
žiemos sezono pamaldų tvarka. 
Pirmos ir paskutinės, sekmadie
niais, Šv. mišios, per vasarą, 
bus skaitytos, be pamokslo.

F. ZALETSKIENĖ IŠLAI
KĖ KVOTIMUS

VASARINĖ MOKYKLA

Šv. Petro (So. Bostono) 
lietuvių parapijos vaikų 
vasarinė mokykla, vadovy
bėje kunigų ir Seserų, pra
sidės liepos 5 d. Kviečiami 
visi berniukai - mergaitės 
ir jaunimas pasinaudoti 
proga.

P-nia Pranciška Zaletskienė, 
LDS 1-mos kp. narė, gyv. 564 E. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
pereitą savaitę išlaikė laidotu
vių direktoriaus kvotimus.

Reikia pastebėti, kad p. D. A. 
Zaletskas yra laidotuvių direk
torium per daugelį metų, o p-nia 
F. Zaletskienė jau buvo balsa- 
muotoja per 11 metų, o dabar ji 
gavo ir laidotuvių direktoriaus 
leidimą.

MIRĖ
GRĮŽO IŠ LAIDOTUVIŲ
p. Ieva Marksienė, LDS 1 kp.

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. ftoston.

Šviežio Kraujo Dėmė Ant 
Šv. P. Marijos Statulos 

Veido

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9

nuo 
v. v 

Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

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.

ADVOKATAI
Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
? DARBININKO NAME

366 Broadvvay,
į South Boston, Mass.

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailius 
Veda visokias provas.

■ Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Man.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

I........  ...............- . .. 1

t

Birž. 27 d., Mass. Gen. li
goninėje, mirė, tris mėne
sius sirgęs, Kastantinas 
Barauskas, 48 metų, gyv. 
130 W. 8th St. Paėjo Kur
šėnų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 30 metų. Paliko 
moterį Moniką (Rubinai- 
tę) ir sūnų Adomą. Laido
jamas, iš Šv. Petro bažny
čios, liepos 1 d., 9 vai. r.

Monikai Barauskienei, 
LDS 1 kp. narei ir jos sū
nui Adomui reiškiame gi-

Škotų dienraštis “The E- 
vening News”, paduoda 
Reutero Telegramų Agen
tūros pranešimą iš Varšu
vos, kad nedideliame Chut? 
ski miestely, netoli Radom, 
Lenkijoje, yra maža atvira 
prie kebo esanti Šv. P.-Ma
rijos šventovė. Toje šven
tovėje, randasi ir brangaus 
darbo Šv. P. Marijos statu
la (tik Reutero praneši
mas nepasako, kokios rū
šies ta statula). Šiomis die
nomis keliu pro tą švento
vę eidamas vienas bedievis, 
baisios neapykajitos prieš 
Dievą ir Šv. P. Mariją a- 
pimtas, paėmęs rankosna 
akmenį jį paleido ir patai
kė statulai tiesiog į veidą. 
Tai pamatę toliau toje vie
toje ant kelio palei švento
vę tuo metu buvusieji kiti 
žmonės, pradėjo bedievį 
vytis, norėdami jį sugauti. 
Tačiau bedieviui tą didelią 
niekšystę padariusiam, lai
mingai pasisekė nuo jų pa
sprukti. Kai žmonės be
dievio nepagavę sugrįžo 
pas Šv. P. Marijos statulą, 
— jie greitai pamatė, kad 
statulos veide, lygiai toje 
pat vietoje, kurion bedie
vis akmeni mesdamas pa
taikė, — buvo didelė švie
žio raudono kraujo žymė! 
Žmonių tarpe ūmai kilo di
džiausias susijaudinimas!

lią užuojautą dėl jų tėvelio Daugumus tai matydami, 
LDS Centras, urnai parpuolė ant kelių irmirties.

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJAME

i pradėjo karštai melstis, 
i norėdami permaldauti Šv. 
P. Mariją ir atlyginti Jei, 
už taip didelį Jos paveiks-

Kleb. kun. P. Virmauskiui ’ lo išniekinimą. Antrą die- 
kun. K. Urbonavičiui ir kun. K. į ną susirinkę dievoti žmo- 
Jenkui už dvasinį patarnavimą, nės> gu §iltu vandeniu ban- 
mirus mūsų motinai a. a. Kons- dė tą kraujo dėmę nUO Ma
tančiai Kimontienei (Drabavi-, statulog veido lau. 
eiutei); Nukryžiuoto Jėzaus,. „ „. . .
Vienuolyno Seserims iš Cam., ti-Tačiau visos jų pastan- 
bridge už aprengimą Sv. Pran- ?.os nuėjo veltui!... —Svie- 
ciškaus drabužiais, ir visiems žias kraujas, toje vietoje 
dalyvavusiems šermenyse ir lai- kurion akmuo pataikė, sto- 
lotuvėse. vi ant veido, ir nieku būdu

A. a. Konstancija Kimontienė nebesiduoda nuvalyti. Dva- 
(Drabavičiūtė) mirė birželio 8 sinė Lenkijos vyriausybė 
i. š. m. Ji buvo 76 m. amžiaus.
Paėjo iš Minkštakių kaimo, Kur
šėnų par., Šiaulių apskr. Ameri
koje pragyveno 42 metu. Paliko 
nuliūdime sūnų Igną Kimontą, 
iukterį Oną Krimelienę,, brolį 
Joną Drabavičių, daug giminių.

Priklausė prie LRKSA 21 kp. 
apie 30 metų, Amžino Rožan
čiaus, Maldos Apaštalystės, Šv. 
Pranciš.kaus, Tretininkų ir Pa
nelės Švč. Nekalto Prasidėjimo

tai sužinojusi, užvedė rū
pestingą šio nuostabaus į- 
vykio ištyrinėjimą. Garsas 
apie šį įvykį greitai visur 
plačiai pasklido. Gi dabar, 
visi civiliniai žmonės, ku
rie tą žinią išgirdę, iš visų, 
vietų į Chutski šventovę 
renkasi pasižiūrėti tos ste
buklingos statulos, ir pa
matę ant jos veido didelę

PRANEŠIMAS

Bostoniečiai, kurie manote vykti Liepos 4 d. į Lie
tuvių Dieną ir Dainų Šventę, Thompson, Conn., įsigyki
te tikietus iš anksto, nes transportacijos komisija nori 
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:

M. Bendzevičienę, p. Pinelfenę,
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,

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

dėmę šviežio kraujo, — vi
si vienodai tvirtina, kad 
čia su šia statula, niekas 
kitas daugiau nebeįvyko, 
kaip vięn tik tiesioginis 
stebuklas! Ką dvasinė vy
riausybė apie šį įvykį pa
sakys, — tuo tarpu dar 
nėra žinoma.

J. Butkevičius.

Kai Šposininkui Nepadeda 
Šaukšto...

2

CAMBRIDGE, MASS
MIRĖ

Birželio 24, staiga mirė Kazi
miera Nemeikšienė. Dar buvo 
jauna moterėlė. Kiek pirmiaus 
ji sunkiai sirgo. Padaryta jai ir 
operacija. Paskutiniais laikais 
buvo jau beveik pasveikusi. Pa
laidota su bažnytinėmis apeigo-

Vokiečių profesorius Taubma- j 
nnas, žinomas savo aštriu hu-i 
moru, buvo kartą pakviestas pas 
vieną kunigaikštį į balių. Bet 
kunigaikštis galvojo, kad jeigu 
prof. Taubmannas nebus gerai 
nusiteikęs, negalės niekam įgel
ti. Todėl liepė prof. Taubmannui 
nepadėti šaukšto. Kada baliuje!
buvo padėta sriuba, kunigaikš
tis garsiai pareiškė: “Niekšas'
tas, kuris nevalgytų sriubos!” 
Prof. Taubmannas pamatęs, kad 
jam nepadėta šaukšto, tuoj vis
ką suprato, bet nesumišo. Paė
mė duonos, išlaužė minkštimą, 
plutą pasmeigė šakute ir taip, 
kaip su šaukštu sėmė sriubą. 
Išsėmęs sriubą jis suvalgė tą 
duonos plutą ir pasakė garsiai: 
“Niekšas tas, kuris nesuvalgytų 
savo šaukšto!”

mis birželio 27, šv. Mykolo ka
puose. Nuliūdime paliko dukte
rį — vedusią, vyrą ir gentis. Lai 
Dievas būna jos vėlei gailestin
gas.

APSIVEDĖ
Birželio 25, Antanas Bušma- 

nas su Juliona Griciūte susišliū- 
bavo. Geriausios kloties šiai po- 
reliai išgyventi moterystės luo
me iki Dievulis laikys.

I LIETUVIŲ DIENĄ
Parapijos choras visu uolumu 

ir smarkumu ruošiasi vykti į 
Thompsoną, į Lietuvių Dieną, 
liepos 4. Kad gerai savo užduotį 
išpildžius, dažnai turi giedojimo 
repeticijas. Autobusą irgi jau 
seniai turi užsiprašę.

Gerieji Cambridge’io veikėjai 
irgi į Thompsoną vyksta. Ten 
turės Cambridge Nekalto Prasi
dėjimo parapijos vardu stalą. 
Kitas stalas bus LRKF 16 sky
riaus vardu.

Tikietus automusais važiuoti 
pardavinėja: Antanas Zaveckas 
ir Petras Radaitis. Daugelis 
vyks ir savais automobiliais.

Rap.

Rugpiūčio 28, “Palangoje” ža
da tikrai įvykti Cambridge lie
tuvių parapijos rudeninis pikni
kas. “Palanga”, tikrai nuo senų 
laikų cambridge’iečių pamylėta. 
Tokią vietą nebereikalo visi mė- 
gia. Ten oras tyriausias, medžiai 
žaliausi. Ežeras malonus, pievos 
gražios. Palangoje yra visiems 
vietos ir pasivaikštinėti, ir pa
žaisti, ir pasimaudyti... Visi kas 
gyvas ir gali žada rugp. 28, vyk
ti į “Palangą”. Pranešėjas.

KUN. A. PEREDNA
Kun. K. Peredna, M. S. birže

lio 19, laikęs primicijas, pasi
svečiavęs apie porą savaičių pas 
kleboną, gentis ir pažįstamus 
liepos 2, apleidžia Cambridge ir 
vyksta į Altamount, N. Y. Ten 
gaus paskyrimą savo darbuotei. 
Gal kartais teks Indijoje misi- 
jonieriauti. Geriausios jam klo
ties jo darbuotėje.

GRABORIAI

S. Barasevičins Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAM UOTOJ AS 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

James B. Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

i
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I Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

f
“IR AŠ VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA

IŠ CUNARD VVHITE STAR LINIJOS

t
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\ fCunard White Star Linijos laivai

perplaukia Atlanta kiekviena
savaitę
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366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Šiuomi pranešama lietuviškai - katalikiškai visuo
menei, kad ALRK Naujos Anglijos Federacijos Apskri
čio Piknikas įvyks liepos 1741., š. m., Palangos parke, 
Methuen, Mass. (Šalę Lawrence). Kviečiami visi sky
riai ir pavieniai asmenys dalyvauti šiame piknike.

RENGĖJAI

r

i

DIDŽIAUSIAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia Stepono Dariaus Postas Nr. 317 

Amerikos Legi jonas

Liepos 4, d. 1938 
OAKLAND GROVE — KEISTUČIO PARKE, 

East Dedham, Mass.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk . DEKSNIO GALINGOS | 
MOSTIES, sudalytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,} 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin- j 
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 grąžina m.

Kaina 75c„ S1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKENS OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
ktąją 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 
Mostj. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

--------------pasaulio naujausias laivas-------------  
ir kiti panašiai žymūs Cunard White Star laivai 

BERENGARIA AQUITANIA BRITANHIC GEORGIC 
SPECIALĖ EKSKURSIJA

Amer. Liet. Laivakorčių Agentų Są gos Ekskursija
Aquitania—Liepos-July 16

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti iš Lietuvos? 
Atsiųskite laišką, prašydami “Prepaid Booklet”. Gausite veltui! 

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės į

J. Stasikelis, 233 Pleasant St.. Gardner. Mass.
K. Neviackas. 1122 Washinjrion St., Norwood. Mass. 
Kybą. Amerikos Lietuvis. 14 Vernon St.. Worcester. Mass.

DARBININKAS. 366 West Broadway. South Boston, Mass.

CUNARD WHITE STAR

L. 
A. 
G.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Bus šokiai prie geros orkestros. Skaniausių valgių ir gėrimų. 
Busai eis nuo Posto namo C ir Athens St., pirmas 10 vai., o 

kiti kas pusę valandos. Kelionė į abi puses 40c.
Visus Kviečia RENGĖJAI.

Parduodu Overglobc ir kitų iždir- 
byščių te ve rykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

Pechell Shoe Store
■'UOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broad way, So. Boston

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Bay ViewM«tor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
80UTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Reikmenys

e

prieinamiausiomis kai- 
sieninį popierą, dar- 
Mes esame Venetion 
agentai, parduodame

Parduodame 
nomis maliavą, 
zams trankius. 
Blinds fabriko
langams uždengti šie lenus —.screens, 
langams užlaidas visokių rūžių. Pakau
kite mus apskaitliavimui. Nieko ne
skaitome už apskaitliavima ir įdėjimą, 
nežiūrint kaip toli ir neatsižvelgiant ar 
bus didelis ar mažas užsakymas.

Mes specializuojami* Venetion Blinds 
dėl profesionalų ofisų. Venetion Blinds 
yra nebrangios ir labai gražiai atrodo.

UNIVERSITY HARDWARE CO.
1079 Cambridge St., Cambridge, Mass.

. Tel. TRO - 9263
Savininkai: J. Snapkauskas ir H. Baxendale
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įvairios žinios
DARYS BEDIEVIŠKUS JUDO- 

MUOSIUS PAVEIKSLUS
_____________ «------------------------ s-------------------------  

graži dovana, bet ir aiškus įro
dymas, kad lietuvis už tėvynės, 
laisvę pasiryžęs viską atiduoti.

Šimtai Tūkstančių Dalyvavo 
Pavasarininkų Kongrese 

Lietuvoje

MASKVA, birž. 30, — Rusijos 
Meno ir gamtos mokslų akade
mijos viršininkas paskyrė spe- 
cialę komisiją studijuoti, teirau
tis kaip geriau “moksliškais” 
būdais būtų galima skleisti pro
pagandą prieš Dievą. Laikraš
tis “Antireligiosnik” sako, kad 
daugiau bus rūpinamąsi, kad pa
gaminus judomųjų paveikslų, 
kurie bus griežtai prieę Dievą 
ir religiją. Į tą komisiją įeina 
Rusijos bedievių sąjungos virši
ninkai ir technikai. Tai ką ko
munistai gali atsakyti į tokį Ru
sijos bedievių - komunistų užsi
mojimą? Ar ir dabar sakys, kad 
komunizmas nepaneigia Dievo, 
religijos? Komunistų melą įro
do jų darbai.

Ar Bus Bedievių Kongresas 
Amerikoje?

Geležinkelininkų Auka - 
500 Šautuvų Ir 7 Kulko- 

svaidziai|V>

d. — 
šven-

KAUNAS, birželio 26 
Šaulių Sąjungos 19 metų 
tės proga geležinkelininkai įtei
kė šauliams 500 šautuvų ir 7 
kulkosvaidžius. Tai yra ne tik

NEW YORK, birž. 30, — Pa
saulinis bedievių kongresas bus 
laikomas Jungtinėse Amerikos 
valstybėse, 1939 metais, jei Ka
talikai, protestantai ir žydai ne
siims priemonių jį sulaikyti. Šių 
metų kongresas turėjo būti Bel
gijoje, bet tos šalies gyventojai 
nusistatė komunistų neįsileisti, 
ir jie savo kongresą turėjo ati
dėti ir ieškoti vietos kitur. Jie 
dabar yra paskelbę kongresą 
laikyti Londone, tačiau Anglijos 
gyventojai organizuojasi, pro
testuoja ir reikalauja valdžios 
bedievių neįsileisti. Anglijos 
seime norima pravesti įstatymą, 
kad svetimšaliai bedieviai visai 
nebūtų įleidžiami į šalį.

Ar Amerikoje toks kongresas 
įvyks, tai priklausys kaip mes į 
tai žiūrėsime. Jei veiksime, pro
testuosime, visi pabusime, tai ti
krai neįvyks. Reikia darbo.

Geležinkelių Darbininkai Pro 
testuoja Algų Sumažinimą

CHICAGO. ILL. birž. 30. — 
Geležinkelių kompanijos paskel
bė, kad darbininkų algos bus su
mažintos 15 nuošimčių. Darbi
ninkai prieš tokį kompanijų pa
rėdymą griežtai protestuoja ir 
žada išeiti į streiką, jei kompa
nijos savo sumanymą įvykdys. 
Darbininkai įrodinėja, kad jų 
algos ir taip yra mažos. Kaiku- 
rie jų tegauna po 28 centus į va
landą ir dabar nuo jų dar reika
laujama 15 nuošimčio mažiau. 
Daugelis darbininkų sako, jų 
algos tokios žemos, kad jie ne
padaro daugiau kaip $60.00 į 
mėnesi.,Dalykų žinovai, kaip ta; 
prelatas Haas, senatorius Wag- 
ner. LaFollette ir New Yorke 
mayoras LaGuardia pareiškia, 
kad geležinkelių kompanijų vir
šininkai tik šįmet tūkstančiais 
dolerių pakėlė savo algas ir da
bar reikalauja, kad sumažinti 
skurdžiai gyvenančių darbinin
kų algas. Tai baisus neteisingu
mas., Jei geležinkeliai neuždirba 
tiek, kiek pirma, tai lai kom
panijų viršininkai nukerta ke
lius tūkstančius dolerių kasmet 
nuo savo algų, ir tada nereikės

mažinti darbininkų algų. Vals 
'.ybės vyriausybė čia turėtų 
taryti geresnę tvarką.

Kantata Apie Darių Ir
Girėnų

pa

Siaurienė; Kontrolės komisija— 
kun. P. Juškaitis, p. Danielius 
J. Averka ir p. L. Kumpa. Dva
sios Vadą skiria Kunigų Vieny
bė.

Padėkota kleb. kun. J. Švagž- 
džiui, kun. J. Petrauskui, kun. 
A. Baltrušiūnui ir LDS 2 kp. 
valdybai ir seimo rengimo komi
sijai už seimo surengimą ir vai
šes. Tuo ir baigtas, sukalbėjus 
maldą, LDS 23-čias Seimas.

LDS Seimas Praėjo 
Entuziastingai

KAUNAS, Lietuva — Birželio 
27 d., Pavasarininkų organiza
cijos kongreso išvakarėse suva
žiavo iš Lietuvos šimtai tūkstan
čių žmonių, tarp kurių apie 50, 
000 jaunuolių. Kongresas prasi
dėjo pontifikalėmis šv. mišio
mis, kurias atnašavo J. E. vys
kupas T. Matulionis. Kongresas 
prasidėjo birželio 28 dieną ir 
užsibaigė birželio 29 d. Pavasa
rininkai šįmet mini savo organi
zacijos 25 metų sukaktį. Visoje 
Lietuvoje vyko Pavasarininkų 
Jubiliejaus minėjimas nuo pra
džios metų. Tai buvo pasiruoši
mas Jubiliejiniam Kongresui.

Jubiliejiniame Kongrese daly
vavo šimtai Katalikų Bažnyčios 
vadų ir vyriausybės atstovai. 
Taipgi dalyvavo ir Amerikos 
lietuvių katalikų vadai, kurie 
šiais metais nuvyko į Lietuvą, 
tarp kurių ir Lietuvos Vyčių 
Centro Pirmininkas, inž. A. Ma
žeika ir kiti vyčiai. Vyčiai per 
savo pirmininką įteikė Pavasa
rininkams specialų sveikinimą.

LKJ “Pavasario” Federacijos 
Protektorium yra mums žino
mas J. E. vyskupas Mečislovas 
Reinys; Federacijos Garbės 
Pirmininkas Dr. Juozas Eretas, 
ir Federacijos Vyriausias Vadas 
Dr. Juozas Leimonas. Visi trys 
garbingi vadai lankėsi pas mus 

• Amerikoje.
Pavasarininkų organizacija 

gimė dar prieš 25 metus, sun
kiais Rusijos priespaudos lai- 

Į kais. Pavasarininkai pergyveno 
ir pasaulinį karą, ir jie pasižy
mėjo kovose dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Pirmas Lietuvos 
savanoris, kuris žuvo už tautos 
nępriklausomybę ir laisvę, tai 
buvo Pavasarininkas, Povilas 
Lukšys. Daug pavasarininkų 
ilsisi kapuose, kurie žuvo gar
bingose kovose ties Giedrai
čiais, Širvintais ir kitur. Taigi 
Pavasarininkai ne tik džiaugia
si savo organizacijos jubilieju- 

i mi, bet taip pat džiaugiasi su vi- 
; sa mūsų tauta Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukaktimi.

Sveikiname “Pavasario” orga- 
: nizaciją ir Pavasarininkus! Gy
vuok ir dirbk Dievui ir Tėvynei!

KAUNAS — Liepos 17 d. 
eina penki metai, kai pasiryžė
liai lietuviai lakūnai — Darius 
ir Girėnas — perskridę padan
gėmis platųjį Atlantą, prie pat 
tėviškės slenksčio neteko jaunų 
gyvybių. Šiomis dienomis did
vyrių garbei išeina atspausta 
plati ir dailiai suharmonizuota 
kantata. Ją sukūrė Alytaus 
gimnazijos muzikos mokytojas 
St. Navickas, pagal J. Paukšte
lio žodžius: “Argi ne jūs per 
platųjį Atlantą”. Šiuo muzikos 
kūriniu — kantata ir muzikoje 
bus įamžinti mums brangių la
kūnų atsiminimas.

su-

t

Išmokime užmiršti visus 
mums artimo padarytus 
užgavimus. Bus sveikiau.

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai-.. —----LIETUVOS DUKTERŲ 1M-JOS 
PO GLOBA MOTINOS sVK

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 RaSt. — Ona IvaSkienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona AukStikalnlenė,
111 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

JONO EV. BL. PA4ALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

įninkąs, Juozas švagždys. 
6th St., So. Boston, Mass.

. Albinas P. Neviera, 
St., So. Boston, Mass.

Glineckis, 
. Boston. Mass.

vaška.
, Mass.

Dr. M. Aukštikalnis,
LDS 5 kp. narys, ir jo žmo
na dalyvavo LDS Seime. 
Jis išrinktas į LDS Propa- 
įgandos Komisiją.

Ligų Epidemijos
Lenkų spauda rašo, kad Vil

niaus vaivadijoje keletoje vietų 
buvo pastebėta susirgimai už
krečiama liga, kurią gydytojai 
vadina Brando liga. Užsikrėtu- 
siems ta liga sutinsta pilvas ir 
pakyla temperatūro. Susirgusie- 
ji izoliuojami.

Taip pat Naugardėlio vaivadi
joje, Žyhalkų kaime, pasireiškė 
epidemija ligos, kuri panaši į 
Heine - Medine ligą. Serga dau
giausia vaikai, iš kurių ten ke
turi jau mirė. Sergančiųjų vaikų 
kraujas dabar siunčiamas į Var
šuvą, kad analizų būdu galima 
būtų pažinti tikrąją ligą. Ryšy 
su šios ligos epidemija apylin
kėje laikinai uždarytos visos 
mokyklos.

(Pradžia 1 pusi.) 
darbininkas išnaudojamas ir pa
vergiamas. Iškeltas sumanymas 
įkurti LDS Propagandos Fondą. 
To fondo komisijon išrinkti šie: I 
kun. S. P. Kneižis iš Norwood; 
Dr. M. Aukštikalnis (Colney) 
iš Waterbury, ir p. J. Glavickas 
iš Worcester. Propagandos fon
do darbo laukas platus, apiman
tis ne tik LDS organizaciją, bet 
ir visą mūsų išeivijos darbinin
kiją, kuriai reikalinga pagelba. 

j Tikimės, kad mūsų išeivijos 
šviesesnioji darbininkija ir va
dai tą Propagandos fondą paims 
arčiau širdies ir stos komisijai į 

; pagelbą.
Tai pirmos seimo dienos dar- 

1 bas turi būti susilauks mūsų 
visos lietuviškos katalikiškos 
visuomenės pritarimo.

NAUJOS KONSTITUCI
JOS PROJEKTAS

Antradienį, birželio 28 d. sei
mas prasidėjo gedulingomis šv.

p. J. Glavickas, 
LDS 108 kp. narys ir atsto
vas, LDS 23-me seime, 
Montello, Mass., išrinktas 
į LDS Propagandos Komi
siją.

Seimo Šeimyniška 
Vakarienė

Amerikos Lietuvių Pasirody 
mai Lietuvoje

Dariaus-Girėno Paminklas 
Statomas Prie Valstybinio 

Stadiono
Kaunas, birželio 25 dieną, 

Dariaus - Girėno pamink
lo statybai paruošiamieji 
darbai visai baigti. Liepos 
17 dieną bus pašventintas 
Dariaus - Girėno pamink
lui, kuris statomas prie 
Valstybės Stadiono, 
nis akmuo. '

/*• ■ *Ve •Giedraičiai

kerti-

KAUNAS, birželio 28 dieną—; 
Šiomis dienomis “Pirmyn” cho
ras koncertavo Kauno radijofo- 
ne. Birželio 25 ir 26 dieną jau-1 
nalietuvių (tautininkų - bespal-1 
vių) dienos šventėje Šiauliuose plomatinius santykius su 
“Pirmyn” choro koncertai susi- Lenkija labai pasipūtė ir 
laukė didelio pasisekimo. Be to, taip jau nesukalbami kai 
Teatro Studijoje Kaune Ameri- kurie lenkuojantieji. Pa- 
kos lietuviai suvaidino Bartke- vyzdžiui, Dubingių mieste- 
vičiūtės “Amerikiečiai Lietuvo- ly vienas sulenkėjęs ber- 
je”. nas numetęs ant žemės

Denkių litų monetą, spardė
RUSIJOJE GAUSIOS JAUNIMO “ X

C AT T'T’T TDVę’T’TVę menės - visuomenės švente,
1 O 1 EO Giedraičiuose, po įteikimo

----------- *————————— ginklų, vienas sulenkėjęs

Sulenkėjusieji Bernai Įžei
džia Krauju Laistytą Žemę

Užmezgus Lietuvai di-

Milijonai Žiurkių Sunaikino 
Aerodromų

Šiame seime atstovai patyrė 
Brocktoniečių vadų ir darbinin
kų nuoširdumą, vaišingumą. 
Pirmos seimo dienos vakare su
rengė šeimynišką vakarienę at
stovams pavaišinti, toje pačioje 
svetainėje, kur vyko seimo se
sijos. Vakarienės ir seimo rengi
mo komisijos vyriausiu šeimi
ninku buvo kun. J. Petrauskas. 
Vakarienė buvo gausi įvairiais 
valgiais, ir kas visus nustebino, 
kad rengėjai tą vakarienę davė 
atstovams ir svečiams dykai. 
Tai retenybė, kurią tik gali duo
ti Brocktoniečiai katalikai dar
bininkai ir jų vadai. Toks jau 
Tėvo J. Švagždžio pageidavimas 
ir tam nuoširdžiai pritarė ir į- 
vykdė kun. J. Petrauskas ir jo 
pagelbininkai.

Vakarienės metu pasakyta 
nuoširdžios kalbos. Kalbėjo šie: 
Dr. J. Kvaraciejus, mokytojos 
Belkiūtė ir L. Šukytė, Dr. Gor- 
man (Gumauskas), muz. P. Sa
kas, p. K. Čibiras, kun. A. Bal
trušiūnas, p. D. J. Averka, kun. 
Kvaraciejus, A. F. Kneižys ir 
namų šeimininkas kun. J. Švag- 
ždys.

Toastmasteriu buvo adv. Julė 
Jakavonytė, kuri labai suma
niai vedė programą. Kalbas pa
įvairino muziko J. Vaičaičio ve
damas choras gražiomis lietu
viškomis dainelėmis, kurias la
bai gerai sudainavo. Laukiame 
kada šis choras pasirodys per 
radio Darbininkų Radio progra
moje.

Šios šaunios vakarienės sei
mininkėmis buvo: pp. Ona Gu- 
rečkienė, Marijona Pivariūnie- 
nė, Marijona Mack, Julė Čes- 
nauskaitė ir Adelė Stankiūtė. 
Pagelbėjo — Adomas Česnaus
kas. j

Kleb. kun. J. Švagždys labai 
nuoširdžiai priėmė svečius ats
tovus ir pavaišino klebonijoje.

Nors per abi dienas lietus 
smarkiai lijo ir lietus slopino 
atstovų nuotaiką, bet Brockto- 
niečių nuoširdumas ir vaišingu
mas viską nustelbė ir palaikė 
kuopuikiausią nuotaiką, už tai 
visi atstovai nenoromis vyko iš 
Brocktono į namus su dideliu 
pasiryžimu dirbti LDS organi
zacijai ir bendrai visos darbi
ninkijos gerovei. «

Valio, Brocktoniečiai!

mišiomis, 8 vai. ryte, Šv. Roko 
par. bažnyčioje. Šv. mišias at
našavo pats organizacijos pir
mininkas, kun. J. Švagždys už 
mirusius LDS narius. Po šv. mi
šių, atstovai papusryčiavę susi
rinko į Romuvos parko svetainę 
pradėti antros dienos seimo se
sijas. Perskaityta sveikinimai 
laiškais ir telegramomis. Tuoj 
po to pradėta svarstyti naujos 
konstitucijos projektas. Konsti
tucijos projektas su mažomis 
pataisomis priimtas ir nutarta, 
kad Konstitucijos komisija tą 
projektą pertvarkytų ir išsiunti
nėtų LDS kuopoms svarstyti, 
daryti pataisas ir su jomis grą
žinti komisijai, kuri paskelbs 
organe “Darbininke”. Galutinai 
priims tik sekantis LDS Seimas.

Seimas nutarė iškilmingai mi
nėti savo Sidabrinio Jubiliejaus 
sukaktį 1940 m. Išrinko į Jubi
liejaus minėjimo rengimo komi
siją šiuos asmenis: kun. J. Pet
rauską, A. Peldžių ir A. F. Knei- 
žį. Išrinktoji komisija kvies ap- 
skričius ir kuopas į Jubiliejaus 
minėjimo komisiją, kurie dar
buotųsi kolonijose.

Seimas vienbalsiai nutarė 
steigti kolonijose prie LDS kuo
pų informacijų biurus, kurių pa
reiga teikti darbininkams įvai
rias informacijas. Be to, seimas 
atsišaukia į visus LDS narius, 
kad jie šiais nedarbo laikais vie
ni kitiems padėtų surasti dar
bus, sušelptų nelaimėje ar ne
darbo prispaustus darbininkus, 
ir bendrai patys stotų į kovą ir 
kitiems padėtų už geresnes dar
bo ir gyvenimo sąlygas.

Seimas vienbalsiai išrinko tą 
pačią Centro Valdybą, būtent: 
Pirm. kun. J. Švagždys; Vice- 
Pirm. kun. P. M. Juras; Sekr. 
Antanas F. Kneižys; Finansų 
Sekr. A. Peldžius; Ižd. p. Ona

ginklų, vienas sulenkėjęs 
priėjo prie vieno šaulio ir 
juokdamasis klausė, ar ne
siruošia jie lenkų šaudyti. 
Bet ypatingai biauriai pa
sirodė tas jų elgesys š. m. 
26 gegužės. Šią dieną Gied
raičių pavasarininkai su
ruošė didelę eiseną prie jų 
iniciatyva pastatyto Vil
niaus Kryžiaus pafrontėje.

ROMA, Italija, birž. 30, — Ita-1 
lų laikraštyje, “Vita e Pensie- 
ro”, Umberto Caramone, rašo a- 
pie Rusijos jaunimo baisias sau- 
žudystes. Jis sako, kad Rusijos 
sovietų valdžia dedanti visas pa- Šiaurės Indijoje, britai neseniai 
stangas, kad jaunimo saužudys- baigė statytis naują aerodromą, 
tęs sumažinti, bet veltui. Pir- Tačiau pe kelių dienų naujojo 
miau laikraščiai paskelbdavo aerodromo žemė daugelyje vietų 
nusižudžiusiųjų vardus ir pava- įgriuvo. Išaiškinta, kad toje vie- 
dindavo juos “bailiais”, bet da- toje, po žeme buvo įsitaisę liz- Eisena buvo religinė SU 
bar tų saužūdyščių tiek daug, dus ištisi milijonai žiurkių, ku- —-------- --—-- ’----- --------
kad spauda jau net nebeskelbia rios ir sugriovė naująjį aerodro- 
vardų. Italų rašytojas sako, kad mą. Prieš žiurkes buvo pavarto- 
saužūdyščių priežastys yra bol- ti nuodai, nuodijamosios dujos 
ševizmo vaisiai. Jaunimas užau- ir net ugnis, bet visų žiurkių iš- 
gęs, be religijos principų, be do- naikinti nepavyko jokiomis 
rovės dėsnių, neturėdami jokių priemonėmis. Dėl to, kaip rašo

te-

Mokuj-Bhime, netoli Karačio,

aukštesnių idealų, mato gyveni
me tuštumą ir beviltį. Neturėda
mi dorovės pagrindų jie negali 
gyvenimo tvarkyti kaip žmogui 
pridera. Jaunas protas ieško tie
sos, nori savo mintis išreikšti. I 
Komunizmas jiems tai neduoda. 
Nepadoras gyvenimas veda prie 
saužūdyščių.

Vice-
16

Prot. RaSt.
5 Thomas

Fin. RaSt. Alei 
1514 Columbia Rd.,

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldienj kiekvieno pėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

užsienio spauda, aerodromą 
ko perkelti j kitą vietą.

Paieškomi:
JO-VINCAS, sūnus Adomo, 

/ZENAS, gimęs Gaižūnų kaime, 
.Linkuvos valsč., Šiaulių apskr. 
1884 m. lapkričio mėn. 17 dieną; 
iki 1902 m. gyvenęs Philadel-

Su Lenkais Sudaryta Orinio //Paįa"" prik‘iu’° d?li,s,j0 <•••■• r u. -i.* brolio JUOZO JOZENO Paliki- □usisiekinio jutams
Kaunas, birželio 22 dieną 

sudaryta lietuvių - lenkų o- 
rinio susisiekimo sutartis.

'Pirmyn' Choras Iškilmingai 
Sutiktas Kaune

Kaunas, birželio 23 dieną 
Amerikos lietuvių choras 
“Pirmyn” atvyko į Kauną, 
ir iškilmingai sutiktas val
džios, organizacijų ir vi
suomenės atstovų.

1 mų. Jei Vincas miręs, jo įpėdi
niai prašomi atsiliepti į Lietu
vos Gen. Konsulatą New Yorke.

VINCAS, sūnus Jono, BA
NYS, taipgi žinomas kaipo Wil- 
liam Banis, gimęs Šudonių kai
me, Butrimonių valsč. 1872 m. 
lapkričio mėn. 2 d. Jam priklau
so dalis jo brolio Andriaus Ba
nio palikimų. Vincas Banys ar
ba apie jį žinantieji asmenys 
prašomi atsiliepti į Lietuvos 
Gen. Konsulatą New Yorke. A- 
dresas: Consulate General of 
Lithuania, 16 West 75th Street, 
New York, N.

giesmėmis. Prie kryžiaus 
buvo gegužinės pamaldos 
ir atatinkamas pamokslas 
aDie lietuvio troškimą į 
Vilnių prie Aušros Vartų. 
Visa tai labai nepatiko vie
tiniams sulenkėjusiems, 
kurie įsidrąsinę viešai ty
čiojosi iš tų pamaldų, biau
riai juokėsi iš pavasarinin
kų ir jų vadų. Tas pasity
čiojimas buvo toks biaurus 
ir ciniškas, kad žmonės, ku
rie visa tai aplink stovė
dami girdėjo, baisiai pasi
piktinę tuo nepaprastu su
lenkėjusių bernų chuliga- 
niškumu. Tarpe jų vienas 
ypatingai pasižymėjo, ku
rio namuose veikia “Po- 
chodnios” lenkų mokykla.

Kas dar pažymėtina, kad 
šiuo kartu žmonėms iš o- 
kupuotos dalies ir iš tolo 
net žiūrėti buvo uždrausta.

Būkime kantrūs! Atsily
ginkime gerumu už blogą 
— išmintingai. Žiūrėk ko
kį linksmą kvapą duoda 
gėlės kuomet mindžioja
mos.

Visi mėgsta linksmą žmo
gų — jis ir kitus palinks
mina — prajuokina.

t

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

i Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

; Cremo Brewing Co. i
; BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN. !

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

•OMMMMOMMMMMMMMOMOeMMOOSSOMOSMMM



penktadienis, Liepos 1 d., 1938 DARBININKAS 9

DARBININKAS
(THE WORKER) .

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ------------------- $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly   ------------- $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ___ _________ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Pro Vytautą Nepraeis

“Komunizmas sudąrys visų 
žmonių brolybę”, sako Bukhari- 
nas, (Pravda, kovo 30, 1934). 
Bet jei nėra Dievo, tai brolybė 
tik įsivaizdavimas. Juk brolybė 
nėra tik žodis sujaudinąs žmo
gaus jausmus, bet realybė. Bro
liai yra sūnūs vieno tėvo. Žmo
nės gali būti broliai, jei turi 
vieną bendrą tėvą. Bet jei nėra 
Dievo, tai kas yra tas bendras 
tėvas ant kurio žmonių brolybė 
gali būti pagrįsta? Komuniz
mas, nepripažindamas Dievo 
buvimo, sako žmonėms: “Jūs 
elgkitės kaip broliai, bet žino
ma, jūs ne broliai”.

Tarp brolių turi būti meilė.’ 
Tačiau jei žmonės atmeta Dievo 
įsakymus, tai kas juos bepaska- 
tins prie artimo meilės? O be 
meilės ar gali būti brolybė?

Komunizmo įkūrėjas, Karo
lius Marksas, meilės nepripaži
no. Jis sakė, kad proletariatas 
turi būti įvestas per neapykan- 

. tą ir kerštą. Ir Bukharinas, aiš-

meilės. Brolišką meilę jie per
maino į neapykantą. Buvo pasa
kyta “mylėsi savo artimą”. Bet 
komunistai sako: “Neapkęsi sa
vo artimo iš visų savo jėgų”.

Komunizmas tai pirma siste
ma, kurios pagrindinė mintis y- 
ra neapykanta. Marksas sakė, 
kad per neapykantą bus panai
kintos žmonių klasės, o paskiau 
ir neapykanta išnyks, nes nebe
bus ko neapkęsti. Tačiau kas ne
žino, kad iš .visų žmogiškų pik
tų palinkimų neapykanta yra

I tvirčiausia. Ir žmonės, kurie ne
apykanta ir kerštu ką nors už
valdė, neapykanta ir valdys. 
Žmogus pasiliks žmogumi. Jei 
jis neturi Visagalio nurodymų, 
jei jis nebėra prieš nieką atsa
kingas, tai kodėl jis negali elg
tis pagal savo sumetimų? Ta
čiau jei visi gyvenime darytų 
tai, kas jam patinka, koki baisi 
būtų “brolybė”. Sykį susiginči
jau su komunistu. Aš jo klau-

Pereitais metais sukako 550 metų Lietuvos krikš
to sukaktis. Tai toks svarbus įvykis, kad jo minėjimas 
nuaidėjo net į šiuos 1938 metus. Visokio plauko laisva
maniams to jau pasirodė perdaug. Ir prikibo prie kata
likų, kad šįmet, girdi, jau 551 metai nuo Lietuvos krik
što, tad gi minėjimas esąs netikslus. Suprantama. *___ _ ________
štas jiems akis bado, nes patys būdami pakrikštyti,: kLdain'aJ Markso "idėjai sako, 
krikščionybę paneigė. Atrado dar ir kitą kabliuką prie-j «Mes sakome> kad Krikščioniš-

kyti. Todėl 1386 m. Kroku-* 
voje Jogaila pasikrikštijo 
su savo broliais, daugybe 
lydėjusių bajorų ir kuni
gaikščių. Vytautas jau bu
vo 1383 m. kryžiuočių pa
krikštytas. Jogaila nieko 
nelaukdamas jau 1387 m. 
pradžioje su Lenkijos dva
siškių ir didikų būriu atvy
ko į Vilnių pagonių krikš
tyti. Pirmiausia čia buvo 
sunaikinti svarbiausieji se
nojo tikėjimo dalykai: už
gesinta amžinoji ugnis, iš
kirsti šventieji miškai, iš
mušti garbinami žalčiai. 
Kadangi krikščionybės į- 
vedimas reikalavo tautą 
nors kiek prie naujojo mo
kslo prirengti, o atvykusie
ji su Jogaila lenkų kunigai 
nemokėjo lietuviškai, todėl 
pats Jogaila ėmė aiškinti-kas A Alekna pažymi, kad

v •

džiugino ir stebino mūsų 
protėvius, krikščionybė 
mums atnešė Dievo apreik
štąją tiesą.

Krikščionybė padarė gi
lios įtakos tautos būdui. 
Lietuviams ir pirma nebu
vo svetimas teisingumas, 
vaišingumas. Bet krikščio
nybė tas prigimtas dory
bes sukilnino ir pagilino. 
Kaipo aukščiausią gyveni
mo normą krikščionybė pa
skelbę Dievo ir artimo mei
lę. Tiesa, lietuviai, per 200 
metų kovodami su vakarų 
kaimynais, turėjo gerokai 
sužiaurėti. Bet krikščiony
bė ilgainiui ir čia perdirbo 
lietuvio sielą. Net svetim
šaliai šiandien mūsų tautą 
priskiria prie ramiausių, 
taikingiausių tautų. Istori-

Vėl Apsunkino Lietuvių 
Tart? - 

.AU------------ ..
Neseniai buvo rašyta, kad už

darytosios “Ryto” švietimo 
draugijos kuratorius Vilianovs- 
kis pasiėmė iš vieno Vilniaus 
banko 60.000 auksinų, paskolą, 
užstatydamas “Ryto” draugijos 
turtą. Dabar, kaip tenka patirti, 
uždarytosios Lietuvių Šv. Kazi
miero draugijos kuratorius taip 
pat pasiskolino banke 12.000 
auksinų, už kuriuos, kaipo ga
rantiją, užstatė lietuvių šv. Ka
zimiero draugijos turtą. Kam 
reikalinga buvo šita antroji pa
skola — neaišku, nes net drau
gijos tarnautojams kuratorius 
iki šiol nėra nieko mokėjęs.

17 amžiuje įsikuria jų visa 
eilė. Mokslas čia buvo dės
tomas ne lenkiškai, bet 
tarptautine lotynų kalba. 
Pirmąją aukštąją mokyk
lą įkūrė tie patys jėzuitai 
— tai Vilniaus Akademija, 
išauklėjusi Lietuvai ne ma
ža intelektualinių jėgų. Po 
kai kurių atmainų ant tos 
Akademijos pagrindo buvo 
1803 m. įkurtas Vilniaus u- 
niversitetas.

Katalikų Bažnyčia supa
žindino lietuvius ir su auk
štuoju menu, daile. Lietu
voje buvo pastatyta gražių 
bažnyčių: Vilniuje, Kaune, 
Pažaislyje, Telšiuose, Kre
tingoje ir t. t. Ten neabe
jotinai buvo globojamas ir 
muzikos menas.

Pagaliau katalikybė už
kirto kelią mūsų tautos ru
sifikacijai du kartu: 14 ir 
19 šimtmetyje. Rusų įtaka 
buvo giliai įleidusi šaknis 
Lietuvoje dėl glaudžių san
tykių su bajorija ir cerkve. 
Rusiškai buvo rašomi Lie
tuvos valstybės dokumen
tai. Katalikybė prieš dusų 
stačiatikybę įkinkė į darbą 
lotyniškąją kalbą ir taip 
jai neleido galutinai suvir
škinti lietuviškojo elemen
to.

O kai 19 šimtmetyj Lie
tuva neteko nepriklauso
mybės ir pateko rusų val
džion, tada Katalikų Baž
nyčia apsupo lietuvių tau
tą tokiais doroviškos galy
bės šarvais, į kuriuos sudu
žo rusų imperializmo galy
bė. Katalikų kunigai, va
dovaujami tokių dvasios 
milžinų, kaip vyskupas Va
lančius, 40 metų kovoje už 
lietuvišką maldaknygę ir 
mokyklą. Kas suskaitys vi
sus tų garbingų asmenų 
vardus ir nesuskaitomus 
knygnešių, kurie kėlė tau
tinio atsparumo dvasią!

Minėdami tat šias bran
gias sukaktuves, mes 
džiaugiamės ir trokštame, 
kad prieš pusšešto šimto 
metų mūsų padangę nu
šviesti Evangelijos šviesa 
visada žibėtų mūsų žemėje 
ir ragintų mus kilniems 
darbams Aukščiausi o j o 
garbei ir laisvosios tėvynės 
naudai. Tegul krikščioniš
kasis idealizmas kaip buvo 
taip ir bus mūsų šalies sti
prybe ir mūsų asmenine 
laime ir tegul jungia mus į 
didelę katalikų Bažnyčios 
šeimą su kitomis tautomis.

Dr. K. Aiženas, —Ž. P.
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svarbiausias 
tikėjimo tiesas.

Jogaila kartu su krikšto šie buvo žiauraus būdo. O 
įvedimu įkūrė Vilniuje ir 
pirmąją Lietuvos vyskupi
ją, kurią vėliau patvirtino 
Šventasis Tėvas Urbonas 
VI. Apskritai krikščionin- 
damas Lietuvą, Jogaila pa
rodė didelį uolumą: jis sta
tė parapines bažnyčias, jas 
aprūpino žemėmis, šven
tais rūbais, indais, varpais.

Didelis katalikybės pla
tintojas Lietuvoj buvo ir 
didysis kunigaikštis Vy
tautas, kurio statydintų 
bažnyčių ir dabar yra kaip 
laisvoj Lietuvoj, taip ir 
Vilniaus krašte. Visi kiti 
šio kunigaikščio laimėji
mai lietuvių tautai buvo 
greit svetimųjų rankų iš 
mūsų išplėšti. Tik Kristaus 
mokslas pasiliko mums 
kaip Vytauto Didžiojo tes
tamentas iki šių laikų.

1987 metais nepapkrikš- 
tytas liko tik Žemaičių kra
štas. Praktiškai žemaičiuo
se krikščionybė buvo įves
ta jau po Žalgirio kautynių, 
apie 1413 m., kada tas kra
štas iš kryžiuočių valdžios 
atgal atiteko Vytautui Di
džiajam.

Taip tat lietuvių tauta il
gai galvojusi sykį ryžtin
gai pakėlė dešinę ir ant sa- 

i vęs perdėjo Kristaus kry
žiaus ženklą. Ir jau 550 me
tų sukako, kai bažnyčios 
bokštų varpai tris kartus 
per dieną primena Lietuvos 
žmonėms šį kryžiaus ženk
lą. Jau tiek daug metų pra
ėjo, kai šis kryžiaus ženk
las žymi kiekvieno lietuvio 
atėjimą į šį pasaulį ir lydi 
jo išvykimą į amžinybę, 
žymi taip pat kiekvieną 
svarbesnį jo'gyvenimo žy
gį ir per visą didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos 
gyvenimą žymėjo kiekvie
ną valstybinį aktą.

Krikščionybė suteikė lie
tuvių tautai aukštesnę re
ligiją. Senoji lietuvių reli
gija tikrai buvo žemesnės 
rūšies religija. Jos esmė 
buvo gamtos reiškinių die
vinimas ir garbinimas. Ky-

KriKsciomų lietuviai skyrėsi nuo Mas
kvos gyventojų tuo, kad

vyskupas Valančius, 1852 
m. rašydamas Popiežiui 
raportą, sako, kad Lietu
vos žmonių papročiai dori, 
nesugadinti. Tuo tarpu mū
sų kaimynai latviai 1905 
m. revoliucijos dienomis 
nemaža žiaurumo parodė 
savo baronams. Taip pat 
rusų liaudis 1918 m. žudė 
savo buvusius ponus, jų 
vaikus, degino jų dvarus, 
išskerdė daug vadinamų 
buržujų, kurie tačiau nieko 
bendra neturėjo su išnau
dotojais! Tuo tarpu Lietu
vos valstiečiai ir darbinin
kai nei 1905 m. nei tuoj po 
karo nežudė nei savo bau
džiavos ponų, nei jų dvarus 
plėšė, o tik juos padalino 
remdamiesi teisiška žemės 
reforma. Taigi krikščiony
bės atneštam Dievo ir arti
mo meilės įstatymui lietu
viai neliko abejingi.

Krikščionybę padėjo pa
grindą lietuvių tautinei 
kultūrai. Prieš krikštą Lie
tuva buvo beraštė. Nebuvo 
nė vienos lietuviškos mo
kyklos. Valstybės kance
liarijose buvo rusai ar va
karų Europos žmonės: jei 
ne jie, tai iš lietuvių niekas 
nebūtų surašęs savo tautos 
istorinių žygių. Beraštė ir 
bemokykime tauta, nežiū
rint jos didelės kariškos 
galybės, nebūtų galėjusi 
sukurti aukštesnės, ki
tiems imponuojančios kul
tūros. Tuo tarpu Vytauto 
laikais krikščioniškoji Eu
ropa turėjo apie 40 univer
sitetų.

Lietuvai apsikrikštijus 
pradėjo kurtis mokyklos. 
Jas kūrė ne Valstybės vy
rai, bet Bažnyčia. Prie Vil
niaus katedros vyskupas į- 
kūrė mokyklą, kur jaunuo
liai buvo paruošiami toli
mesnėms studijoms vaka
rų universitetuose. 1512 m. 
Vilniaus vyskupas įsako 
klebonams steigti parapi
nes mokyklas ir aplinkraš
čiais nuolat ir nuolat juos 
prie to darbo skatina. Bai
giantis 18 amžiui buvo jau 
300 mokyklų maždaug su 
5000 mokinių. Mokiniai 
daugiausia buvo kaimie
čiai, ne bajoraičiai.

Pirmąją gimnaziją atida
rė vienuoliai jėzuitai Vil
niuje, o antrąją Kražiuose.
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siu dėl kokių priežasčių jis ma- 
nęs nenužudo? Po pusę valandos 
kalbų, komunistas tinkamo at

sakymo neturėjo.

Komunizmas

kaištams užkabinti. Išskaitliavimas esąs netikslus, nes koii meiie apimanti visus net 
, yra didžiausias Ko- i 

monizmo priešas” (Pravda, ko-j Komunizmas paneigdamas 
vo 30, 1934). Sovietų švietimo' Dievą, panaikina principą ant 
ministeris Lunačerskis pasakė: ■ kurio būtų galima sudaryti žmo- 
“Mes neapkenčiame Krikščiony-

’ bes ir Krikščionių. Jie skelbia 
,___________ i ir gailestingumą,

Tačiau dėl mažo krikščionių skaičiaus ir dėl paties vįsa taį yra priešinga mūsų 
. _ _x. . ~ ~ Krikščionių meilė

pastoja kelią komunizmo revo
liucijai. Šalin su artimo meile; 
mums reikia neapykantos. Mes 
turime išmokti neapkęsti, ir tik 
tada nugalėsime pasaulį”.

Tie komunistų žodžiai parodo, 
kad jie skelbia savotišką broly
bę ; brolybę be bendro Tėvo ir be taus broliai.

krikščionybė Lietuvoj pasirodė metais, tad reikėtų mi- įr priešus, 
nėti 687 metų sukaktį.

Tiesa, karalius Mindaugas, drauge su savo dva
riškių būriu, apsikrikštyjo 1253 m. Buvo tada padary
tos pastangos net įsteigti Lietuvoje vieną vyskupiją 
kuri būtų buvusi tiesioginėj priklausomybėj Popiežiui., artimomeile' 
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Mindaugo nuo krikšto atsimetimo, toji vyskupija neil-Į principams, 
gai išsilaikė. Tad masinis Lietuvos krikštas įvyko 1387 
m. Jogailos ir Vytauto Didžiojo laikais. Tą faktą mini 
istorija ir, jos prisilaikydami, paminėjo jį Lietuvos 
vyskupai ir šiaip jau spauda. Ot čia atsirado ir trečias 
kabliukas laisvamaniams prikibti. Girdi, Lietuvos dva
sininkija, paminėdama, kad tuo laiku Jogaila tapo len
kų karaliumi, nori paruošti dirvą naujai Lietuvos-Len
kijos unijai.

Bet kaip gi bus su Vytautu? Juk ir jis krikštyjo 
Lietuvą. Ir ne tiktai ją pakrikštyjo, bėt ir rimtai užsi
mojo visiškai atsiskirti nuo lenkų ir apsivainikuoti 
Lietuvos karaliumi. Jei taip, tai minėdami Lietuvos 
krikštą, Lietuvos vyskupai kaip tik turėjo patriotingą 
tikslą — sustiprinti Vytauto Didžiojo idėją ir su ja 
Lietuvos nepriklausomybę ir visišką nuo lenkų atsisky
rimą. - į šiemet sukanka 550 me-

Taigi menševikėliams patartina, kad jei kada no- tų, kai mūsų tauta priėmė 
rėš katalikams suduoti, tegu pasirenka tokią lazdą, Kristaus tikėjimą. Nors tai 
kuri muša tik vienu galu. K. įr iigas laiko tarpas, tačiau

Lietuva, palyginta su kito
mis Europos tautomis, yra 
jauniausioji Katalikų Baž
nyčios duktė. Kai pas kai
mynus vokiečius krikščio
nybė įsigalėjo jau 8 am
žiuje, o pas rusus bei len
kus 10 amžiuje, lietuviai gi 

i turėjo dar laukti ištisus 
penkis šimtmečius.

Iki 1387 metų Lietuvos 
žemę vis dar dengė pago-

Bedievių Kongresas Amerikoje

I

nių brolybę, panaikina pagrin
dą žmonių lygybei ir atima prin
cipus, pagal kuriuos žmonės tu
rėtų savo gyvenimą tvarkyti. 
Taigi ne komunizmas gali suda
ryti žmonių brolybę, bet tik 
Krikščionybė, kurios svarbiau
sias pamatas yra meilė. Krikš
čionybė liepia mylėti artimą, ne 
dėl savotiškų kokių nors sume
timų, bet dėl Dievo, nes visi esa
me Amžinojo Tėvo vaikai, Kris-

T.

Katalikybės Nuopelnai Lietuvių

Dar neatlikę savo kongreso Londone, bezbožnikai 
jau planuoja kitą susivažiavimą 1939 m. New Yorke. j 
Amerikoj jie mano turėsią patogią dirvą bedievybei 
.platinti. Čia yra daug ateivių, o jų tarpe komunistams, 
lengviausia darbuotis. Tame jie turi nemaža prityrimo, i 
Iš pradžių buvo šokę smarkiai pulti religiją, bet paty
rę, kad tai sudarys griežtą reakciją, Maskvos įsakymu 
jie pakeitė savo taktiką. Dabar kol kas palieka tikėji- 
mą nuošaly, o puola socialinę tvarką, pasinaudodami * 
laikinąja depresija ir nedarbu. Tačiau vienam dalyke 
komunistai negali nugalėti savo kvailo įpročio: rašyti 
Dievo vardą su mažaja raide. Tas sugadina visą jų dar
bą. Tikintieji žmonės, matydami tokį Dievo vardo išnie
kinimą, išsyk prisega komunistams bedievybės lopą. 
Komunistai gali sau išsijuosę visiems įkalbinėti, kad 
jie tikėjimui nepriešingi. Veltui jų veidmainingi užtik
rinimai. Dievo vardo išniekinimas vienu mostu sugriau- 
ja jų argumentaciją. Kaip jie saldžiai bekalbėtų, kata
likų akyse jie vis vien bedieviai, o su bedieviais kas gi 
norės santykiauti?

Tačiau komunistai tur būt spėlioja, kad sekamais 
metais bedievybei dirva tiek jau bus čia paruošta, kad 
net ir viešas bedievių kongresas Amerikos visuomenei 
bus priimtinas. Andai rašydamas apie busimąjį bedie
vių kongresą Londone, pareiškiau spėliojimą, kad net 
sukietėję rusų bezbožnikai prisilaikys švelnesnės tak
tikos, kad neįžeistų kultūringo anglų skonio. Taip bent 
jiems elgtis privalėtų, jei turi kiek sveiko proto. Tačiau 
Amerikoj, jei toks kongresas čia įvyktų, jie plačiau 
paleis savo burną. Komunistai gerai žino, kad čia yra 
daug neperkultūringiausių ateivių, kurių skonis daug 
ką panašus į rusiškąjį. Toki žmonės, jei subedievėję, 
reikalingi stipriai išsikolioti prieš religiją. Be to, Ame
rikos ateiviai turi daug laikraščių savo kalboje, ang
lams nesuprantamoje. Tad bezbožnikai čia nesivaržys 
jokiais kultūriniais sumetimais. Jie užplukdys mūsų iš
eiviją tikru bedieviškos literatūros tvanu.

Iš to pigu spėlioti, kad bedievių kongresas gali 
mums padaryti daug žalos. Tiesa, gerieji katalikai, pa
matę tiek bedieviškos veiklos, gali sustiprėti ir užsi
degti uolumu prie katalikiškos akcijos, bet šiaudiniai 
mūsų broliai gali pradėt svyruoti ir neišsilaikyti prieš 
bedievių puolimą. Tad katalikai iš anksto turėtų su- 
bruzti ir protestuoti prieš planuojamą bedievių kon
gresą Amerikoje. K.
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priemonėmis, kaip reikala
vo pats jos mokslas, tie, 
sakau, žmonės pasidarė 
krikščionybės stabdžiu. 
Kryžiuočių žiaurumai su 
lietuviais žemino šių akyse 
ir pačią krikščionybę, ku
rią kryžiuočiai gynė ir jai 
atstovavo.

Jų kruvinus žygius Baž
nyčia pasmerkė: “Jūs turi
te stengtis pagonis ne jūsų 
vergovei paglemžti, bet at
vesti prie Išganytojo”. 
Taip gynė lietuvių teises 
popiežius Honorijus III ir 
kiti. Bet kryžiuočiai tų 
Bažnyčios raginimų nepai
sė ir ėjo visiškai kitu keliu. 
Jiems rūpėjo Lietuvą pir
ma užkariauti, o tik paskui 
ją krikštyti. Čia ir glūdi 
kryžiuočių darbo nepasise
kimas. Lietuviai laikėsi se
nosios religijos ne tiek iš 
prisirišimo, kiek dėl bai
mės netekti savo nepri
klausomybės. Kryžiuočių' 
atstovaujamoje krikščio
nybėje jie matė tik paver
giančią galybę, kurią jiems 
prievarta buvo stengiama
si užmesti. Tame priversti-1
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Kodėl gi lietuviai taip il
gai skendėjo savo pagoniš
kame tikėjime? Kodėl taip 
nepaprastai suvėlavo pri
imti krikščionybę? Juk 
Katalikų Bažnyčia neabe
jotinai trokšte troško lie
tuvių atsivertimo prie Kri
staus. Atsakymo reikia ieš
koti tame, kad Lietuvoje 
ilgą laiką neatsirado tikrų 
Evangelijos platin tojų. 
Tiesa, jau 13 amžiaus pra
džioje į Prūsus buvo atsi
kėlę kariški vokiečių vie
nuoliai, kryžiuočiais vadi
nami. Jie savinosi Lietuvos name krikščioninime ir rei-į lant tautai į aukštesnius 
krikštytojo pareigas ir ne- kia ieškoti atsakymo, ko- apšvietos laipsnius, ta reli- 
pakentė, kad kas kitas jas 
užimtų. Tačiau kryžiuočiai 
nebuvo tikę sukrikščiomn- 
ti Lietuvą, nes buvo atpra
tę nuo tikrosios Kristaus 
dvasios. Jų tikslas buvo 
grobuoniška politika. Kaip 
misijų priemonę kryžiuo
čiai tepripažino karą. Dau
giau kaip 200 metų, per iš
tisas aštuonias kartas kry
žiuočiai teriojo pagonišką 
Lietuvą. Krikščionybę jie 
mums nešė ant kardo galo. 
O karas, kaip žinome, vi
suomet gimdo neapykantą.
Tokiu būdu tie Žmonės, ku- buvo aišku, kad ji, iš visų 
rių pareiga buvo skleisti pusių apsupta krikščioniš- 
tarp pagonių krikščionybę kų tautų, nebegalės išsilai-

dėl lietuvių tautoje taip bu- gija vistiek nebūtų jos pa- 
vo suvėluotas krikštas. tenkinusi. Gamtamokslis, 

Lietuvos krikštijimo dar- filosofija vistiek būtų iš- 
bas atiteko ne kryžiuo- tuštinę tų daiktinių gėry- 
čiams. Kai pagoniškos Lie
tuvos kunigaikščiui Jogai
lai teko didelė garbė tapti 
kaimyninės katalikiškos 
lenkų valstybės karaliumi, 
tada atsirado patogi proga 
ramiu būdu tos kaimyninės ; 
valstybės pagalba apsi-j 
krikštyti.

Nors pagonybė tebebuvo! 
tvirtai įsikerojusi tautoje, 
tačiau Jogailai ir Vytautui
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bių dievinimą. Krikščiony
bė pašalino iš mūsų tautos 
tuos įsivaizduotus, krikš
čioniško proto nekontro
liuotus dalykus. Krikščio
nybė mums patiekė vieno, 
aukščiausio, geriausio, iš- 
mintingiausio Dievo sąvo
ką. Krikščionybė nesibijo 
kad ir didžiausios mokslo 
pažangos, nes ji remiasi is
torišku Dievo apreiškimu, 
patenkinančiu kri tiško 
proto reikalavimus. Vietoj 
fantastinių pasakų, kurios

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

K. Bąlkūno, 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 raginami daly
vauti tame Seime. , -
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(Tąsa)
BAŽNYČIOS UŽDAVINYS NAUJŲ LAIKŲ 

SOCIALAUS GYVENIMO ATŽVILGIU
I

Šiandien pasaulis didžiuojasi naujais išradymais, 
o už vis labiau savo labdaringomis įstaigomis ir įvai
riomis bendrovėmis, lygybes ir nepriklausomybės idė
jomis.

Tačiau, jei mes įsigilinsime į šitą, jei mes rimtai 
išnagrinėsime Bažnyčios istoriją, tai pamatysime, jog 
tai Bažnyčioj jau nuo pat jos gyvavimo dienų pradžios 
viso šito būta, ir dabartinių laikų idėjos, tai anų laikų 
atbalsis, jog yra tai ta pati giesmė, tiktai gaidos (me
lodija) paįvairinta.

Dabarties mokslas, be abejo, yra labai iškilęs, pa
siekęs aukščiausiojo laipsnio; tačiau, jis yra tiktai to
limesnis išsivystymas to, ką Bažnyčia buvo pasodinu
si, auklėjusi, vysčiusi ir dabar tebevysto.

Menas ir dailė, kaip jau pasiskaitymuse buvau mi
nėjęs, yra įgiję savo kilnumo ir sėmę savo įkvėpimo 
tiktai iš Bažnyčios dvasios ir jos idealų; o dabartinis 
menas, kursai eina priešingais Bažnyčios idealams ta
kais, pagimdo tiktai dekadentizmą, kubizmą, futuriz
mą ir panašius “izmus”.

Atjautimas žmogaus vargo, pasigailėjimas ken- 
tančiųjų, atsižadėjimas savęs artimo labui, visa plati 
socialių sumanymų, paliečiančiųjų pagerinimą darbi
ninkų būklės, eiga — visa tai jau nebenauja, yra tai ne 
kas kita, kaip tik atkartojimas ir atnaujinimas viso 
tai, ką Bažnyčia yra skelbusi pasauliui, ką buvo vyk
džiusi, prie ko buvo raginusi, ką ir šiandien ji vykdo ir 
prie ko skatina.

Socialios darbuotės technika, aprūpinimo jaunimo 
būdas, sutvarkymas labdaringų įstaigų, įkūrimas įvai
rių bendrovių, kooperativų yra tai, tiesa, naujųjų lai
kų nuopelnas, tačiau šitos socialios darbuotės dvasia 
yra tai ne Darvino, Hekelio, Kanto ir t. p., bet JĖZAUS 
KRISTAUS dvasia — Išganytojaus, kursai pats save 
“panaikino”, paaukojo iš meilės mums, šitos meilės 
mus pamokino, šitą meilę žmonijoj platinti pavedė ir 
įsakė Bažnyčiai, kursai klausančių žmonų širdis užde
ga liepsnojančios meilės ugnimi!

Didžiausis JĖZAUS įsakymas: “Mylėk DIEVĄ 
už visą, o artimą, kaip pats save” buvo ir yra tiktai 
Bažnyčios skelbiamas ir Bažnyčioj auklėjamas. Be 
Bažnyčios šitas gailestingumo darbas yra nesupranta
mas ir pilna prasme neįvykdomas. Daugelis šiandien 
mano, jog kiekvieno žmogaus pareiga yra tai darbuo
tis socialioj dirvoj ir darbuojasi, tačiau, nesupranta, 
ar nenori suprasti, jog darbuojasi Bažnyčios arimuose!

Dabartiniame socialiame gyvenime yra daug prie
šingumų: tarp turtuolių ir beturčių; tarp turtingųjų 
lupikų trustų (susivienijimų) ir neturtėlių Šv. Vincen
to sąjungų; tarp tų, kurie ir darbymety nieko nedirba, 
kasdien turi šventę, ir tų, kurie šventadieniais neturi 
poilsio — visi šitie priešingumai tarp dviejų žmonijos 
dalių yra iškasę tokios neapykantos bedugnę, kuri lyg 
pragariškoji liepsna liepsnoja, kuri veda žmoniją prie 
žiauriausiųjų žvėriškumų !

Tiesa, tarp šitos neapykantos ir savymeilybės jau 
atsiranda naujausiais laikais žmonių, šaukte šaukian
čių prie teisingumo ir gailestingumo; ypač išlavintųjų, 
išmokslintųjų tarpe jau pradedama suprasti aukščiau 
pastatytųjų ir turtingesniųjų žmonių priedermę iš at
žvilgio į neturtingus ir valdinius. Jau išleidžiama įsta
tymai darbininkų ir bedarbių naudon; pasirūpinama 
jau našlėmis ir našlaičias; įvedama priverstinasis mok
slas, statoma pavargėlių namai, prieglaudos ir ligoni
nės!

Tačiau, iš kur šita visa yra atsiradę? Gi atskleisk 
Šv. Evangeliją, pervartyk bažnytiniąją istoriją — te
nai rasi: “Mylėk artimą, kaip pats save”, “parduok, ką 
turi, išdalyk neturčiams”, pamatysi samaritietį, kurs 
sužeistąjį atidavė priežiūrai! Tenai pamatysi, kaip nuo 
pirmųjų savo gyvavimo laikų Bažnyčia spietė aplink 
save varguolius, mokino prasčiokėlius, steigė prie baž
nyčių prieglaudas! Tenai susitiksi su Ambroziejais, 
Augustinais, Grigaliais, Domininkais, Pranciškais, 
Vincentais Pauliečiais — kur čia visus ir suskaitysi?! 
Atsimink katekizmą, kuriame tu randi įsakytus gailes

DARBININKAS
tingumo darbus: 7 iš atžvilgio į sielą ir 7 iš atžvilgio į 
kūną!

Kas nori imtis darbo, imti globon apleistąsias sie
las, šelpti alkanus, bedarbius, paliegėlius, globoti naš
laičius, apleistuosius tėvų vaikus, ginti mergaičių ne
kaltybę, dorinti paslydusias, tas turi persisunkti tiky- 
biniąja idėja, kuri glūdi Šv. Pauliaus žodžiuose: “Nes 
KRISTAUS meilė verčia mus” (2 Kor. V, 14).

Šita KRISTAUS meilė sako mums: “Rūpinkis, kad 
ir menkiausiu ir visų niekingausiu, nes jis turi sielą, 
už kurią yra pralietas Išganytojo paskutinis kraujo la
šelis!” .

KRISTAUS meilė ragindavo ir šiandien ragina 
tūkstančių tūkstančius žmonių atsižadėti savęs, paau
koti net ir savo gyvybę stabmeldžiams apšviesti, dan
giškajai tikėjimo kibirkščiai jiems nešti. Nėra meilės 
be aukos! Sau blogą nepadaręs, kitam gera nepadary
si! Reikia atsižadėti savymeilybės, savo taip vadina
mojo ir taip dabartiniais laikais įsigyvenusiojo “ner
viškumo” (o iš tikrųjų, tai tik pasileidimo ir nenorėji
mo susivaldyti).

Šita meilė sako: Tu duodi ne savo, bet DIEVO do
vanų, “nes ką tu turi, ko nebūtumei gavęs?” Kiekvie
nas šelpėjas privalo šitą gerai įsitėmyti ir nuolankiai 
prisipažinti, jog ir jisai pats yra daugelio reikalingas. 
“Kas stovi, tedaboja, kad negriūtų”, sako Šv. Paulius.

Šis nuolankumas, ši JĖZAUS KRISTAUS įkvėp
toji meilė apsaugos labdarybę, aprūpinimą darbininkų 
reikalų, valdininkiją ir žodžiu sakant, visus vadus nuo 
paviršutiniškojo atlikimo savo pareigų iš atžvilgio į 
valstybę ir Bažnyčią. Šita meilė ir nuolankumas su
minkštins galiūnų širdis iš atžvilgio į darbininkus!

Iš visa to, ką esu minėjęs, yra aiški išvada, jog 
Bažnyčia ne tiktai turi teisės kištis į visuomeninį žmo
nijos gyvenimą, bet turi priedermės pridaboti, kad so
cialus gyvenimas būtų tvarkomas sulyg jos nustaty
tais nurodymais, kadangi šitie nusistatymai ir patvar
kymai yra ne žmonių, bet paties DIEVO per Bažnyčią 
paduoti!

Kad Napoleonas I, būtų paklausęs popiežiaus Pi
jaus IX, įspėjimų, tai gal ir šiandien kitaip būtų gyva
vusi Prancūzija.

Kad pasaulis savo gyveniman būtų įvedęs Leono 
XIII, “Rerum novarum” patarimus, tai nebūtų buvę 
nei to pasaulinio karo, nei Rusijos revoliucijos, nei ši
tos šmėklos — bolševizmo, nei dabartinio skurdo.

Kad būt paklausyta Pijaus X, Benedikto XV ir da- 
bartiniojo Pijaus XI, tai jau senai būtų buvusi pasau
linio ji taika ir karo šmėkla nebūtų dabar kabėjusi ant 
viso pasaulio, lyg Damoklo kardas!

Nepriklausydama Dievo meilės įstatymo žmonija 
negali pasiekti ramybės ir laimės!

Pabaiga.

RĖKUS - AZZARA

Sekmadienį, birželio 26 d. 10 
vai. ryte su šv. mišiomis priėmė 
moterystės sakramentą Simas 
Vincas Rėkus ir p-lė Paulyna A- 
zzara. Enrikas Rėkus, jaunojo 
brolis, ir Carmela Azzara, jau
nosios sesutė, buvo liudytojais 
moterystės sutarties. Kun. An
tanas Dubinskas atnašavo šv. 
mišias. Mišių metu mūsų vargo
ninkas Gerardas Kaprišiūnas 
gražiai giedojo draug su ponia 
Estelle Gibson, o jiems smuiku 
pagelbėjo gabus ispanas Samu
elis Jaggar. Jaunavedžiams lin
kime ilgiausių metų ir geriausio 
pasisekimo jų naujame gyveni
me!

Sekmadienj, Liepos-Jw<y 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-Jnly 31 d. LDS N. Angį. apskr. pik
nikas įvyks ne Dedham, bet Lavvrence. Prašome vismį 
ruoštis Liepos-July 31 dieną j Palangos Parką, kuris y- 
ra vienas puikiausių parku. Šio pikniko visas pelnas y- 
ra skiriamas “Darbininko” naujos Intertypos fondui. 
VINCAS VALATKA, pikniko reng. kom. pirmininkas

A. A. JUOZAS URBIETIS
Spalių mėn. pereitais metais 

mirtis aplankė Urbiečių namus, 
išplėšdama Urbiečių mergai
tėms jų mylimą motinėlę. Pra
ėjo tik 9 mėnesiai nelabasis sve
čias vėl atsilankė, šį kartą paim
damas jų brangųjį tėvelį. A. A. 
Juozas Urbietis sirgo visai 
trumpą laiką. Trečiadienį, birže
lio 22 d. naktį pasijuto sunkiai 
sergąs. Kuogreičiausiai buvo 
pašauktas kunigas, kurs jį ap
rūpino paskutiniais sakramen
tais. Rytojaus rytą ligonis buvo 
nugabentas miesto ligoninėn, 
kur ir mirė šeštadienio rytą. 
Laidotuvės įvyko antradienį su

Telefonai: Plaza 1350.

tanas firertaudtas
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.
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Keistai skamba ar ne? Rusijos 
Stalinas fašistų karalius. Ta
čiau, protingai kalbant, taip tik
rai yra. Pažiūrėkime.

Kas yra fašizmas? Kaip ko
munistai dirbtuvėse ar prakal
bose kalba apie fašizmą? Jie sa- 
<o: fašizmas yra žiauri diktatū
ra, toki tvarka, kurioje valdžia 
viską kontroliuoja, o žmdnės 
neturi jokių teisių: fašizmo sis
temoje niekas negali valdžios 
kritikuoti; darbininkai neturi 
teisės streikuoti ar reikalauti 
didesnio atlyginimo už savo 
darbą: fašizmo valdžioje žmo
nės yra laikomi vergais. Taip a- 
)ie fašizmą kalbama ar ne? Tai
gi jei sutiksime su tais pasaky
mais apie fašizpią, tai turime 
sutikti, kad iš visų kraštų, Ru
sija yra labiausia fašistinė vals
tybė, nes joje yra žiauriausi dik
tatūra ir Stalinas, savo žiauru
mu, pralenkė visus kitus dikta
torius - fašistus, jis tikrai yra 
fašistų karalius.

Paklauskite komunistų, kas 
Rusijoje yra vyriausias valdo
vas? Jie gali išvardyti keletą 
kitų asmenų, bet turės pripa
žinti, kad Stalinas yra vyriau
sias vadas. Ir vėl paklauskite, 
kas Staliną išrinko į tą vadovy
bės vietą?

Pagal sovietų oficialų paskel
bimą, knygoje: “Handbook of 
the Soviet Union”, pusi. 15. Ru
sijoje komunistų partija turi

1,872,000 narių. Rusijoje negali 
būti jokių partijų, kaip pavyz
džiui, demokratų ar respubliko
nų ar kitų, bet tik vienų komu
nistų partija. Stalinas aiškinda
mas naują konstituciją sako: 
“Nėra reikalo sovietų respubli
koje turėti keletą partijų, reikia 
tik vienos partijos - komunis
tų”. (New Soviet Constitution, 
International Publishers, pusi. 
23).

Dabar, komunistų partija, ku
ri neturi nė dviejų milijonų na
rių yra oficialiai valdžios pripa
žinta; ir ta partija, paėmus val
džią į savo rankas, valdo 170 mi
lijonų žmonių. Prieš komunistų 
partiją 170 milijonų gyventojų 
negali nė žodžio ištarti, jei nori 
dar gyventi. Visi valdininkai, 
komisarai yra komunistų parti
jos nariai. Taigi, kada 170 mili
jonų žmonių neturi jokio balso, 
neturi jokių teisių, nei laisvės, 
tai ar ne baisiai žiauri diktatū
ra? Kas išrinko Staliną į valdo
vus ar 170 milijonų gyventojų? 
Tiesa, valsavimai, rinkimai, 
buvo, bet pasaulis juokiasi iš 
tokių komedijų, nes į valdžios 
vietas tebuvo paskirtas vienas 
kandidatas ir žmonės, ne iš lais
vos valios, bet prievartos turėjo 
už tą vieną asmenį balsuoti.

Visą tai žinant, turime pripa
žinti, kad Rusija yra labiausia 
fašistinė šalis ir Stalinas stam
biausias fašistas. T.

Detroito Žinios
Šv. Petro Parapija 7:30; trečios 9, ir pa-

Sidabro Pinigai Septynis 
Metas Mėjeleottje

Detroito mieste ir apylinkėje, Į 
pradedant penktadienį, liepos 
1, prasidės registravimas bedar
bių dėl gavimo nedarbo apdrau
dos. Tik tie galės gauti apdrau
dą, kurie pernai dirbo ir yra už
dirbę nuo balandžio 1, 1937 
§250.00 ir dirbo tokioje vietoje, 
kur dirba nors aštuoni darbinin-I 
kai. Tat kurie dabar nedirba ir 
pernai dirbo, registruokitės, 
kai galėtume gauti nedarbo ap
draudą. Detroite registravimas. 
įvyks mokyklose. West side pa-l 
skirta Nordstrum mokykla, 
West Fort St. Kitose vietose pa
siklauskite, kur registruojama, 
bet nepraleiskite progos gauti 
nedarbo apdraudos.

antros
skutinės senu laiku. Kun. Stitt, 
vyskupo kancleris pagelbinin- 
kas ir profesorius seminarijoj, 
patarnaus. Yra labai gabus ku
nigas ir žymus pamokslininkas. 
Permainos padarytos, kad duoti 
progą parapijos žmonėms anks
ti ateiti ir išklausyti šv. mišių, 
kad paskui, jeigu nori, visai die
nai galėtų išvažiuoti. Pasinau
dokime visi šia proga ir neap
leiskime sekmadieniais šv. mi-

I šių.

Dažnai galima išgirsti, kad 
anksčiau žmonės slėpdavo pini
gus žemėje, ypač neramių laikų 
metais, tikėdamiesi, kad, praū
žus laiko audrai, teks juos vėl 
pasiimti. Tačiau daug buvo to
kių nuotykių, kad paslėptus pi
nigus, jau ne jie patys, bet kiti 
juos surado. Vis dėlto ir dabai 
žmonės slepia pinigus žemėje. 
Šiomis dienomis pranešama apie 
įdomų nuotykį su paslėptais že
mėje pinigais. Kažkokia rygietė 
atvažiavo į Liepoją, kur nuvyko 
į ankščiau gyventą vietą. Nors 
nė vieno nepažįstama, tačiau 
pareiškė, kad malkų daržinėje 
yra paslėptas turtas, o ji yra at
vykusi to turto išsikasti.

Kadangi daržinė priklausė 
Liepojos miesto valdybai, tai 
sargas ieškoti neleido. Tada bu
vo prašyta miesto valdybos lei
sti kasti. Miesto valdyba turėjo 
sutikti su tokiu prašymu, o. 
svarbiausia, norėjo pamatyti, 
koks čia turtas bus iškastas. Ir 
iš tikrųjų, kai nurodytoje vieto
je pradėta kasti, tai atrodė visai 
bergždžias darbas, tačiau po ke
lių kastuvo žiupsnių, kažkas su
skambėjo. Atkasta skardinė, 
kur buvo supiltos dviejų ir vie
no lato sidabro monetos. Viso 
labo buvo 300 latų turto. Pini
gai buvo sužerti į dubenį ir nu
plauti. Nuplauti pinigai gražiai 
sužvilgo, kaip nieko dėti. Pini
gai buvo išgulėję žemėje ištisus 
7 metus. O paslėpti tada, kai 
kartą rygietės motina buvo lai
mėjusi 300 latų Latvijos raudo
nojo kryžiaus loterijoje. Ji bu ve 
nusprendusi paslėpti šituos pini
gus, kuriai nors ateities dienai, 
o dabar apie tai papasakojo sa
vo dukrai. Duktė atvažiavo pi
nigų surasti ir juos surado.

L. A.

I

Sudegė Trys Namai
Vilniuje, Ugniagesių gatvėje, 

kilo gaisras, per kurį sudegė 
trys mediniai gyvenami namai 
Apie 60 šeimų liko be pastogės.

devintą valandą Šv. Vardo drau
gijos mišios.

trejomis mišiomis. Kun. Dubin- 
skas atnašavo mišias prie di
džiojo altoriaus, o kun. dr. Men- 
delis ir jo brolis kun. Jonas lai
kė prie šoninių altorių. Velionis 
paliko dideliam nuliūdime sūnų 
Juozą ir dukteris Leoną ir Ali
ciją. Už mirusio vėlę tariame 
amžinąjį atilsį, o jo šeimai reiš
kiame giliausią užuojautą jų 
skausmo valandoj. Kaip’ ponios 
Urbietenės, taip ir a. a. Juozo 
Urbiečio laidoutvėmis rūpinosi 
mūsų jaunasis energingasis gra
borius Juozas Kašinskas.

CHORO METINIS IŠVAŽIA
VIMAS

Metinis vasarinis mūsų parapi
jos didžiojo choro išvažiavimas 
įvyko sekmadienį, birželio 26 d. 
50 choro narių dalyvavo dienos 
pasilinksminimuose. Pramoka į- 
vyko adv. Tomo Grajausko “šo- 
re”. Komisija įdėjo daug darbo, 
kad visi dalyviai turėtų linksmi 
dieną. Ponios Šilanskienė ir I- 
voškienė atliko virėjų sunkias 
pareigas. Vėžių sriuba buvo la
bai gardi. Jurgis Galkauskas 
choro dr-jos dabartinis pirmi
ninkas, Stasys Jankūnas, buvęs 
dr-jos pirmininkas, p-lės Mari
jona Mažeikiutė, Kalinauskaitė, 
Stoknytė, ir Mockiūtė rūpinosi 
dienos programa. Vincas Čep- 
linskas ir Antanas Ivoška-sūhus 
rūpinosi visų troškulius užge
sinti. Iš visų atžvilgių pramoga 
buvo tikrai šeimyniška. Gražiai 
praleidę dieną, visi grįžo jaus
dami, kad choro ryšiai kaip su 
vargonininku Gerardu Kapri- 
šiūnu, taip vienas su kitu buvo 
žymiai sustiprinti.

Praeitą savaitę mirė Mare 
O’Neil. artima giminaitė, ponios 
O’Neil, kuri per dvyliką metų 
šioj parapijoj moko katekizmą. 
A. a. Marė per keletą metų sun- 

■ kiai sirgo. Ją prižiūrėjo ponia 
O’Neil. Ji visą laiką turėjo pri
žiūrėti ligonę ir du kart į savai-

Pradedant liepos 3, ir kas sek- Įę atvykti mokyti katekizmą ir 
madienį per vasarą, Šv. Petro (ju kart į mėnesį vargonuoti 
par. bažnyčioje įvyks ketverios vaikučių šv. mišiose. Merginų 
šv. mišios. Pirmos bus 6 vai.: Sodalicija, kurios narės p. O’- 

! Neil klasoje užbaigė katekizmo 
mokslą, ir kurių chorą’ji veda, 
užprašė šv. mišias, ir taipgi

SERGA
Penktadienį, birželio 24 d.

Basebolininkų rateliui gera! 
sekasi. Praeitą savaitę smarkia! 
supliekė Šv. Lijono ratelį: £ 
prieš 3. Mūsų žaidikai. geroje p. 
Litvaičio vadovybėje, labai ga
biai žaidė. Visi rateliai prisibijc 
Petrinių, ir stato stipriausius 
priešus, bet neatsilaiko. Stasys 

I Balutis praeitą žaidimą padarė 
net septynius “hits”.

Johns Hopkins ligoninėj pasida- Marijos Vardo choras. Lai Die-
vė operacijai viena iš mūsų cho
risčių, p-lė Juozapina Giedrai- 
čiūtė. Ligonė mąstė dalyvauti 
choro išvažiavime, tačiau neti-į 
ketai atsidūrė ligonbuty. Opera-i 
cija buvo gan sėkminga ir Juo-!

• oiį ncii aivžo y l nviviu

^ina^_S!Iai.tėS man0 .gr,įŽti svarbių dalykų nutarti.

Šv. Vardo draugijos mėnesine 
j Šv. Komunija įvyks kitą sek
madienį. Prašome visų narių tė- 
myti, kad jų mišios bus devintą

vas suteikia amžiną ramybę 
Marės O’Neil vėlei.

Jaunimo draugijos susirinki
mas įvyks liepos 4. Prašome vi- 

"isų narių ateiti, nes yra keletą

namo. Kaip tik to mes jai ir lin
kime iš širdies.

vasaros Naujienos
Pereitą sekmadienį bažnyčioj valandą. Praeityje, rodos, buvo 

prasidėjo vasarinė tvarka: visos nesusipratimas dėl šv. mišių lai- 
Mišios skaitytos, palaiminimas i 
su ŠŠ. Sakramentu tuoj po mi- • 
šių 8:30 vai. ryte; Šv. valanda! 
bus laikoma tik pirmais mėnesio 
penktadieniais.

Kun. Antanas Dubinskas iš
vyko atostogų pereitą trečiadie
nį : grįš apie 1 d. rugpiūčio. Lie
pos mėn. kun. dr. MendeMui pa
gelbės tėvas Redemptoristas iš 
Šv. Wenceslavo bažnyčios.

Pirmadienį, liepos 4 d. papra
stos Stebuklingojo Medalikėlio 
novenos pamaldos nebus laiko
mos, bet devynerios pirmadienio 
pamaldos įvyks antradienį, lie
pos 5 d., o antradienio ketverios 
pamaldos bus laikomos trečia
dienį.

Trečiadienį pradėtas atnauji
nimo darbas mūsų sanktuarijoj. 
Kontraktorius sustatė kopėčias 
ir rengiasi perdažyti visus tris 
altorius. Darbas užims apie du 
mėnesius. B.K.

Detroito apylinkėje šįmet jai 
prigėrė vienuolika besimaudy- 
darni. Taigi nuėję maudytis tu
rėtų būti atsargūs. Niekados 
nereikia eit, maudytis tuoj pa
valgius. Po valgio reikia palaux 
ti nors vieną valandą prieš ei
nant į vandenį. Taipgi niekados 
nesinerti į gilų vandenį nežino
moj vietoj; ir tie, kurie nemoka 
plaukti, lai neina į gilų vandenį, 
nors kitas mokantis plaukti ves
tų. Laiveliais plaukiant nerei
kia perdaug judėti, kad neišvir
tus, nes laiveliui apsivertus ii 
mokantis plaukti labai dažnai 
prigeria.taigi dabar pakartojame:

I

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Katinų.

Arba keliaukite populiariais laivais

LUMBUS
< HANSA • BEUTSCRLAND 
k HAMBURC • N£W YORK 
Jb Patogus geležinkeliais susisiekimas 15 Bremeno ar Kr Hamburgo. Mes pagelbėsime jums Išgauti svečių ir 

lmmigracijos vizas dėl jūsų giminių iŠ Europos.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 

252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBURG-AM
NORTH GERMAN LLOYD

4. ICAN LINE.
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAtfRENCE, MASS
Pran- 
Arki- 
ryte,

Brockton, Mass., iš mūsų kolo
nijos dalyvavo atstovai: pp. K. 
Vencius, O. Akstinienė, O. Bau- 
bienė, varg. P. Sakas ir žurnalis
tas K. Čibiras. Su jais vyko ir 
mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras, kuris grįžo su senomis LDS 
pareigomis.

Birželio 26 dieną, Šv. 
ciškaus parapijos Motinų 
brolijos narės, 8-tą vai. 
laike mišių, priėmė šv. Komuni-i 
ją, o po mišių, parapijos svetai-; 
nėję turėjo bendrus pusryčius. 
Mūsų klebonas, kun. P. M. Ju-j 

ras, sveikino draugiją metinių 
iškilmių proga ir ragino jauną
sias moteris įsirašyti į draugiją.;

—
Sekmadienį, Šv. Jono dienoje,' 

birželio 26 dieną, Šv. Pranciš-į 
kaus parapijos Federacijos sky-Į 
rius, kuriam pirmininkauja per' 
ilgus metus p. K. Vencius, įtei-l 
kė tėveliui Jonui Skalandžiui! 
nuo parapijos geraširdžių dova-l 
nas “spiritual bouąuet” ir linkę-į

— jimus.
- Tą patį padarė ir atskiroj matydami ką tik naujai įrengtą 

draugijos, kaip tai: Sodalicija. mūsų bažnyčioje, “Shrine of the 
Švš Vardo, Choras ir kt. Grupė Miraculous Medai”. Neteko su- 
dainininkų, vadovybėje varg. žinoti fundatoriaus. Sužinojusi 
P. Sako sudainavo linkėjimus ir , pasidalinsiu žiniomis su laik- 
kitas daineles. Klebonas ir kiti'raščio skaitytojais, 
kalbėtojai linkėjo tėveliui Ska-! 
Jandžiui ilgiausių metų ir gausiui 
Dievo malonių.

Choras deda visas pastangas, 
kad gauti ganėtiną skaičių žmo
nių autobusu vykti į Lietuvių 
Dieną, liepos 4 dieną, į Thomp
son, Conn. Darbas einasi gana 
sunkiai, nors mūsų dvasios va
dai labai ragina važiuoti. Gal 
dėl to. kad pas mus gaubia dide- 

I lis nedarbas ir daugelis giedorių 
‘ turi savo automobilius. Visgi 
daugelis rengiasi važiuoti į Lie
tuvių Dienos iškilmes.

—
Žmonės džiaugiasi ir gėrisi

Laike vasaros, mūsų bažny
čioje visos trejos mišios, 8:(a. 
9:30 ir 11:00, yra skaitytos, nes 

Teko sužinoti, kad LDS Seime, choristams duodamos atostogos, 
kuris įvyko birželio 27 ir 28 dd.,Į Aušrelė.

Šv. Kazimiero Parapija
MOKSLO METO 

UŽBAIGA
Birželio 19 dieną Šv. Kazimie

ro Seselių rūpesčiu tapo suruoš
tas puikus Vakarėlis su įvairia 
programa. Tai yra metinis šios 
parapijos mokyklos vaikučių 
vakaras. Prie to ir mokslo meto 
užbaiga.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykloje yra 9 skyriai. Tai yra Kunsaitytė. Aldona Linauskai- 
(Junior high). Todėl baigusieji 
9-tąjį skyrių gauna diplomus.

Juškaitė, Virginia Klimkaitytė, 
Viviana Piragaitė, Natalina 
Vaitkevičiūtė, Angelą Žvaliaus
kaitė.

8- me Skyriuje — Arthuras Bo- 
binas, Edvardas Struckus, Al
bertas Klimfcaitis, Rita Delio- 
nytė, Bronislava Zakaitė, Ona 
Pociūtė, Genevaitė Grigaitė, Al
bina Starkevičiūtė, Lucija Mi- 
kenytė, Klara Piutytė, Joana 
Blavackaitė.

9- me Skyriuje — Andriejus 
Kalanta, Vytautas Gadiliaus
kas. Klara Grigaitytė.

GARBĖS DOVANELES — UŽ 
AUKŠČIAUSI LAIPSNĮ 
MOKSLE — 1937-1938

mingai su trejomis mišiomis iš 
Aušros Vartų par. bažnyčios 
nulydėtas į kapus jaunas vos 27 
m. amž. sulaukęs, Juozas Vaške- 
levičius. Velionis mankštyda- 
masis Y. W. C. A. persidirbo ir 
nuo širdies patrūkimo į kelias 

Į kapus lydėjo 
bei pažįstamų.

Edvardas
Liliana Dranginytė.

Liudvika 
Smelevi-

Pranciška

Andriejus Kalanta, Aleksandras 
Kardokas, Alfonsas Maleckas. 
Edvardas Paliliūnas, Algirdas 
Parajeckas, Jurgis Paškonis. 
Julius Savickas, Antanas Savu- 
lis, Albinas Seilius, Edvardas 
Stankevičius, Juozapas Zuroms- 
kis, Donata Balčiūnaitė, Joana 
Bendoraitytė, Juozapina Buivy- 
daitė. Angelą Burokaitė, Marga- 
reta Čiginskaitė, Klara Grigai- 
tytė, Darata Karpavičiūtė, Ste
fanija Kondrotaitė, Monika

1- me Skyriuje 
Gražulis, 
Už atsižymėjimą lietuvių kalboj 
savo kliasėje — Paulina Kuizi
naitė.

2- me Skyriuje — Jurgis Užda- 
vinis, Marilina Grinevičiūtė. Už 
lietuvių kalbą — Robertas Že
maitis.

3- me Skyriuje — 
Gražulytė, Vincentas
čius. Už lietuvių kalbą — Alfre
da Sarapaitė.

4- me Skyriuje
Uždavinytė, Pranciškus Adams-
kis. Už lietuvių kalbą — Teresė 
Jurgelionytė.

i , 5-me Skyriuje — Rita Gražu
lytė, Povilas Valentukevičius. 
Už lietuvių kalbą — Virginia 
Burokevičiūtė.

6- me Skyriuje — Edvardas 
Seilius, Rūta Kunsaitė, Vytau
tas Adomaitis, Darata Puišytė. 
Už lietuvių kalbą — Jurgis 
Kuzmickas, Genovaitė Bendo-t 
raitė.

7- me Skyriuje — Ričardas Sa- 
rapas, Rūta Bulvičiūtė. Už lie
tuvių kalbą — Juozapas Blavec- 
kas.

8- me Skyriuje — Albinas At- 
kočius, Angelą Sarapaitė. Už 
lietuvių kalbą — Albinas Atko- 
čius.

9- me Skyriuje
Gadiliauskas, Elzbieta Stepčin- 
skaitė. Už lietuvių kalbą — Ona 
Sakaitė.

Vytautas

tė, Ona Sakaitytė, Elzbieta 
Stapčinskaitė, Rūta Stepanaus- 

i kaitė, Geraldina Tamsonaitė, I- i ____ . ....

MOKSLO METO UŽBAIGIMO 
PROGRAMAS

Sekantieji Pabaigė šv. Ka- rena Uždavinytė, Julija Valen- 
zimiero Parapijinę Mo- gevičiūtė.

kyklą — 1*938 -----------
Jonas Breivis, Vytautas Ga- GARBĖS DOVANĖLĖS, — UŽ 

diliauskas, Juozapas Gražulis, NEAPLEIDIMĄ NĖ VIENOS

gevičiūtė.

Twinkle
- Donal-

5. Amatninkai

i

Jurgis

DIENOS

Edw.V.Warabow 
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St., 
NORVVOOD. MASS.
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

Sykes &Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES
LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

We Recommend 
and 

Guarantee

j
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2- me Skyriuje — Rūta Kace- 
vičiūtė, Fredrikas Glodis, Vy
tautas Morkūnas, Donaldas Ža
liauskas.

3- me Skyriuje — Angelą Kaz
lauskaitė, Alfredas Sarapas.

4- me Skyriuje — Rūta Buro
kaitė, Jonas Piktelis, Antanas 
Talakauskas.

5- tame Skyriuje
Glodis, Virginija Sagaitytė, E- 

; Iena Šipaitė, Elena Puišytė, Au
gusta Matulytė, Darata Ankš- 
tutytė, Virginija Brokevičiūtė. 

! 6-tame Skyriuje — Rita E- 
įthier, Antanas Buividas, Ed
mundas Paliliūnas.

7-me Skyriuje — Albinas Noc- 
kūnas, Ričardas Sarapas, Albi
nas Šimanskis, Genevaitė Kon- 
drotavičiūtė, Elena Piutytė, O- 

;na Stanilevičiūtė, Elena Struc- 
1 kiūtė, Katrina Sturgytė, Aldona

834 MASS AVĖ
BOSTON
Hig 1920

• • •

108 Dorchester Avė
So. Boston, Mass. 

Tel. 1830 SOUth Boston.

lūžo. Trumpu laiku ten naktimis 
susirinkdami koki blogadariai 
tuos stalus, tvoras, — viską iš
vertė arba sulaužė; bemaž vi
sus tos pavėsingus medžius iš
kirto ir nusinešė savo reikalams.

Bet, anądien beeidamas pro tą 
vietą užtikau kelis mūsų parapi
jos jaunikaičius ir vyrus dirbant 
ant tų ‘tennis court’ų*. Mat, jie 
susitarę mano vėl sutaisyti tą 
“Parką” ir jeigu pasiseks, bea- 
bejo ir vėl ten pradės susirinkti 
jaunimas. (Galų gale, mažu ir 
vėl susiorganizuos L. Vyčių 
kuopa!?).

kas ir ragino savo parapijomis 
pritarti geram darbui. Iš Chica- 
gos apturėta ■ aukų iš sekančių 
klebonų ir jų parapijų: Prel. M. 
L. Krušas, kun. A. Skripkus, 
kun. I. Albavičius, kun. J. Vai
čiūnas, kun. A. Briško, kun. A. 
Baltutis, kun. J. Paškauskas, 
kun. M. Urbonavičius, kun. A. 
Linkus, kun. J. Šaulinskas.

Tariame taipgi padėkos žodį 
Šv. Pranciškaus Vien. Rėmėjų 
pirmininkėms ir narėms, kurios 
prisidėjo prie aukų rinkimo, ir 
visiems aukotojams, ypatingai 
tiems, kurie suteikė stambesnes 
aukas. Širdingiausiai ačiū vi
siems. Lai jūsų aukos atneša 
jums šimteriopą atlyginimą.

Dėkingos.
Šv. Pranciškaus Seserys.

Į 

I
( valandas mirė.

daug giminių
Prieš karsto įleidimą į duobę į- 
vyko graudingos ceremonijos. 
Apart maldų, buvo paleista keli 
šūviai į orą ir vėliavos nuimtos 

j nuo karsto ir paduotos į rankas 
velionio jaunai liūdinčiai žmo
nai. A. a. Juoazs buvo jūreivis. 
Apart žmonos Aldonos, didelia
me nuliūdime liko velionio tėve
liai, 3 broliai ir viena sesutė.

i
i
♦
I
i
i
I

KATEKIZMO PAMOKOS

Jonas Jeskelevičius, 
i ^DS Garbės ir 2 kp. narys, I 
šiomis dienomis sunkiai su
sirgo. Jis yra daug pasidar- 
javęs mūsų organizacijoje, 

i Dasimelskime, kad Dievu- 
is grąžintų jam sveikatą, 
ir jis išsveikęs dar galėtų 
ilgus metus darbuotis, p. 
Jeskelevičius buvo LDS 
Seimo rengimo komisijoj, 
bet seime dėl ligos negalė
jo dalyvauti. Jis gyvena: 
4 Bellevue Avė., Montello, 
Mass.

Trečiadienį, liepos 13 d., š. m. 
8 vai. vakare, Danny Duggan’s 
Deck’e įvyks Lietuvos Vyčių 26 
<p. šokiai, kurių pelną skiria 
sužeistam vyčiui sportininkui 
laike baseball žaidimo. Įžanga 
40 centų. Rengėjai kviečia visus 
Vyčius ir kitus iš visos Naujos 
Anglijos. Gros garsusis orkes
tras. Rengimo Komisija.

šeštadienį, birž. 25 d. mūsų 
par. bažnyčioj įvyko dvejos su
tuoktuvės. Aštuntą vai. ryte 
p-lė Jennie Markunaitė pasi
rinko sau už amžiną draugą Jo
ną Slotą iš Webster,. Mass. Jau
nieji išvažiavo “: 
sį” praleisti New 
shington, D. C.

Antras šliūbas 
valandą. Anelė 
Alfonsu Lodą priėmė moterys
tės sakramentą. Per mišias gie
dojo jaunosios draugė, J. Metri- 
kaitė. Vestuvių puota įvyko 
Putnam - Thurston Restaurante.

PHILADELPHIA, PA.

medaus mėne- 
Yorke iš Wa-

buvo devintą 
Snarskiūtė su

Parapijos vyčiai, sekmadienį, 
birž. 26, turėjo išvažiavimą į 
Hudson, Mass., kur buvo suren
gę dviračiais pasivažinėjimą. 
Rengimo Komisija buvo: J. Ma- 
tačinskas, A. Kuderauskas ir Pr. 
Rainis.

IŠ NELIETUVIŲ SPAUDOS
Lenkų katalikiškame laikraš

ty : “Przewodnik Katolicki”, 
birželio 24 dienos laidoje tilpo 
trumpas aprašymėlis iš Phila- 
delphijos užvardintas: ĮŠVEN
TINIMAS - PRIMICIJOS, se
kančio turinio:

“Šventėje Dangun Žengimo 
Viešpaties — 26-to gegužės, jau
nas levitas, Saliamonas Mažei
ka jau apturėjo Šventimus į ku
nigus iš rankų Vyskupo Hugh 
L. Lambo; o sekmadienį, 29-tą 
gegužės bažnyčioje Švento Kazi
miero įvyko jo primicijos. To
dėl:

Pereitą sekmadienį, bažnyčio
je per pamokslą, buvo paskelbta, 
kad pradedant pirmadieniu, kas 
rytas bus katekizmo pamokos ir 
bus prie Pirmos Komunijos ren 
giami visi tie vaikeliai, kurie 
lankosi viešose mokyklose. Visi 
tėveliai yra raginami prižiūrėti, 
kad jų vaikeliai ateitų į tas pa
mokas kasdien 10-tą valandą 
ryte, mūsų bažnyčioje.

SHENANDOAH PARKAS

Aušros Varty Parapija
Tarp šios parapijos studentų, 

kurie šįmet užbaigė mokslą, be- 
abejo žymiausis jų yra Kons-

Per pastaruosius kelis sekma
dienius, laike mišių mūsų par. 
bažnyčioje išgirstame naują so
listę. Tai vis artistės Čižauskie
nės mokinės. Reikia pasakyti, 
kad p-lės Alena Mancevičiūtė, 

: Alena Katynaitė ir Ona Strami-
“antas Akstinas. Šis rimtas ma- laite savo švelniu giedojimu pa- 
lonaus būdo jaunikaitis užbaigė 
Šv. Kryžiaus kolegiją pasižy
mėdamas oratoriškais gabu
mais. Sveikiname p. Akstiną, 
kuris liūdėdamas užbaigė moks
lą. Jo tėveliai, kurie troško su
laukti sūnaus mokslo užbaigi
mo, nesulaukė, nes per pasta
ruosius 4 mėnesius abu apleido 
šį pasaulį.

rodė pažangą balso lavinime.

4. Pa- 
šią pa- 

iš ketu-
N. H.,

“Linkiu Tau laimės, bau! net tijaros.. 
Jaunas Levite Kristaus tikybos: 
Garbus Mažeika ir... Saliamone — 
Tave matyt aš geidžiu ant sosto 
Popiežiaus, ką. yr’ už Atlantiko, 
Geidžiu, kad taptum Tu Pontifiku! 
Kad Tu vairuotum Bažnyčios laivą, 
Papuoštas t’jara, apgobtas garbe! 
Bei man vaizdenas. kad tas įvyks gi, 
Nes vertas esi to Tu, Kunige 
Garbus, mokytas, o ir dievotas, 
Skydu tikybos Kristaus šarvuotas 
Bei Jo gi kryžių, kaip ir rožančių 
Ir... Evangel’ja. šviesos žybintu. 
Kaip tat ir lyra ir plunksna irgi; 
Tad esi vertas, tikėk tijaros...?’’

K. v.

Jau keli metai kaip buvo kal
bama apie mūsų Shenandoat 
miesto parką, bet šįmet jau yra 
matomas daiktas. Nors dar nėra 
visai baigtas, visgi jau turime 
kuo pasigerėti.

Vieta, kelių akrų plotas že
mės, ^randasi šiaurinėje miesto 
dalyje. Visa žemė nuklota gra
žia žaliuojančia žole taipgi yra 
prisodinta daug medžių ir viso
kių krūmų. Viduryj parko yra 
didelis plotas pilnas prisodintas 
visokių puikių gėlių. Aplinkui, 
po visą parką, abiem pusėm vin
giuojančiu takeliu yra pasodin
ta krumukai marguojančių gėle
lių.

Visi Shenandoahriečiai su pa
sididžiavimu žiūri į šitą “gėlių 
darželį”, nes kito tokio nėra vi
soj mūsų apylinkėje.

1. Gyvenimo Idealas — 9-tas 
Skyrius: 2. Mokau Lėlytą Pete
liškę! Dainos — 1-mas Skyrius; 
3. Šokis Darželyje — 6-to Sky
riaus mergaitės; 4.
Toes (pianino solo) 
das Puzaras;
(veikalėlis) — 6-to Skyriaus 
bernaičiai; 6. Vėliavų Drilius — 
4-tas Skyrius; 7. Lietuviški Šo
kiai — 7-to Skyriaus mergaitės; 
8. Smuikų Trio — a) Etude, b) 
Tarantella — Jurgis Kuzmic
kas, Kazimieras Paliliūnas, Ed
vardas Tamkus; 9. Mergaičių 
Šokis — 5-to Skyriaus mergai
tės : 10. Mokyklos Broliukai, Ai
das, Žąsiukų Eisena — Dainos— 
4-tas ir 5-tas Skyriai; 11. By the 
Brook (pianino solo) — Lilianr 
Katkauskaitė; 12. Aukštos
Skrybėlės! (komedija) — 8-to 
Skyriaus bernaičiai; 13. The 
Spinning Song (pianino solo) — 
Rita Gražulytė; 14. Kad galė
čiau būt paukštyčiu, Muzikantai 
— Dainos — 2-ras ir 3-čias Sky
riai. 15. Padėkos žodžius Gerb. 
Kun. Klebonui A. Petraičiui pa
sakė — Albinas Seilius; Tėve
liams pasakė — Juozapas Gra
žulis ; Mokytojoms pasakė — Jo
nas Breivis. Po to sekė Kun. kle
bono Petraičio 
mų išdalinimas, 
hymnas. Muzikai 
Muz. J. Žemaitis.

Nors birželio 19 dieną įvyko 
mokslo meto užbaiga ir diplo
mų išdalinimas. Bet oficialiai 
mokslo metas užbaigta birželio 
23 dieną šv. Kazimiero bažny
čioje su iškilmingomis pamaldo
mis ir palaiminimu. Po pamaldų 
klebonas kun. A. Petraitis su
teikė vaikučiams gražius pamo
kinimus. —

kalba, diplo-
16. Lietuvos 
vadovavo —

Birželio 18 d. Aušros Vartų 
par. bažnyčioj iškilmingai mo
terystės sakramentą priėmė V. 
Katynas su A. Katonaite. Per 
Šv. mišias, kurias atnašavo kun. 
J. Bakanas, solo giedojo art. M. 
Čižauskienė ir duetą giedojo a- 
bu muz. Čižauskai.

Ketvirtadienį, birž. 23 d., iškil-

Tenka girdėti, kad Mot. S-gos 
vietinės 5-ta ir 69-ta kuopos vi
su smarkumu rengiasi į rank
darbių parodą, kuri įvyks Ma
rianapolio Kolegijos rūmuose, 
Lietuvių dienoje, liepos 
tartina visiems būtinai 
rodą pamatyti, nes bus 
rių valstybių: Maine,
Mass. ir Conn. Sąjungiečių gra
žiausi išdirbiniai, bus net ir iš 
Lietuvos išdirbinių. Kiek žino
ma, dvi worcesteriečių padirb
tos antklodės, viena iš virš tri
jų tūkstančių atskirų susiūtų 
šmotelių, o kita taipgi nepapras
tai graži, įkainuota $75 — $100. 
Minėtoje parodoje bus iškabin
tos.

Pennsylvanijos Žinios
Lietuviu Diena

IŠVAŽIAVO POILSIUI
Birželio 25 dieną Šv. Kazimie

ro Seselės mokytojos po sun
kaus ir rūpestingo darbo išva
žiavo atostogoms. Todėlei linki
me ir vėlei sveikoms sugrįžti ir 
sėkmingai darbuotis.

Dusmeniškis.

Pittsburgho Provincijos Kuni
gai svarstė būdus ir priemones, 
kad sukurti didesnę vienybę lie
tuvių tarpe. Nesurado reikšmin-i 
gesnio įrankio, kaip tik Lietuvių 
Diena padaryti tuomi, kuomi ji 
turi būti. Kad tą brangų Kunigų 
sumanymą realizuoti, Katalikų 
Federacija griebėsi sunkaus dar
bo. Prie to milžiniško darbo de
dasi Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjai.

Tas garbingas Kunigų, Fede
racijos ir Rėmėjų darbas yra 
aukštai vertinamas šiais metais.

Kadangi daug jaunų mergai
čių, norinčių katalikiško ir lietu
viško auklėjimo, kreipėsi į Šv. 
Pranciškaus Vienuolyną ir visos 
negali būti priimtos, nes per 
mažą vietos. Todėl Sesutės yra 
priverstos didinti mokyklą, kad 
užganėdintų visuomenę ir su
teiktų mokslą mūsų mergai
tėms, pagal Katalikų Bažnyčios 
reikalavimų.

Todėl Kunigų, Federacijos ir 
Rėmėju darbas — Lietuvių die
na suteiks galimybių Sesutėms 
padidinti mokyklą, nes visas 
pelnas skiriamas statybos fon
dui.

Prakilnios dvasios žmonės la
bai garbingai mąsto apie Lietu
vių Dieną. Tai yra didžiausia

lietuviai gražiai gyvuoja. Tai y- 
ra gražiausia pramoga visiems 
lietuviams kartu dalyvauti. Mū
sų biznieriai turi progą sutikti 
savuosius ir patraukti gerus ko- 
stumerius. Prie to dar, kiekvie- 

• no lietuvio širdis traukia važiuo
ti į savo įstaigą, paremti ją ir 

i tokiu būdu platinti Šv. Tikėji- 
; mą ir palaikyti lietuvybę.

Kun. J. V. Skripkus.

P-LĖS TEKLĖS BALČIŪNAI
TĖS — IŠKILIMAS!

Birželio 7 d., šiais metais čia 
įvyko Katalikiškos kolegijos, 
vadinamos: The College of
Chestnut Hill (ankščiau jį vadi
nosi taip: Mt. St. Joseph Colle
ge), mokslo metų užbaigimas. 
Tarpe įgijusių diplomus, kiek 
žinau, yra viena mūsų viengen
tė, būtent: kazimierietė panelė 
Teklė Balčiūnaitė; jį įgijo baku- 
liaurato (of Arts) laipsnį. P-lė 
Teklė Balčiūnaitė yra duktė 
(vienturtė) čia gerai žinomų 
biznierių p. Juozo ir Onos (Rim- 
gailaitės) Balčiūnų. Ji yra uoli 
veikėja katalikiškoje tautinėje 
dirvoje Philadelphijoje. P-lę 
Teklę Balčiūnaitę vadinu Kazi- 
mieriete, nes ji Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje buvo krik
štyta; jos mokykloje mokėsi; 
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
priėmė ir Pirmąją Šv. Komuni
ją. Jai ir jos gerbtiniems gim
dytojams, mokyklos užbaigimo 
proga reiškiu viešą, širdingą 
gratuliaciją — linkėjimą.

Kazys Vidikauskas.

SHENANDOAH, PA.
MŪSŲ “TENIS COURTAI” IR

VYČIAI

IR DAR ŠIS TAS

Gimė: — p.p. Jonui Gaudins- 
kams 
Andrilioniams — Sūnus.

Sūnus, p.p. Feliksui

Vedė: — Alfonsas Overaitis ir 
Salome Sidelikaitė. Walter Ku- 
jalowicz ir Isabelė Linkauskaitė.

Mirė: — A.a. Robertas Bance- 
vičius, a. a. Jurgis Mercikaus- 
kas, a. a. Pranas Antanavičius, 
a. a. Jonas Kasociūnas.

—Rautas.

i

William J. Chisholm
IĮ GRABORIUS

j i “Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
IĮ PROVIDENCE. R. I.
i1 Telephone:
■ Į Ofiso: Dexter 1952
]• Namų: PI. 6286

RCA Victor
Visų Bangų Naujos Rūšies Radio 

MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS 

MAGIŠKI SMEGENYS

CHARRON'S

PITTSBURGH, PA.
PADĖKA CHICAGO’S LIETU
VIAMS UŽ PARAMĄ PIETŲ 

AMERIKOS REIKALAMS

Praeityje patirta, kad kuomet 
ir kur tik reikalaujama paramos 
kokiam nors darbui, Chicago’s 
lietuviai visuomet pirmiausiai 
supranta reikalą ir jį nuošir
džiai remia. Kuomet šiomis die
nomis kilo klausimas pagalbos 
mūsų broliams lietuviams Pietų 
Amerikoje, Chicagiečiai, įver
tindami savo tikėjimą ir tautą, 
ir norėdami kad ir jų kiti bro
liai lietuviai galėtų svetimoj ša
ly laikytis to tikėjimo, neatsisa
kė misijų darbą remti, bet savo 
gausiomis aukomis parodė, kad 
jie tikrai myli savo artimą. Už 
apturėtas aukas, dėkojame vi
siems savo geradariams. Ypa
tingai dėkojame gerb. Klebo-

proga pasirodyti pasauliui, kad nams, kurie patys suteikė au-

Ten, ant kapinių kalno, už mū
sų parapijos Aušros Vartų kapi
nių kitais metais būdavo graži 
vieta parengta mūsų jaunimui 
susirinkti-pažaisti. Ten buvo 
gražiai aptaisyti ‘tennis courtai’ 
tiems, kurie myli sportu gražiai 
pažaisti. Ten buvo prie girios po 
medžiai sukalti stalai, suolai, ir 
visaip - kitaip paruošta vieta 
tiems, kurie ateidavo “papikny- 
kauti” arba tik taip pasižiūrėti 
su savo draugais. Ten visada su
sirinkdavo, ypatingai sekmadie
niais, daug senų ir jaunų links
mai ir gražiai praleisti kelias 
valandas. Ten tarp tos girelės 
medžių visada skambėdavo Lie
tuvių kalbos ir linksmos lietu
viškos dainos.

Dabar, — ten nieko nėr*
Viskas apleista iš priežasties, 

kad nėra kam prižiūrėti. Kitais 
metais tai mūsų Vyčių klubo na
riai ten nuėję taisydavo ir užlai
kydavo tą vietą. Bet kada ta 
draugija pairo, tai ir viskas su-

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
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865



Penktadienis, Liepos 1 d., 1938

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

VIEŠA PADĖKA

Šiuomi norėčiau bent trumpai 
“Darbininke” padėkoti visiems 
ir visoms mano prieteliams-ėms, 
draugams, giminėms, pažįsta
miems už surengimą, atsilanky
mą ir dovanų dalinimą bei linkė
jimų teikimą vakarėlyje mano 
vardinių proga, kurios įvyko 
brolio Mato ir Teodoros Kripų 
namuose per du vakaru. Įvardin
ti visus negaliu ir manau jie to 
ir nenorėtų, kad viešai paskelb
čiau jų pavardes. Ten buvo jų 
daug, ir visiems tenka padėkos 
žodis. Šv. Cecilijos bažnytinis 
choras irgi surengė ten pat na
muose man “surprise party”. 
Taigi norėčiau ypatingai padė
koti broliui Matui ir jo žmonai 
Teodorai, adv. Pranciškui Petri
kui, kunigams Valantiejui, Gra- 
deckui ir Kartonui, ir visiems- 
visoms, kurie dalyvavo, dirbo 
aukavo ir linkėjo. Lai Dievulis 
jums atsilygina, o aš stengsiuo
si kokiu nors būdu jums visiems 
atsilyginti. Ačių.

Kun. Jonas Kripas,

ŽINUTES
Parapijos piknikas įvyks lie

tuvių darže, Glastonbury Road, 
East Hartford, Liepos-July 10, 
sekmadienį po pietų. Bus šokiai, 
užkandžiai, dainuos choras, bus 
žaislų ir tt. Pikniko komisija 
nuoširdžiai kviečia visus ir vi
sas Hartfordo ir apylinkės lietu 
vius - lietuvaites atsilankyti į 
pikniką, kuris rengiamas para
pijos naudai.

NEWARK,N.J.
Lietuvos Vyčių 29 kp. mėsinis 

susirinkimas įvyko birželio 13 
d., kuriame buvo aptarta rengi
mas šokių rudenį. Šokiai įvyks 
spalių 1 d., Šv. Jurgio svetainė
je. Šis pranešimas lai atkreipia 
ir kitų organizacijų dėmesį, kad 
tuo pačiu laiku neįvyktų paren
gimai.

Išrinkta atstovai į Seimą, ku
ris įvyks Chicagoje, rugpiūčio 
9, 10, 11 dd.

Sveikiname mūsų sporto rate
lį, kuris užbaigė trečioje vietoje 
apskričio sportininkų rungty
nes, Waranoco parke, birželio 12 
d. Geresnių sėkmių kitais me
tais.

Malonu mums pranešti, kad 
mūsų kuopa auga nariais. Jeigu 
dar kas norėtų įsirašyti į L. Vy
čių 29 kp., lai kreipiasi pas val
dybą arba narį, kurie suteiks 
reikalingas informacijas.

Apskričio Soft-Ball lygos žai
dimai prasidėjo birželio 19 d. 
Nevvarko žaidėjai žaidė su Har- 
irson - Kearny, Independance 
parke, ir laimėjo 5 prieš 3. Ti

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ

JKEE9BIŲ

IŠ KRANO IR
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

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

BOSTON BRANCH PHONE
1410 Columbia Rd., So. Boston

South Boston 2271

kimės, kad mūsų sportininkai ir 
ateityje taip gražiai pasirodys.

Narys.

ROCHESTER, N. Y.
Mokyklos Užbaigimas

Po didelių paskutinės mokslo 
metų savaitės karščių, sekma
dienį, birželio 26 d. oras labai 
atvėso ir su iškilminga procesi
ja suėjo į bažnyčią išklausyti 
šv. mišių savo intencija septin
toji Šv. Jurgio paraijinės moky
klos mokinių laida. Devynios 
mergaitės ir septyni berniukai 
apturėjo iš klebono rankų mo
kyklos užbaigimo paliudijimus. 
Visi užbaigė mokslą labai gar
bingai ne vien tik aukštais pasi
žymėjimais, bet išklausė šv. Mi
šių, priėmė į savo širdis savo Iš
ganytoją Jėzų Kristų šventoje 
Komunijoje, taipgi išklausė gra
žaus pamokslo iš kleb. kun. Jono 
M. Bakšio lūpų.

Vakarėlis
Tos pačios dienos 7-toi valan

doj vakare parapijos auditorijo
je buvo surengtas gražus moks
lo užbaigimo programas, kurį 
išpildė visi mokyklos auklėti
niai. Programas buvo labai įvai
rus ir aprašymui užimtų labai 
daug vietos. Tik tiek galima pa
žymėti, kad buvo labai gabiai 
išpildyta ir visi gėrėjosi maty
dami vaisius, kokius atneša SA
VA LIETUVIŠKA KATALIKIŠ
KA MOKYKLA. Programų: pa
sibaigus, iškilmingu maršu su
eina ant estrados visi baigusieji 
mokyklą tikslu, kad išgirsti pa
skutinę kalbą iš klebono lūpų 
skirtą jiems ir kartu gauti dova
nas už savo sunkų aštuonių me
tų darbą ir gerus pasižymėji
mus. P-lė Elena Putrimaitė atsi
sveikinimo kalboje taipgi svei
kino ir savo dvasios vadą su 
vardinėmis ir įteikė gražų gyvų 
gėlių bukietą. Klebonas savo 
kalboje labai gražiai įvertino tą 
dovanėlę pažymėdamas, kad tai 
paeina iš tikros širdies ir prašė, 
kad visi baigusieji šią mokyklą 
būtų skaistūs kaip tos gėlės, 
kad visuomet įvertintų tą savo 
sunkiai atsiektą mokslą, nepa
mirštų savos, tos Alma Mater ir 
visuomet būtų lietuviai. “Neat
neša garbės lietuviui prisiglau
dimas prie svetimos palapinės, 
nes niekas tokio žmogaus ne
gerbia, bet tiktai pajuokia, nes 
šioje šalyje nėra nė vieno geres
nio už kitą ir visi yra ateiviai. 
Todėl kiekvienas gerbdamas 
šios vėliavą turi nepamiršti ir 
savo trispalvės vėliavos, kuri y- 
ra tėvų ir protėvių vėliava”. Ir 
graži klebono kalba buvo įver
tinta visų susirinkusių.

Už aukščiausią pasižymėjimą 
moksle dovanas gavo: Edvardas 
Butrimas ir Eleonora Senkevi-

DARBININKAS

Naujos Anglijos Lietuvių Dienos Centro Valdyba
Marianapolis College, Thompson, Conn.

=JdPutnamj!106^

LIETUVIŲ DIENOS SEKRETORIATAS
366 W. Broadway, Tel SOUth Boston 2680 So. Boston, Mass.

154 BOYLSTON STREET
Garbės Pirmininkas-

Kun. K. Urbonavičius
PIRMININKAS —

Adv. Antanas J. Mileris, 
Worcester, Mass.

PAVADUOTOJAI —
Julė Jakavonytė, 

Brockton, Mass.
Antanas Zavetskas, 

Cambridge, Mass.
SEKRETORIAI —

Jonas Kumpa, 
South Boston, Mass.

M. Delionienė, 
Worcester, Mass.

IŽDININKAS —
Kun. Dr. Alf. Jagminas, MIC., 

Marianapolis, College, 
Thompson, Conn.

IŽDO GLOBĖJAI — 
Adomas Petkus, 

Brockton, Mass.
E. čiočys, 

Providence, R. I.
P-nia Venčienė, 

Lawrence, Mass.
SPAUDOS —

Antanas F. Kneižys, 
Norwood, Mass.

Julė Jakavonytė, 
Montello, Mass.

Stud. A. Tamulis, 
Greenfield, Mass.

V. Sabas, 
Cambridge, Mass.

Juozas K. Žemaitis, 
Worcester, Mass.

TRANSPORTACIJOS — 
Kun. Jonas Kripas, 

Hartford, Conn. 
Antanas Peldžius, 

South Boston, Mass.

Lietuvių Dienos Šefas- 
Kun. Dr. J. Navickas •

P-nas Markevičius, 
Waterbury, Conn.

MUZIKOS —
Art. Rapolas Juška, 

Dorchester, Mass.
Art. J. Čižauskas, 

Worcester, Mass.
MENO VALANDOS VEDĖJAS — 

Kun. Pr. Strakauskas,
Lowell, Mass.

PARADO VEDĖJAS — 
Juozas Dirsa,

Worcester, Mass.
SPORTO KOMISIJA —

Jonas Rakauskas, 
Jonas Petrauskas, 
Jonas Pusčius,

Marianapolis, College, 
Thompson, Conn.

BIZNIO KOMISIJA —
V. Parulis, VVorcester, Mass. 
A. Peldžius, So. Boston, Mass.
K. Šidlauskas, So. Boston, Mass. 
V. Paulauskas, Lowell, Mass.

VAIKŲ GROŽIO PARODOS KOM. — 
Matilda Milerienė, 
Joana Dirsienė, 
Ona Vilkiūtė, R. N.
Nellie Tomkienė, 
Marijona Vaikšnorienė.

SVEIKATOS DEPARTMENTAS —
Dr. Antanas V. Gassonas

M. Liutkiūtė, R.N. 
Anne S. Babel, R. N.
RANKDARBIŲ PARODOS KOM. — 

Moterų Sąjungos Conn.,ir Mass.,
N. H., Maine apskričių atsto
vės.

čiūtė. Už lietuvių kalbą dovana, 
teko Elenai Putrimaitei. Dova
nas gavo .taipgi visi kiti baigu
sieji mokyklą: vieni už religiją, 
kiti už Amerikos istoriją, kiti 
vėl už neapleidimą nė vienos 
dienos moksle, už piešimą, ang
lų kalbos kompoziciją ir kitus 
visus gerus darbus. Gavo dova
nas ir mokyklos sargai, (polic- 
monai). Sekantieji baigė moky
klą ir jų pažymėjimai: Edvar
das Butrimas, 99%, Eleonora 
Sinkevičiūtė 99%, Agnietė Ba
ranauskaitė 98%, Elena Putri
maitė 93%, Alfredas Nevinskas 
98%, Ono Kurmytė 97%, Henri
kas Milevičius 97 %, Ona Gervic- 
kaitė 95%, Milda Zlotkiūtė 
95%, Konstancija Butkaitė 
95%, Juozas Prūsas 95%, Sta
nislovas Vaitonis 80%, Alfreda 
Rimkaitė 83%, Rožė Mastaus- 
kaitė 79%, Jonas Žiemys 79%, 
Kazimieras Mastauskas 77%. 
Taipgi pabaigė mokyklą ir Lil- 
lian Dovidonytė, kuri prieš pas
kutinius egzaminus sunkiai su
sirgo ir negalėjo valdžios kvoti
muose dalyvauti, bet ji taipgi 
baigė mokyklą be tų kvotimų. 
Klebonas pažymėjo, kad tie žen
klai yra labai geri, nes tie val
džios atsiųsti kvotimai yra la
bai sunkūs ir sumaišyti ir tų 
kvotimų niekas nežino pakol jie 
nėra paduodami kvotimų dieno
je mokykloje. Todėl baigti mo
kyklą su tokiais gerais pasižy
mėjimais parodo tą sunkų įver
tinamą darbą Sesučių mokyto
jų, kinuos dirba ne savo garbei 
ąr kokiai materiališkai naudai 
dėl savęs, bet vien tiktai Dievo 
ir Tautos garbei. Visi aštuntoje 
skyriaus mokiniai baigė mokslą 
ir ne vienas nepasiliko nebai
gęs. Todėl ačiū Sesutėms už jų 
gabumus ir garbė baigusiems už 
gerą mokinimosi.

Nuo pat savo atsidarymo šv. 
Jurgio parapijos mokykla stovi 

aukščiausiame laipsnyje iš visų 
parapijinių mokyklų šioje diece
zijoje.

Aukščiausiai pasižymėjusieji 
moksle mokiniai iš kitų skyrių: 
1-mo Marijona Mastauskaitė 
97%, 2-fo Jonas Peravičius 
96%, 3-čio Frances Ašmontai- 
tė 96%, 4-to Rožė Ddminaitė 
96%, 5-to Jonas Kazakevičius 
96%, 6-to Lillian Šiliniūtė 97%, 
7-to Andrius Dominas 97%, visi 
tie yra perkeliami į aukštesnius 
skyrius sekantiems mokslo me
tams.

Lietuviai Baigusieji Aukš
tesnius Mokslus

Valdiškąją Benjamin Frank- 
lin High baigė sekantieji: Goli- 
na Baronaitė, Lillian Bitinaitė, 
Lillian Berkauskaitė, Juozas 
Brown, Amelija Cesnaitė, Ame
lija Bubnaitė, Aidima Maldei- 
kaitė, Earl Magnišauskas (Mag
nus), Alena Norkeliūnaitė, Juo- 
zapina Paliulionaitė, Lucija Po- 
škaitė, Katerina Šacekaitė, Jo
nas Šipaila, Aidima Skilinskai- 
tė, Eleonora Skilinskaitė, Ceci
lija Stanley, Robertas Stašaitis, 
Justina Stašaitytė, Julė Vilimai
tė.

Katalikišką Mergaičių 
Nazareth College baigė: 
Izabelė Mocejūnaitė ir Eleono

ra Stirnaitė.

Roehesterio Uuniversitetą 
baigė:

A. Baronas.
Labai yra malonu matyti lie

tuvius siekiančius aukštesnių 
mokslų ir vėliname jiems ge
riausio pasisekimo jų užsiėmi
muose.

I LIETUVĄ
Sesutė M. Christina, kurinia

me mieste sunkiai darbavosi Sv. 
Jurgio mokykloje, už kiek laiko 

apleidžia Ameriką ir išvažiuoja 
į Lietuvą auklėti Lietuvos jau
nimą Dievo ir Tėvynės garbei. 
Apgailestaujame Sesutės atsis- 
kirimą iš Amerikiečių tarpo, 
kur taip sėkmingai darbavosi 
tarpe mūsų auklėdama mūsų 
jaunimą, bet sykiu džiaugiamės 
ir vėliname pasisekimo Tėvynė
je Lietuvoje.

Aukos Sesutėms
Mokyklos užbaigimo sekma- 

dienyj mūsų Sesutės Pranciš- 
kietės per abejas mišias darė 
kolektą su kurios pagelba mūsų 
Sesutės Pranciškietės turėtų 
kelionei į Braziliją ir pradžiai 
gyventi toje svetimoje šalyje į 
kurią jos vyksta, kad pradėti 
misijonieriavimo darbą toje ša
lyje, kur mūsų broliai labai 
skursta dvasiškai. Teko patirti, 
kad kolekta buvo sėkminga ir 
todėl garbė vietos lietuviams, 
kurie atjaučia sunkų ir kilnų 
Sesučių pasišventimą. Vyturys.

NEW BRITAIN, CONN.
Visi ruošiasi į Lietuvių Dieną, 

kuri įvyks liepos 4, Marianapo- 
lyj, mūsų lietuvių gražiausioje 
įstaigoje.

Malonu yra pažymėti, kad pa
sižadėjo ir jau ruošiasi vykti
L. L. S. Radzevičiaus 4-to posto 
nariai, taip pat ir auziliary.
M. R. K. 36 skyrius ir LDS 36-ta 
kuopa stropiai ruošiasi vykti, 
jeigu tik Dievulis duos gražų o- 
rą. Sąjungietės irgi nemiega, 
jos ruošiasi į parodą su savo iš
dirbiniais. Šv. Rožančiaus ir 
Tretininkų narės pareiškė: — 
“Vyksim ir mes, nes ten būna 
malonus prisimynimas lietuviš
kų atlaidų. Šv. Mišios, pamoks
las, giedojimas tyrame ore tiek 
sujaudina žmogų, kad lengvai 
pamiršti savo kasdieninius var-

----- ---------------
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NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothentounję

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta*ii Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Mariehoim”.
Nereik švedų vizos keleviams j Lietuvą per Švediją

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

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SVVEDISH AM I P K A\ Ll

gus”. Tad manantiems vykti 
bus’ais, pranešame, kad bus’ai 
išeis 7 vai. rytą nuo Šv. Andrie
jaus par. bažnyčios. Malonėkite 
laiku pribūti. Kurie dar neužsi
rašė važiavimui, pasiskubinkite, 
nes vietos paskui pritruks. Už
sirašyti galite pas O. Radzevi
čienę ir B. Mičiūnienę.

Po ilgos ligos mirė birželio 24 
d. naktį, General ligoninėje A- 
domas Pauža.

Jau keli metai kai buvo men
kos sveikatos, kurią sunaikino 
dirbtuvės darbai. Nemažai prisi
dėjo prie sunaikinimo sveikatos 
ir liūdesio dienos, nes apie 6 me
tai atgal, mirė po trumpos ligos 
jo žmona. Likęs su dviem sūne
liais našlaičiais prisėjo prižiū
rėti gan ilgą laiką ir jauniausį 
sūnelį vėžio liga, įsimetus į de
šinę kojelę, kuri ir pakirto gy
vybę apie trys metai atgal. Bū
damas pats mažos sveikatos, iki 
šiol dirbo miesto darbą, kad 
duoti progą užbaigti aukštesnę 
mokyklą vieninteliam savo sū
neliui, Edokui, kuris ir užbaigė 
pereitą penktadienį.

Tos pačios dienos naktį mirė 
Eduko tėvelis. Paliko našlaitį 
Eduką 18 metų amžiaus. Palai- 

i dotas iškilmingai su trejomis 
Šv. mišiomis, kurias atnašavo 
prie šoninių altorių kun. P. P. 
Karlonas ir klebonas A. Vaške
lis: prie didžiojo altoriaus šv. 
mišias atnašavo ir paskutinį 
patarnavimą suteikė kun. J. 
Kazlauskas, Bridgeporto lietu
vių par. klebonas, kuris yra ve
lionio jaunų dienų draugas ir 
kaimynas. Lai būna amžina ra
mybė jo vėlei amžino poilsio na
muose. T. M.

BROOKLYN, N. Y.
Paaukavo “Darbininkui” 

$5.00
*

Moterų Sąjungos 20 kuopa, tu
rėjo savo susirinkimą, birželio 
15 d., Apreiškimo parapijos sve
tainėj. Susirinkimą atidarė mal
da pirm. Grigienė. Atsilankė 
gražus skaičius narių. Visų pir- 

! miausiai išklausyta visa eilė ra
portų. Visi priimti. Kuopa nuta
rė rengti “Bunco Party” su do
vanomis ir šokiais, ateinantį ru
denį parapijos svetainėje. Į ko
misiją apsiėmė pp. Subatienė, 
Grigienė, ir Terebeizienė. Kuo
pa iš savo iždo paaukavo laik
raščio “Darbininko” naujos rin
kimo raidžių mašinos fondui 
$5.00. Rašt.

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, liepos 10 d., Mo

terų Sąjungos 29 kuopa rengia 
savo išvažiavimą į Forest Par
ką. Rengėjos kiečia visus tą die
ną atsilankyti į šią pramogą.

Rašt.
LDS Centras nuoširdžiai dė

koja už dovaną $5.00.

Profesionalai, biznieriai, pramoDln- 
kaf, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką žodyną (Dictionary) 

e

Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
366 W. Broad way, So. Boston, Mass.

BO8TON, MA$8.

MASPETH, U N. Y.
Birželio 26 dieną, apie 10 va

landą ryte mirė LRKSA 108 
kuopos narys, a. a. Kazimieras 
Brusokas, 71 metų amžiaus, pa
einantis iš Gudelių kaimo, Mari
jampolės pašto ir apskrities, 
Lietuvos respublikos. Paliko di
deliame liūdesyje savo žmoną 
Aleną Brusokienę ir šešis sūnus 
ir du snukučių ir du brolių Juo
zapą ir Vincentą ir vieną sesutę 
Katariną Misiūnienę. Jo kūnas 
buvo pašarvotas pas graborįų 
Antaną Valantiejų, po No. 54-41 
— 72nd Street, Maspeth, N. Y- 
Palaidotas birželio 29 dieną iš 
Atsimainymo Kristaus parapijos 
bažnyčios 10 valandą, į Švento 
Jono kapus, Middle Viliage, N- 
Y. Antanas J. Valantiejus.

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadienį, liepos 10 d., š. m. 

Šv. Pranciškaus draugija, ren
gia didelę metinę Gegužinę, ša
lia Statė gatvės, Shutzen parke, 
New Haven. Prasidės 1-mą va
landą po pietų ir tęsis iki vėly
bam vakarui. Gros lietuviai lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius bei žaidimus. Įžanga tik 
vyrams 25c. Šv. Pranciškaus dr- 
jos Gegužinės rengėjai maloniai 
kviečia visus atsilankyti į jų 
rengiamą puikią gegužinę.

* Rengėjas.

WATERBURY, CONN.
Birželio 24 d., įvyko ALRK 

Federacijos 22 skyriaus susirin
kimas, kuriame buvo plačiai 
kalbėta apie Lietuvių Dieną, ku
ri įvyks liepos 4, š. m., Mariana
polio Kolegijos parke, Thomp
son, Conn. Federacijos skyrius 
paaukavo dėl Waterburio stalo 
5 dol.

Pranešta, kad dėl Lietuvos 
ginklų fondo pribuvo 4 dol- ir lc,

Šiais metais vvaterburiečiai 
gausiai išvyko lankyti Lietuvą 
Birželio 22, išvyko į Lietuvą T. 
Matas ir jo moteris.

Birželio 26 d., Conn. Apskri
čių gegužinėje waterburiečiai ir
gi skaitlingai dalyvavo. Nors 
lietus ir trukdė gegužinei, bet 
žmonių skaitlingai atsilankė. 
Dainavo šv. Andriejaus parapi
jos choras, New Britain, Conn., 
vad. muz. K- Žalnieraičiui ir Šv. 
Trejybės parapijos choras, Hart- 
ford, Conn., vad. muz. p. Balsiui. 
Orkestras grojo daugiaus lietu-: 
viškus kūrinėlius. Dalyvavo; 
kun. J. Kripas. Hartfordiečiai 
gražiai pasidarbavo priimdami- 

1 svečius.
Primename waterburiečiams 

neužmiršti užsisakyti vietas ant 
Bus’ų dėl liepos 4 d., kurie vyks
ta į Marianapolį. Bušai išvyks 
tuoj po 7 vai. Kurie vyksta au
tomobiliais per Hartfordą, iš 
Hartfordo paimsite n. 44, kuris 
nuves į pat Marianapolį, Thomp
son. Conn. Koresp.



Penktadienis, Liepos 1 d., 1938

1

jų. Apart kitko verta pa
minėt: Iškilmingas šv. mi
šias, Sporto Olimpiadą,

DARBININKAS

KUN. K. URBONAVIČIUS,
Lietuvių Dienos Garbės Pirmininkas, nuoširdžiai vi
sus iš visos Naujos Anglijos kviečia liepos 4, daly
vauti Lietuvių Dienoje, Marianapolio Kolegijos par
ke, Thompson, Conn.

8

Va<7iiimnml Is VisurIr Visi Keliai Veda l Lietuvių Dieną, Važiliniaml V aziuojani! Liepos 4, Marianapolis, Thompson, Ct. V aZlUOjaiIl!
mą ir ugdymą aprūpinti. 
Kas ir kaip tuomi daroma ?

Tuč tuojaus sumanyta 
rengti Lietuvių Dieną, ku
rioje visi apylinkės ir iš to
liau visuomenė galėtų su
važiuoti - susipažinti, pasi
linksminti ir lietuviškai 
dieną praleisti. Sumanyta- 
padaryta. Liepos 4-tą die
ną paskirta metiniai lietu
vių dienai. Pirmą metą su
laukta daug pasekmių po 
sunkaus rimto darbo. Vi-| 
sos parapijos it skruzdės! 
dirbo. Sunkiausiai dirbo• 
namiškiai — marijonai. 
Antraisiais metais taip pat 
nesigailėjo niekas darbo. 
Panašiai mets po metų lie-i 
tuviai dirbo, atvažiavo ir 
linksminos, džiaugdamiesi 
ūetuvybės nuosavybe.

Štai vėl už kelių dienų vi
si keliai lydi į Thompson’ą, 
į lietuvių bernaičių kolegi
ją — į Amerikos Lietuvių 
Vilnių! Šių metų Lietuvių 
diena bus kur kas Įvaires
nė, nes nuo dešimtos valan
dos ryto iki po penkių pc 
oiet bus turininga progra
ma, kurioj dalyvaus visos 
pajėgos iš įvairių parapi-

Muzikas Jonas Čižauskas 
Aušros Vartų par. (VVor
cester, Mass.) vare-oninin- 
kas, vienas iš Lietuvių Die
nos Dainų programoje diri
gentas, giedos su savo žmo
na muz. Marijona Čižaus- 
kiene laike Šv. mišių, Ma- 
rianapolvi.

Chorų dainavimą, paradą, 
vaikučių grožio kontestą ir 
šokius. Jauniems ir se
niems patiks kiekviena 
programos dalis.

Lietuvi, tavo pareiga 
remti kas lietuviška, o kas 
metų bėgyje galėtų būt lie
tuviškesnis kaip ši Lietu
vių Diena, Thompsone? 
Tat kas gali — sėskime-jo
kime - lipkime - skriskime į 
Marianapolį — kur laukia 
lietuviška gamtelė ir gry
nai lietuviškas Tėvų Mari
jonų vaišingumas. Atsi
minkime — Niekas nesi
gailės atvažiavęs, o verks 
nevažiavęs.
Metų bėgvj tik viena 
Mūsų Lietuvių Diena 
Tat visi į Thompson’ą 
Į užsienio Lietuvą.

Vincas Sabas,
Lietuvių Dienos Komiteto 

Narys.

• v •

Lietuvių Diena, Liepos 4 
Marianapolis, Thompson, Ct

Kun. P. V. Strakauskas, 
Šv. Juozapo lietuvių par. 
(Lowell, Mass.) klebo
nas, Lietuvių Dienos Me
no Valandos vedėjas.

Keletą metų atgal Nau
josios Anglijos lietuvių 
katalikų visuomenė gavo 
džiugią žinią, jog jųjų apy
linkėje Marijonų vienuoli
ja nusipirko žemės su na
mais ir įkūrė bernaičiams 
kolegiją. Minėta vienuolių 
Kongregacija senai ieško
jo vietos mokslo židiniui ir 
štai Dievo Apveizda nuro
dė gamtos grožiu turtingą, 
plačiai kalnuotą Naujosios 
Anglijos dirvą. Nuošalia
me Thompson, Conn. mies
telyje puikiuose, baltuose 
rūmuose apsigyveno įžy
mūs pedagogai-marijonai. 
Mokslo tikslą ši vieta tobu
lai atsiekia. Studentams 
yra ir gražūs kambariai, 
platūs laukai ir sveikas o- 
ras. Tačiau vra gyvas rei
kalas lietuvybės palaiky-

MUZ. MARIJONA ČIŽAUSKIENfi, 
įžymi artistė, dainininkė ir muzikė, dalyvaus 
Lietuvių Dienos Dainų programoje ir giedos 
su savą vyru, muz. «Įonu Čižausku duetą lai
ke šv? mišių, 10 Vai] Marianapolyj.

h i *

Lietuvių Dienos, liepos 4, Marianapolyj, rėmėjai 
Iš kairės į dešinę sėdi — kun. K. Vasys, Aušros .Vartų 
par. (VVorcester, Mass.) klebonas, kuris labai nuošir
džiai pritaria Lietuvių Dienai, nors pats šiais metais 
negali dalyvauti, bet jo pavaduotojas, kun. J. Baka
nas dalyvaus; adv. A. Mileris (Worcesterietis), Lietu
vių Dienos pirmininkas, kuris nuoširdžiai visus kvie
čia dalyvauti; kun. Augustinas Petraitis, Šv. Kazimie
ro lietuvių par. (VVorcester, Mass.) klebonas, kuris 
pats labai nuoširdžiai ragina visus važiuoti į Lietuvių 
Dieną ir paremti Marianapolio Kolegiją ir laikraštį 
“Darbininką”, taipgi nuoširdžiai remia ir tos parapijos 
vikaras, kun. Krušniauskas.

Stovi iš kairės į dešinę: adv. Ginkus ir adv. P. Bu
blys, nuoširdūs Lietuvių Dienos rėmėjai, ir muzikas 
Juozas Žemaitis, pereitų metų Lietuvių Dienos pirmi
ninkas ir šįmet su savo choru dalyvaus Dainų progra
moje.

Muzikas J. Balsis, 
Hartfordo lietuvių par. 
vargonininkas, kuris su sa
vo choru dalyvaus ne tik 
Lietuvių Dienos Dainų pro
gramoje, bet giedos laike 
iškilmingų šv. mišių, 10 
valandą rytą, liepos 4, Ma- 
rianapolyi.

Pirmadienį, visi iš visos Nau
jos Anglijos ir tolimųjų lietuvių 
kolonijų suvažiuos į Marianapo
lio Kolegijos parką, Thompson, 
Conn. pasigerėti, pasidžiaugti 
savo įstaiga ir linksmai ir nau
dingai praleisti šventę.

Lietuvių Diena prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis 10 vai. 
rytą (Dienos Šviesos Taupymo 
Laiku). Šv. mišias atnašaus su 
asista kun. A. Petraitis, Šv. Ka
zimiero lietuvių par. (Worces- 
ter) klebonas; pamokslą pasa
kys kun. V. Puidokas, Šv. Kazi
miero par. (Westfield) klebo
nas.

Po pamaldų pietūs ir chorų 
choro praktika.

12 vai. vidudienyj — Mėgėjų 
Meno Valandėlė.

1 vai. po pietų baseball žaidi
mas — Žais Marianapolio Kole
gijos ratelis su Worcesterio 
(Aušros Vartų) Vyčių rateliu.

2 vai. po pietų Sporto Olim
piada. Numatyta sekanti prog
rama:
3:00 iki 3:30 — Kumštynės.
2-three round exbition matches 

3:30 iki 4:30 — Neformališkos 
lenktynės - bėgimai. Dalyvauja 
kas tiktai nori iš suvažiavusios 
minios. 1. VAIKAMS — a) 50 
Yordų bėgimas, b) Bulbių rin
kimas. 2) VYRAMS — a) 100 
yardų bėgimas, b) 3x100 yardų 
estafetė (relay race). c) 1500 
metrų bėgimas. 3) DRŪTIEMS 
VYRAMS — a) 50 yardų bėgi
mas. Laimėjusiems, bus duoda
mos dovanos.
Vadovauja prof. Rakauskas.

3 vai. po pietų Chorų ir Drau
gijų paradas. Vadovauja p. Dir- 
sa.

4 vai. po pietų Dainų Šventės 
programa. Dalyvauja šie chorai 
ir jų vadai:

1. ir 2. Athol ir Gardner, Mass. 
vad. J. Stačioko; 3. Brockton, 
Mass., vad. J. Vaičaičio; 4. Cam
bridge, Mass., vad. M. Karbaus
ko; 5. Elizabeth, N. J., vad. J. 
Žilevičiaus; 6. Lawrence, Mass., 
vad. P. Sako; 7. Lowell, Mass., 
vad. Mrs. Stella O’Neil; 8. Na
shua, N. H., vad. G. Utkiūtės ir 
p. Virkausko; 9. Norvood, Mass. 
vad. A. šlapelio; 10. Providence, 
R. I. vad. p. Giedraičio; 11. So. 
Boston, Mass. vad. R Juškos; 
12. So. Worcester, Mass. vad. J. 
čižausko; 13. Westfield, Mass., 
vad. W. Burdulio; 14. Worces- 
ter, Mass. vad. J. žemaičio; 15. 
Hartford, Conn., vad. J. Balsio.

Bendram Chorui vadovaus 
muz. Čižauskas, muz. V. Burdu- 
lis ir muz. Virkauskas.

Šokiai nuo 3 iki 9 vai. Kolegi- 
Ma- j°s didelioje svetainėje. Gros Al
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KUN. DR. J. NAVICKAS, MIC.
Marianapolio Kolegijos Rektorius, Lietuvių 
Dienos šefas, kviečia visus į Lietuvių Dieną ir 
į tos dienos pamaldas ir kitas iškilmes.

bių paroda; taipgi bus ir vaikų 
(nuo 1 ligi 6 metų) grožio kon
testas.

Į Lietuvių Dieną atvyksta net 
iš tolimos Chicagos, Califomi- 
jos, New Yorko, Pennsylvanijos 
ir beveik visų artimesniųjų vals
tybių, miestų ir miestelių. Lie
tuvių Diena, liepos 4, Mariana
polyj, tai geriausia proga susi
pažinti ir pažintis atnaujinti. 
Taigi visi, o visi, lis ar snigs va
žiuokime į Marianapolį, Thomp- 
»on, Conn. Važiuokime automo
biliais, autobusais, orlaiviais, 
traukiniais ir kitomis priemonė
mis, bet važiuokime. Marianapo
lis yra tai mūsų išeivijos Vilnius.

P. S. Bilijardu (pool) ir kėg
lių (bowling) kambariai bus a- 
tidaryti per visą dieną, kad žmo
nės galėtų pasilinksminti šiais 
lošimais.

Kun. V. Puidokas,
Šv. Kazimiero lietuvių 
par. (VVestfield, Mass.) 
klebonas, Lietuvių Die
nos, liepos 4, Marianapo
lyj, pamokslininkas.

Dr. Antanas V. Gassonas,
iš Norwood, Mass., Lietu-j
vių Dienoje, liepos 4, Ma- ----------------------- -—: 
rianapolyj suteiks pirmą Jarus ir Melodians orkestras iš 
pagelbą, jeigu kuriam atsi- Waterbury Conn.
tiktų nelaimė: susirgti ar-Į Visą laiką parke eis įvairūs 
ba susižeisti. Dr. Gassonas Žaidimai, kontestai; Marianapo- 
turės pagelbininkes slau- No Kolegijos rūmuose bus Mote- 
ges. |rų Sąjungos apskričių rankdar-

MUZIKAS RAPOLAS JUŠKA,
Šv. Petro lietuvių par. (So. Boston) vargonininkas, 
Lietuvių Dienos Dainų Šventės pirmininkas, energin
gai darbuojasi, kad Dainų programa pavyktų ir kad 
Dainų programoje dalyvautų tūkstantis; dainininkų iš 

gu tik visi*tfiuzi-

gai darbuojasi, kad Damų programa p; 
Dainų programoje dalyvautų tūkstanti 
visos Naujos Anglijos. Tas įvyks, j«gi 
kai savo žodį išlaikys, o kad išlaikys, tai neabejojame.
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