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1 čios vaiku.
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užsibaigiaŠį mėnesį 
mokslo metai veik visose 
mokyklose.
jaunuolių išeis į gyvenimą 
su diplomais. Visiems bai
gusiems mokslus jaunuo
liams kyla vienas ir tas 
pats klausimas: “Kur eiti 
ir ką pradėti?”

Šiandien ir 
netaip lengva 
bas. Praeityje 
gviau gauti darbas jau
nuoliams, pasižymėju
siems sporte, bet šiandien 
jau kitaip. Dabar darbus 
greičiau gauna tie, kurie 
turi kokią nors specialybę 
yra gero charakterio ir tu
ri patraukimą prie darbo.

Mūsų visų pareiga pa
gelbėti jaunuoliams gauti 
darbus, kad jie neiškryptu 
iš gyvenimo kelio, ir kad 
jie būtų naudingi Dievui 
ir visuomenei.

Sveikiname jaunuolius 
užbaigusius ir baigiančius 
mokslus, ir linkime ge
riausiu sėkmių, ypač iš
tvermės.
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Tūkstančiai

jaunuoliui 
gauti dar- 
buvo len-

Lietuvių komunistų ir 
socialistų spauda smarkiai 
puola kun. Charles E. 
Coughliną dėl jo kalbų per 
radio. Toji spauda bando 
įkalti savo skaitytojams į 
galvą, kad kun. Coughlino 
kalbos esą nukreiptos 
prieš žydus, kas esą kurs
tymas rasių prieš rasę.

Netiesa. Kun. Charles E. 
Coughlin niekad nekurstė 
kitų žmonių prieš žydus, o 
tik pakartotinai įrodė, kad 
kaikurie žydai buvo ir yra 
komunizmo vadai, rėmė
jai ir revoliucijų organiza
toriai.

Tos tiesos nei komunis
tai, nei socialistai neuž
ginčija, nes negali.

Vokietija Ištremia Lenkijos 
Žydus

Berlynas, Vokietija, birž. 
8 — Vokietijos slaptoji po
licija (Gestapo) surašinė
ja žydus ir tyrinėja iš kur 
kuris paeina. Sakoma, kad 
pirmiausia bus ištremti 
arba pasiųsti į koncentra
cijos stovyklas Lenkijos 
žydus, kurių esą virš 
10,000.

Jau dabar kiekvieną die
ną Vokietijos policija pa
lydi grupes žydų per Vo
kietijos - Lenkijos rubežių. 
Žydams duoda 24 valandų 
įsakymą išsikraustyti.

Lenkija protestuoja.

R’jsijoje Esą 170,467,186
Gyventojai

Maskva, birž. 8, — Sovie
tų Rusijos vyriausybė pa
skelbė naują gyventojų są
rašą, kuriame pažymėta, 
kad sovietų krašte dabar 
yra 170,467,186 gyvento
jai. Tuos milijonus 
tojų, keli milijonai 
nistų teroru valdo 
gina.

gyven- 
komu- 
ir var-

Klaipėda — Klaipėdos 
lietuviai daro pastangų 
gauti leidimą savo kultū
rinei organizacijai, kur ga
lėtų rūpintis mokyklų stei
gimu, lietuviškų laikraščių 
leidimu ir kitokiais kultū
riniais reikalais. Tuo tiks
lu lietuvių delegacija ren
giasi vykti j Karaliaučių 
pas Rytprūsių oberprezi- 
dentą Kochą.

Prezidentas Sveikina Karalių
Kanuolemis, Orlaiviais, Aplodismen

tais ir Šūkiais Sutiko Anglijos 
Valdovus

Washington, D. C., birž.
— Šiandien triukšmin-8

gai ir iškilmingai sutiktas 
Anglijos karalius ir jo 
žmona sostinėje. Tai pir
mas Anglijos karaliaus vi
zitas po 13 kolonijų atsis
kyrimo nuo Anglijos.

Prezidentas Roosevelt, 
vyriausybės viršininkai, 
diplomatai ir 600,000 mi
nia sveikino karalių ir ka
ralienę.

Washingtono padangėje 
urzgė orlaiviai, iš kanuo- 
lių paleista šūviai į orą.

Priėmimas iškilmingiau
sias.

Birželio 7 d., Anglijos 
karalius Jurgis VI ir kara
lienė Elzbieta su palydo
vais karališku traukiniu 
atvyko į Niagara Falls, 
Ont., kur juos sutiko Jung. 
Valst. sekretorius Hull ir 
kiti diplomatai.

Po trumpo pasikalbėji
mo. karalius ir karalienė, 
lydimi Jung. Valstybių o- 
ficialu ir diplomatų, įsėdo 
į Jung. Valstybių traukinį 
vykti į Washingtoną.

Jung. Valstybių kariuo
menė pasveikino karalių 
21 šūviu.

Visur stovi ginkluota 
kariuomenė, policija ir de
tektyvai ir saugo karalių ir 
karalienę.

Tą pačią diena. 10:58 vai. 
vakare, specialiu trauki
niu karalius ir karalienė, 
lydimi J. V. oficialų, išvv- 
ko iš Niagara Falls, N. Y. 
i Washingtona, kur jų lau
kia prez. Roosevelt ir visi 
diplomatai.

Į Washingtoną atvyko 
birželio 8 d.. 11 vai. rvtą, 
kur labai iškilmingai juos 
sutiko prezidentas su žmo
na ir kiti viršininkai, kon- 
gresmanai ir diplomatai.

Jung. Valstybių vyriau
sybė rengėsi sutikti Angli
jos karalių per pastaruo
sius 6 mėnesius.

Washingtone bus iki šeš
tadienio. birželio 10 d. Iš 
Washingtono vyks j New 
Yorką. Dalyvaus Pasauli
nėje Parodoje, lydimi 
prez. Roosevelto ir kitų di
plomatų, bet svarbiausia 
tai kariuomenės, policijos 
ir detektvvu. New Yorke 
13,482 policininkai saugos 
karalių ir karaliene.

Sekmadieni, birž. 11 d. 
karalius ir karalienė pra
leis diena prez. Roosevelto 
rezidencijoj, Hyde Park, 
N. N.

11 vai. nakti išvyks 
Hyde Park į Canadą.

I

Lietuvos raitelių pulkas išsirikiavęsvakarinei maldai. VDV.

Rusija Kaltinama Amerikoje Už 
Prieš Valstybinį Veikimą

Socialistai Atsiskyrė Nuo 
Komunistų

Paryžius, Prancūzija, — 
Birž. 8, — Prancūzijos so
cialistų partija nutarė at
siskirti nuo komunistų ir 
su jais bendrai neveikti.

MOKSLO METO UŽBAIGIMAS 
MARIANAPOLYJ

Sekmadienį, birželio 11 
d., Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn. įvyksta 
mokslo meto užbaigimas. 
Penkiolika graduantų 
gaus pažymėjimus už savo 
sunkų darbą.

Ryte (Daylight Saving 
Time) 10 vai. įvyks iškil
mingos pamaldos. Pamok-

Jonas
i 

bus di- 
Abitu-

• slą pasakys kun. 
Jančius.

Po pietų, 3 vai., 
plomų įteikimas,
rientams laipsnius ir di
plomus išdalins J. M. pre
latas Jonas Ambotas. Ba- 
kalaureato kalbą pasakys 
prof. K. Pakštas, tik ką 
atvykęs iš Lietuvos.

VVashington. D. C. birž.
8, — Jungtinių Amerikos 
valstybių kongreso tyrinė
jimo komisijai buvo pa
reikšta, kad Maskva įsa
kius Amerikos komunis
tams panaudoti merginas 
sukurstymui kare i v i ų 
prieš valdžią. Charles H.

u • r j n i j White kongreso komisijaiNaujas Šaudymo Rekordas pasakė. k®d kuomet iis
-------  1931 — 1932 metais buvo 
birželio 8 d. — su kitais Amerikos komu-

pirme- nistais Maskvos komunis-
Policijos Klubas tu mokykloje, jiems buvo
amerikiečių 1937 įsakyta ypatingu būdu

mėginti įtraukti į komu
nistų partiją Amerikos ka
reivius. Jis sakė, kad jiems 
buvo įsakyta panaudoti 
mer ginas, nes jos lengviau 

! prieisią prie kareivių. Val- 
! stybė toliau tyrinėja ko
munistų veiklą šioje šaly
je. ________ _

Hitlerio Sutartis Su Estonija 
Ir Latvija

Kaunas,
Lietuvos šaudymo 
nybėse 
sumušė 
metų rekordą. Iš 2000 ga
limų taškų išmušė 1962.

I

Detroit, Mich., birž. 8 — 
Septynios dešimts tūks
tančių darbininkų, grįžo į

Lėkė Į "Marsą", Pateko 1 
Kalėjimą

New York, birž. 8 d. — 
tūlas C.__ . ______ a w —- — Šiomis dienomis tūlas C.DARBO SKYRIUS SUDRAUDĖ L- Eshelman, 22 m. amž., 

KOMPANIJĄ į • ^?ik^nęs; orlaiv>lėkė
--------- ------------------------------------------------ i pritrūko gasolino ir nukri

to į Atlantiką,’ 175 m. nuo 
Bostono. Žvejų laivas “Vil- 
lanova” lakūną svajotoją 
išgelbėjo, bet čia vėl nelai
mė. Orlaivio savininkas

darbą 16 dirbtuves, kada 
užsibaigė streikas Briggs! 

i Manufacturing kompani-Į 
jos ir Graham - Paige Mo- ; 

’ tor korporacijos darbinin- 
!kų streikas.

Streikui vadovavo Uni-j 
ted Auto VVorkers unija; 
(CIO). Pasirašyta sutar
tis baigsis birž. 7 d.. 1940.

Darbininkai laimėjo uni-
Bet nelaimė, jos pripažinimą

Berlynas, birž. 8, — Vo
kietija sudarė nepuolimo 
sutartis su Estonija ir Lat
vija. Kitos valstybės, kaip 
tai Norvegija, Švedija ir 
Suomija pareiškė, kad jos 
nemato pavojaus savo ne
priklausomybėms ir netu
ri reikalo daryti skubias 
sutartis.

Washington, D. C. birž. 8 
— Jungtinių Amerikos 
valstybių Darbo skyrius į- 
sakė Springfield Photo 
Mount kompanijai netruk
dyti darbininkams dėtis į 
savo unija ir priimti į dar
bą paleistus darbininkus.

Ties Palangos ■ Šventosios 
Plentą

700 Darbmmktį Išėjo 
j Streiką

i

Providence. R. I. - Sep-;WaIz teismo įsak
tym šimtai Amencan „ i
Strew kompanijos darbi
ninkai išėjo į streiką. 
Streikui vadovauja CIO u- 
nija. Sutartis užsibaigė 
birželio 2 d.

Darbininkai reikalauja 
“ pakelti algas 10 centų i va

landą ir dviejų savaičių a- 
jtostogų su atlyginimu, i —

Kaunas, birželio 8 d. — 
Savivaldybių Departamen
tas įsteigė Jaunimo Darbo 
Talką. Sportiškoje ir drau
giškoje nuotaikoje ties Pa-, , ...
landos - Šventosios plentą. I Ekspertų apskaičiavimu 
Be to, ta pati Jaunimo šiandien žemos kainos au- 
Darbo Talka statys Rau-. tomobilius padaryti ranko- 
donės tiltą. ’mis kainuotų $15,000.

' ma lakūną Eshelmaną a- 
reštuoti. Walz sako, kad 
Eshelman pasisamdęs or
laivį tik valandai, bet išlė
kė nieko nesakęs į “Mar
ša”. iki kurio dar trūko 
44,000,000 mylių.

Dabar lakūnas yra areš
tuotas ir kaltinamas orlai
vio pavogime. Be to, fede- 
ralė valdžia kaltina už per
žengimą įstatymų.

I

I

i

• v
1S

Jung. Valstybėse svaras 
kavos, kuris kainuoja 23 
centai. Vokietijoje kainuo
tų $1.25 ir Rusijoje apie 
$12.00.

Anglijos Pasiuntinys Vyksta Į 
Rusiją Deryboms

Londonas, Anglija, birž. rybose su Sovietų vyriau- 
8 — Šiomis dienomis vyks- sybe dėl sudarymo sutar
ta į Maskvą Angli jos spe
cialus pasiuntinys William 
Strang, Britų užsienių 
centralinio departmento 
Europai viršininkas.

Strang bus patarėju Bri
tanijos ambasadoriui Wil- 
liam Seeds Maskvoje de-

ties prieš Hitlerį.
Anglijos valdžia vis dar 

tikisi patraukti Rusiją į 
savo bloką.

Anglijos diplomatai dar 
kartą bandys įrodyti so
vietams savo nuoširdumą 
ir išsklaidyti visus abejoji
mus ir neaiškumus, ypač 
Baltijos valstybių klausi
mu.

Anglijos pasiuntinys 
Strang vedė derybas su 
Lenkija. Vengrija ir kito
mis valstybėmis.

Premieras Chamberlain 
į kalbėjo parliamente. Jis į- 

pata^avihav : Į rodinėjo, kad kaikuriais 
\ gedaus . i klausimais Anglija, Pran- 

'cūzija ir Rusi ja jau yra 
'susitarusios, o tik beliko 
; išsiaiškinti smulkmenos, 
i Išrodo, kad susitars, bet 

_  . labai abejojama, kad tas 
TEL-ftlBDROrį 2680. I susitarimas būtų nuošir- 

Idus.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

Laivakorčių

I

’T

Protestantų Spauda Aukština 
Katalikų Bažnyčią

Stockholm, Švedija, birž. vadus. Kokius Popiežius!
8, — Protestantj laikraštis Gioacchino Pecči, kurs pa- 
“Nya Dagligt Allahanda”, ėmė Leono XIII vardą, da- 
savo vedamame straipsny- vė pasauliui amžinos ver- 
je štai ką sako apie Kata- tės raštą apie darbininkų 
likų Bažnyčios vadus: — klausimus; Giuseppe Sar- 
“Šiandieną kiekvienas pro- to, Pijus X buvo malonus 
testantas turi pripažinti, ir šventas žmogus; Giaco- 
kad Katalikų Bažnyčia už- mo della Chiesa, Benedik- 
ima begalo svarbią vietą tas XV. išmintingas diplo- 
krikščioniškoje civilizaci- matas, kuris laike pasauli- 
joje. Kada šiandieną naujo nio karo dėjo visas pastan- 
pagonizmo idėjos yra taip gas padaryti taiką tarp 
skleidžiamos, kada teroras tautų; ir geriau mums ži- 

viešpatauja, nomas Achille Ratti, Pijus 
kur kurį laiką žmogus tikrai būtų nesą- XI, gilaus mokslo vyras, 

Hollywoode

Geg. mėnesio pabaigoje 
prof. Pakštas išvyksta į ir žiaurumas 
Ameriką, 
gyvens ...... ----------
skaitys paskaitas didžiau
siame pasaulyje Los An
geles universitete.

ir žiningas, jei nepripažintų kada Mussolini užvaldė I- 
su kokia drąsa Katalikų talija. Pijus XI išgelbėjo 
Bažnyčia gina žmonių tei- Kryžių Italijai ir pasauliui, 
sės ir krikščioniškąją lais
vę.

“Mūsų laikais Katalikų 
Bažnyčia turėjo nepapras
tai išmintingus ir mokytus

I Suvartojo 1.069,000 sva-j 
rų plieno 1938 m. išdirbi-'

i mui golfo lazdelių.
t - __________

JAPONIJA PAREIŠKĖ RUSIJAI 
PROTESTĄ

—

I
!

Didelis Gaisras Varšuvoje
Varšuva, birž. 8, — Dide

lis gaisras padarė daug 
nuostolių Varšuvos naujai 
statomai geležinkelio sto
čiai. Sakoma, kad kas nors 
statybą padegė.

VokiečiaiKlaipėda
Klaipėdos krašte numatė 
įrengti tris nuolatines sto
vyklas darbo prievolę at
liekančioms mergaitėms. 
Stovyklos bus baigtos į- 
rengti rudenį, kada prasi
dės Klaipėdos krašto mer
gaičių šaukimas į darbo 
stovyklą.

“Katalikų Bažnyčios va
dai veda aštrų ir sunkų gy
venimą: jie atsižada visų 

-1 žemiškų malonumų ir lin
ksmybių ir seka savo Vieš
patį ir Karalių, Jėzų Kris
tų. Pijus XI buvo didžiau
sias iš žmonių. Jis niekada 
nekalbėjo.
kas nebūtų 
gerovei, 
pasaulio 
drąsiai pasakė tiesą, kada 
niekas kitas nedrįso tai 
padaryti, žodžiu ir raštu 
iis gynė žmonių teises. Ir 
dabartinis Popiežius. Pi
jus XII jau sulaikė tautų 
vadus nuo kraujo pralieji
mo".

1 nieko nerašė, 
viso pasaulio 

Galingiausiems 
valdovams jis

Tokio, birž. 8, — Man- 
džiuko valstybėje vėl atsi
naujino susikirtimai tarp 
Japonu ir Rusų rubežių 
sargybiniu. Japonai sako, 
kad Rusijos sargybiniai 
tvirtina savo pozicijas ir 
puola Japonus.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, birželio 10 d.. 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildys Cambridge lie
tuvių parapijos Radio choras, vadovaujant muzikui 
Mamertui Karbauskui.

Lietuviška daina, muzika ir kalba pasieks jūsų, 
i Gerb. Skaitytojai, namus oro bangomis iš VVCOP sto- 
Ities (1120 kilocycles), Boston, Mass.
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Visų Žmonių Duona Klaipėdiškiai Aprūpinti 
Darbu

ATOSTOGOS LIETUVOJE

visųDievo Kūnas yra 
kasdieninė duona. Be Jo 
mes negalime nei gyveni
mo audrų nugalėti, nei ge
ros sėklos sėti, nei kilnios 
asmenybės išugdyti. Jei

Vis dėl to, kad žmogus savo dvasios nesti- zoliucija apgailestaujant ir tį ir norą sudaryti santy- 
reikalinga gv- prina ir nemaitina dvasi- protestuojant prieš prezi- kius tarp valstybės ir Baž- 

Mums atrodo,

Mūsų gyvenime labai! 
svarbus dalykas yra duo
nos klausimas. Už duonos 
kąsnį keliamos revoliuci
jos streikai ir karai, lieja
mas kraujas ir aukojama 
gyvybė, 
duona yra i_____ „ w
vybei palaikyti. Badas su- ne duona, tai jis bus tik dentą Rooseveltą kam jis nyčios”. 
naikina žmogaus sveikatą nudžiuvusi šakelė, purto- pasiuntęs atstovą Kenne-ikad toks baptistų pareiš- 

Be ma ir lenkiama gyvenimo dy į Popiežiaus Pijaus XIIkįmas 
audros. Kristus yra gyve
nimo centras. Bet jis pri
valo būti kiekvieno žmo-

pavalgvti. gaus širdyje.
Dievo Kūno šventė, ku

rią šventėme šįmet birželio 
8 d., o iškilmingai su pro
cesijomis minėsime sek
madienį. birželio 11 d., pri
mena mums Kristaus mei
lę ir skatina mus, suvar
gusius nuo šių dienų nera
mumų. eiti prie Jo ir ieš
koti dvasios stiprybės ir 
ramybės. Koki graži yra 
tos šventės giesmė! Pami
nėsiu tik keletą eilučių: 
“Šitai duona Angelų, maistas 

žmogui keliauninkui..
Ima vienas, ima šimtai, tenk

kiek šitiems.
Kiek ir tam. ir nemąžta imamas.
Ji geri ir blogi ima. tik jie laimi

ne tą pati.
Vienas gyvenimą, kitas mirtį.
Geras Piemuo, tikra duona. Jė

zau mūsų pasigailėk...”

I

Oklahoma City. birž. 8, greso sesiją, kada mirė Pi- 
Protestantų baptistų su--jus XI. Tie dalykai, jie sa- 
važiavime buvo išnešta re- ko, rodo “pavojingą kryp-

ir nusilpnina jėgas, 
duonos nepagyvensi. Už 
tai žmonės labai striopiai 
darbuojasi, kad kasdieną 
turėtų duonos 
pasistiprinti.

Bet žmogus “yra gyvas 
ne vien duona”. Mūsų Iš
ganytojas sako mums: — 
“Ieškokite visų pirma Die
vo karalystės ir jos teisy
bės, o visa kita bus jums 
pridėta”. Reiškia yra dva
sinis gyvenimas. Žmogus 
turi ne tik kūną, bet ir sie
lą. Kaip kūnui reikia duo
nos. tai ir sielai reikia dva
sinės duonos, kuri daug 
svarbesnė už kūno maistą. 
Ta dvasinė duona yra Šv. 
Sakramentas. Tai yra am
žinos gj-vybės ir meilės 
duona. Jėzus Kristus pa
sakė: “Mano Kūnas tikrai 
yra valgis, ir Mano Krau
jas tikrai yra gėrimas. 
Kas valgo mano Kūną ir 
geria Mano Kraują, tas 
pasilieka Manyje ir Aš ja
me”.

yra “neišmintin- 
vainikavimo iškilmes. Į gas”. Katalikų Bažnyčia 
Baptistai taip pat pareis- i . DrOpOs sudarvtikė, kad Jungtinių Ameri- ineiesKO progos sudaryti 
kos valstybių kongreso at- ’ santyaius su Amerikos 
stovai pasielgę "neišmin- į valdžia, kaip jos neieško 
tingai” nutraukdami kon- protestantų sektos.

Kaunas— Didesnės Kau
no ir provincijos tekstilės 

i pramonės įmonės atleido 
svetimšalius meisterius ir 
jų vieton priėmė klaipė
diškius. Pasirodo, kad'šios 
specialybės gerų meistrų 
mes turime ir savųjų, ku
rie pilnai gali pavaduoti 
arba net geriau darbą at
likti ir už svetimšąlius. Iš 
viso klaipėdiškių specia
listų pareikalavimas 
nemažas. Jau beveik 
jie aprūpinti darbu.

I

yra 
visi

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Komunistai Mėgina Įtraukti
Ameriką Į Kar^

VVashington. birž. 8.----kalauja kitų tautu apginti
Generolas George Mose- ju nepriklausomybes nuo 
ley, kongreso komisijai Vokietijos. Jis sako, kad 
pareiškė, kad komunistai kitų valstybių oasižadėji- 
deda visas pastangas, kad mas jas ginti iššauktų Vo- 
Amerika būtų įtraukta į kietiją prieš juos. Tos val- 
Europos karą. Jis taip pat stybės, jis sako, nori pasi- 
pasakė, kad Amerikos ko- likti neutralios. Toliau jis 
munistų partijoje labai di- sako, kad Rusijos pasiža- 
delis nuošimtis vra žvdu.-7 * • ;

ir kad žydai, panaudodami 
savo galybę per radio. i 
spaudą, kinus ir finansus,; 
galėtų į 30 dienų sulaikyti j 
visą komunistų veiklą.

Baltijos Valstybės Nenori 
Anglijos * Rusijos Globos

dėjimas jas ginti nepriim
tinas. nes jie žino, kad Ru
sija tik tuo nori pasinau
doti užvesti tose valstybė
se komunizmo rėžimą. Jie 
su komunistais nenori nie
ko bendro turėti.

LIETUVOS - VOKIETIJOS 
SUTARTIS

Kaunas — Šį pavasąrį 
netekus Klaipėdos krašto, 
buvo manomą, kad krovi
nių pervežimas sumažės. 
Tačiau dėka mūsų ejtpno- 
minių įstaigų greito po į.- 
vykių persitvarkyme, per
vežimai einą normaliai- 
Pav., per balandžio mėnesį 
buvo pervežta krovinių net 

i šiek tiek daugiau negu 
praėjusiais metais. Trąšos 
vežti jau baigiamos. Ne
maža ateina laivų su ce
mentu, geležimi, anglimis. 
Eksportuojama javai, svie- 

Iš Kauno į Palangą važiuo-, stas, bekonas, kiaušiniai 
ja du dideli 28 vietų auto-'ir kt. prekės. Taip pat 
busai kasdien. Šis ruožas daug vagonų gyvų kiaulių 
atidarytas gegužės 15 d. | išvežama į Rusiją.

Tą progą vokiečių spau
da plačiai rašo, pąbrėždą- 
mą, kad naujieji susitari- 
______ - J_______ _____________ Z_ 1- 44_______ <

Londonas, birž. 8, — Es- 
tonijos atstovas Anglijai 
pareiškė, kad Baltijos val
stybės. būtent, Estonija, 
Latvija ir Suomija nerei-

J

I

Bendrai kiekviena šeima 
Amerikoje turi apdraudu
si savo gyvybę S3.249. pa
lyginus su S273 Vokietijo
je. 8103 Italijoje, ir zero 
R-usijoje, kur visai nėra 
gyvybės apdraudos.

įl
I

60 EIlsw,r*h St. 
Worcester, Mass.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANGI 
1410 Columbia Rd..

South B -ston

PHONE
So. Boston

2271

Kaunas, Elta, Gegužės 
20 d. Berlyne buvo pasira
šyta Lietuvos ūkio sutar
tis su Vokietija. Toje su
tartyje yra taip nat atsi
skaitymo susitąrimąs įr 
mažojo pasienio susisieki
mo susitarimas dvejiems 
metams. Visiškai taip 
susitarta dėl finansinių — 
klausimų, kilusių atskvrus i 
LZ__r_______ __________
tuvos. Kol kas Lietuva autobusai važinėja žymiai 
gauna kaip laisvą uostą daugiau ne£ kitais metais, 
dvi laisvas zonas su įrengi
mu. kuris yra Klaipėdos 
uoste, o vėliau bus įreng
tas naujas uostas Lietuvai 
į pietus nuo Klaipėdos 
miesto ir tą uostą pastatys 
pati Vokietija, nagai miš
rios vokiečių lietuvių ko
misijos parengtą planą. ■ 
Sutarti specialūs nuosta
tai svarbiųjų lietuvių tran
zito prekybos įmonių nau
dai. Smulkmenų klausi
mai. kurie kils abiem ad
ministracijoms dėl tos 
tranzito prekybos, bus iš
tirti birželio mėnesio pra
džioje per speciales dery
bas.

Sutartį pasirašė Lietu
vos užsienių reikalų minis
tras Urbšys ir Reicho už
sienių reikalų ministras 
von Ribbentropas. Reikia 
pastebėti, kad buvo pasi
rašyta ne viena sutartis, 
bet visa sutarčių sistema. 
Pavieniui pasirašytos šios 
atskiros sutartys: 1) Pre
kių pasikeitimo, 2) mažojo 
pasienio susisiekimo, 3) 
veterinarijos, 4) atsiskai
tymo su Klaipėda ir 5) lai
svos zonos Klaipėdoje uo
ste sutartis.

Vokietijos užsienių rei
kalų ministras v. Ribben- 
tropas ryšium su sutarties 
pasirašymu “Eltos” atsto
vui pareiškė, esą suregu
liavus Klaipėdos problemą, 
daugiau jokių ginčų tarp 
Lietuvos ir Vokietijos neb- Į 
esą. Priešingai, ateityje a- 
bi valstybės papildančios 
viena antrą visais atžvil
giais. Vokietija, kaip di
dysis Europos vartotojas, 
galinti pirkti labai didelę 
Lietuvos gamybos dalį ir 
Lietuva galinti pirktis Vo
kietijos pramonės gami
nių. Naujoji prekybos su
tartis esanti pagrindas 
glaudžiam ūkiškam ben- 
dardarbiavimui tarp abie
ju valstybių. Sutartis dėl 
Klaipėdos uosto esanti an
tras pagrindas abiejų vals
tybių ateities bendradar
biavimui. Per ilgus metus 
Klaipėdos klausimas nuo
dijęs santykius tarp abiejų 
kraštų, dabar Klaipėda 
jungsianti vokiečių ir lie
tuvių tautas. Politiniai Vo
kietijos Lietuvos santykiai 
esą patikrinti savitarpio 
nepuolimo pakto. Vokieti
ja pageidaujanti dar la
biau na gerinti draugiškus 
vokiečių lietuvių santy
kius. Dabar Kaunas galįs 

j pasitikėti Vokietijos drau- 
'gvste.

mąi dąro pagrindą “pasto
viems, draugingiems 
tykįams”.

san-

Kaunas — Akcinė 
i “Auto”

ben- 
perėmė 

: Kauno - Palangos autobu- 
n.iauoiHiu, miuoių <xuon.yx uo ~ - x * i

Klaipėdos kraštą nuo Lie- j

PROTESTANTAI NEPRITARIA 
POPIEŽIAUS NURODYMAMS

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

Londonas, birž. 8. — Pro- 3000 Lietuvių Varšuvoje 
testantų bažnyčios vysku
pas, Cosmo Gordon Lang, 

'pareiškė, kad protestantai 
nepritaria Popiežiaus Pi
jaus XII pasaulinės taikos 
nurodymams ir jų nemano 

; sekti. Kiek ankščiau tas 
pats protestantas apšaukė, 

; kad Popiežius nieko neda- 
; ro taikos palaikymui ir rei- 
■ kalavo, kad Jo Šventenybė: turinti 108 aktyvius
• 4 4 “ J *  —  X —   —- -   1 _ - • • .. . . « - . .

taikai”.

I Į
*

|Tas kelias už Aštrogų, kur yra 
i Nemuno ropa, visai geras, iš
taisytas ir gražiai atrodo.

Dar teko kiek pabūti Gastilo- 
nyse, žmonos gimtiniame kraš-

Rašo Jonas Moučiūnas
(Tąsa)

Liepos 19 d. Ah, Dievuliau, 
jau važiuojame iš savo gimtinės 
turi būti ant visados. Daug ma-L , ■. . . x_. .... x. ® te. Jau ir rugiapiute. Nors perno gimimų atėjo išleisti. Mano . . :" , . .. .t” 30 metų neteko kirsti rugių, betsena mamyte sako man: Sūne- .. ... įsejęs kirtau gana gerai per poli mano, dar as norėčiau pagy-! . , ° r r
venti nors tris metus, kad gale-;x j , Atlikę pabaigtuves, liepos 22:ciau sudevet tas dovanas, kurias . , ■ . . .. .. .. ... .. . . d., labai susijaudinę, išvykomeman dovanojai . Manau sau. ki- .
tiems ir 20 metų gyventi butui .... ...
nedaug o mano mamyte, .r trys dovanų
m~ \ **JeraL i Liepos 23 d. buvome Kleboniš-

Tariau sudiev mano jaunu die- , - , . ...x , J ; kyj. kur Įvyko arklių sportasnų takeliams. draugams-ems. i . KT • . ta . . x .XXIX - (pne Nerio). Daugiausia atsi-30 metų atgal tuo pačiu a. a. . . .. , . . .I X- žymėjo jojimu karininkai,mano tėvas mane veze, o si kar-; A , .. . ... . .. . ....i Arkliai išlavinti ir vikriai pertą mane veža brolelis. Jau ir . . iS. ~ . .„ .... . _ ,. , , . šoka užtvaras. Geriausiai atsi-Rumsiskis. Sudiev ir tau broleli,' . ..... , , ., . . ... ;žymėjusieji gavo dovanas. Lie-kuns per asaras negalėjo ne!. • - ■ ,,įhAt- įtuvoje yra gražių arklių.
u . -x I Vakare, Kaune būdami, nuė-Gal tiems, Gerb. skaitytojams, . * u.- • j •«, .. , , , _ jome pamatyti judamų paveiks-kurie paeina iš to krašto, butų1 į rs • ,.. . , , ’ . \lų. Daugiausia paveikslų rodoĮdomu žinoti, kad nuo Dovaino-;.. „ - . * x.,..... . _ .... . iš Rusijos arba Amerikos, tikmų vieškeliu į Rumsiskius ma-l_.___ ___________j=x_

žai kas važiuoja. Dabar važiuo
ja per Dovainonis nuo vieškelio 
į šašiejų, taip kad garsusis Ska- 
radkalnis yra visai užmirštas.

po paveikslais yra padėta lietu
viški parašai. Tas pats ir Vil
niuje ,tik ten lenkiški parašai.

Bus daugiau

$v. Kazimiere Parapija
Jau trečia savaitė, kaip apsi-

Aušros Vartų Parapija
Ketvirtadienį, birž. 1 d. įvyko

gyvenau Worcestery. šv. Kaži- Aušros Vartų P^P- Moterų
miero parapijoje. Miestas atro-! Socialio klubo Pasilinksminimo 

•• • . komisijos susirinkimas p. Vo- 
kalnelio ^unSevPienės namuose, pasitar- 

ti kaip gražiausiai pavaišinti 
nares po susirinkimo, kuris į- 

parapijos sve-

do jaukus, pavaikščiojus po jį ir 
palaipiojus nuo vieno 1______
ant kito, jauties lyg būtum esąs
Šveicarijoje atostogoms. Taipgi įn<irta’ 
VVorcesterio žmonės, su kuriais. v^ks ^>^rz‘ 
jau turėjau progą susipažinti,! p?' N
no..;—„Šu kiene, H. Kaliuniene, M. Beau-

Kaunas — Lenkų spau
dos žiniomis Varšuvoje e- 
sama apie 3,000 lietuvių, iš 
kurių aktyvių nuo 20—40 
m. amžiaus esama apie 
1,000. Lietuvių Savišalpos 
Draugija, kuri Varšuvoje 
veikianti beveik 30 metų, 

> na- 
imtųsi pastangų pasaulio rius lietuvius Lenkijos pi- 
------ - liecius.

Kaunas — Gegužės 18 d. j Vyriausybės Nariai Lankosi 
Mažeikiuose įvyko šaulių: Prnvinriinip
būriams ginklų įteikimas * *
ir vietos lietuvių verslinin- i 
kų skyriaus 7 metų sukak- i 
tuvių minėjimo iškilmės, į 
kurias apsilankė švietimo 
ministras Dr. L. Bistras. 
Po iškilmingų pamaldų 
Tumo Vaižganto mokyk
los aikštėje susirinko 4000 
žmonių. Susirinkusiai mi- 

i niai švietimo ministras pa
sakė kalbą, pastebėdamas, 
kad mus ištiko didelis 
smūgis, kai netekome 
Klaipėdos krašto. Ypač tas 
smūgis skaudžiai palietė 
mūsų ūkišką gyvenimą. 
Turim pergyventi ūkiškus 
sunkumus. Tiesa, jie jau 
praeina. Mes neturime pa
grindo nusiminti. Juk val
stybę pradėjom kurti dar 
sunkesniu laiku. Visų mū
sų pasišventimas, pasiry
žimas gali atitaisyti tai, 
ką mes nustojom, netek
dami Klaipėdos krašto. 
Apžvelgęs šios dienos ne
ramią tarptautinę politinę 
padėtį, kurioje esą jaučia
mas atoslūgis, ministras 
kvietė visus būti viena lie
tuvių šeima ir eiti į talką 
vyriausybei, atliekant jai. 
skirtas sunkias pareigas.! 
Jo kalba kelių tūkstančiui 
žmonių buvo išklausyta su į 
didžiausiu dėmesiu ir bai-! 
gus sukeltos ovacijos. Ma-1 
žeikiškiai įteikė šauliams 
visuomenės lėšomis nu
pirktus 75 šautuvus, 10 
lengvų kulkosvaidžių h* 5 
pistoletus.

Į

draugiški,----- ‘
Ichemin, J. Bendoraitė ir pati 

„ , šeimininkė Volungevičienė, ku-Federacnos- ..ri po pasitarimo visas pavaisino.
i

pasirodo malonūs, 
nuoširdūs.

Teko dalyvauti 
skyriaus ir LDS 7 kuopos susi
rinkimuose. kur buvau pakvies-! šeštadienį, birž. 3 d., kleb. 
tas pareikšti mintis ir nurodyti kun. K. Vasys moterystės ryšiu 
priemones, kaip būtų galima surišo dvi poras, būtent, p-lę 
pagyvinti veikimas, kad jis bū- Rožę Stoškiūtę su M. Kartonu 
tų našesnis, produktyvingesnis. įr L. Juraševičiūtę su I. Laval- 
Patariau kiekvienam-nai, daly-'lee. Abi poros sugrįžusios iš 
vaujant organizacijoje nuolat Į “medaus mėnesio” apsigyvens, 
šviest ir aštrint savo protą, nes j \Vorcesteryj.
protas tai yra įrankis, kurį mes; ------------
vartojame organizaciniame dar- • Veikėjos T .B. Mažeikienės 
be. Jeigu darbo įrankis yra aš-' dukrelė Kotrina šiomis dieno- 
trus. tada darbas yra lengvas.; m*s Memorial ligoninėje, užbai- 
našus ir daugiaus galima nu- ■ slaugės mokslus. P-lė Kotri- 
veikti. Apie proto švietimo prie- i na nepasitenkina gavus diplo-

Kaunas, birželio 4 d. di- 
i dingose šaulių šventėse 
dalyvavo šie vyriausybės 
nariai: K. Bizauskas — 
Ukmergėje, Musteikis — 
Utenoje, Raštikis — Ro
kiškyje, Tamošaitis — 
Lazdijuose, Krikščiūnas — 
Kretingoje ir Skučas — 
Marijampolėje. Visuomenė 
gausiai aukoja šauliams 
ginklus.

I 
I

JOS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ, PERKANT 

GOLD SEAL ANGLIS 
Pirmos rūSies Amerikoniški 

kietieji angliai 

$11.50 už toną
Kodėl neužsisakyti šiandien!

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

$175.00 pilnai įrengtas
Maži mėnesiniai išsimokėjimai 

Galite pradėti mokėti Spalių 1 d. 
Klauskite mūs apie 5 metų 

Service Plan

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOUth Boston 1540

Užsisakykite anglis per

Darbininkas
366 W. Broadvvay. So. Boston.

Tel. SOUth 2680

mones galima rasti patarimų 
knygose ir laikraščiuose, ypa
tingai “Darbininke”, kur telpa 
gražių straipsnių “Studijų Ra
teliams”.

Birželio 4. sekmadienį, 
Kazimiero par. bažnyčioje 
ko jauno kunigėlio Jurgio 
druškos pirmos iškilmingos šv. 
mišios, laike kurių turiningą 
pamokslą, apie kunigo reikšmę,! f 
pasakė kun. ar-as Vaitkevičius. 
Vakare įvyko iškilminga vaka
rienė, kurioje dalyvavo skait
linga publika ir daug svečių ku
nigų. Jaunam kunigui buvo pa
reikšta daug gražių linkėjimų 
ir įteikta dovanų. S. B-t.is.

Šv. 
jvy- 
An-

mą, žada toje pačioje ligoninėje 
dar aukštesnį medicinos mokslą 
tęsti. Pasisekimo.

1

d.,

Ponios V. Shea sūnus Rai
mundas, kuris antri metai tar
nauja kariuomenėje, kaipo “Ra
dio dispatcher” Fort Ethan Ver- 
mont, šiomis dienomis už atsi- 
žymėjimą buvo pakeltas į Cor- 
poral. Rap.

j 
J

PARAPIJINIŲ CHORŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, birželio 11 
Maironio parke. Shrewsbury,
Mass. įvyks Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų parapijų chorų iš
važiavimas — gegužinė.

Programa susidės iš dainų, 
žaidimų ir muzikos. Bus plau
kimo kontestas. soft bąli žaidi
mas tarp šv. Kazimiero ir Auš
ros Vartų par. jaunimo grupių.

Yra pakviesti ir kitų parapijų 
chorai ir jau kaikurie pasižadė
jo atvykti, būtent: iš Norwood. 
So. Boston. Athol. Gardner. 
Cambridge. Westfield ir Law- 
rence.

Bus duodamos taurės geriau
siai ir gausiausiai atvykusiam 
chorui. Kviečiame visus daly
vauti.

Sv. Kazimiero par. choras ir 
Aušros Vartų par. choras.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Iiarbininke” tik 
ral verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkite^ “ihirblnlnke".

Juezas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

GELBĖK 
SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

SUFFOLK 
DOHNS

DABAR IKI LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 

1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 

Įžanga (su taksais) Sėdynės 99c. 

Clubhouse $1.50—8 lenktynės kasdien
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DARBININKAS
(THE VVORKER)

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

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

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered u second-clasa 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 provjded for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
PRENUMERATOS KAINA: 

Amerikoje metams .................... $4
Vieną kalt savaitėje metams $2.00 

Užsieny metams   $5.00
Užsieuyj 1 kart savaitėj metams $2.50

8UBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly  ..................  $4.00
Domės tie once per week yearly $2.00
Foreign yearly ...................... $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West 6roadway, bouth Boitoo, Ma«a

Telephone SOUth Boston 2680

J. MAŽEIKA.

Luropos demokratijos, 
Anglija ir Prancūzija, no
rėjo sudaryti sutartį su 
Rusija prieš Vokietijos 
Hitlerį. Tos sutarties tiks
las būtų apginti ir mažes
nius Europos demokrati
nes valstybes nuo Hitlerio 
užpuolimų. Tačiau tos An
glijos ir Prancūzijos pas
tangos niekais nuėjo, nes j 
Rusija atsisakė prie jų sa- užvesti komunizmo dikta- 
jungo.s prisidėti. Kitaip ir tūrą; ir, antra, Stalinas 
nebuvo galima tikėtis, nes.! jau turi sudaręs slaptą su-. įT dar'padidėtų.’Jau da- 
dalykus žinant, aišku, kad tartį su Vokietijos naciais k armiioie vra didis ne-

i

zūbą į kovą prieš velnią, 
kaip Staliną prieš Hitlerį. 
Juk pagrindiniai, koks yra 
skirtumas tarp Vokietijos 
nacių ir Rusijos komunis-Į 
tų?

I

ir vestų savo armiją į karą 
nrieš visas valdžias. Tik
rai vestų, jei galėtų. Bet 
negali. Šiandieną niekas 
Europoje netiki į sovietų 
Rusijos armijos galybę. 
Tiesa, kareivių priskaito- 
ma į milijoną, bet nėra ka
riuomenėje vienybės ir nė
ra vadų, — generolų, nes

_ .. . i Stalinas juos likvidavo.
Rusija niekada nesutiks. pa^s Vorošilov pasakė, kad 

ginti demokratijų, nes>arm įjoję nėra ne pusė ko- 
pirma, ji demokiatijos ne- rnunistų. Jei komunistai 
pripažįsta, bet įūpinasij^y • karą, tada reikėtų 

daryti mobilizaciją ir ne 
komunistų skaičius armi-

Stalinas niekada prieš Hit-lir prieš juos neis į karą, 
leri į karą nestos. Leng-j Velnias prieš velnią nešoks 
viau būtų iššaukti Beelze- kovoti.Eidamas savo garbingo pirmtako pėdomis, Šv. 

Tėvas Pijus XII neilstamai darbuojasi pasaulio taikai 
įvykdyti. Dar pirmiau buvo kvietęs į Vatikaną penkių 
valstybių atstovus — Anglijos, Prancūzijos, Italijos, 
Vokietijos ir Lenkijos, kad jie mėgintų taikos būdu 
išspręsti tuos stambiuosius nesusipratimus, kurie jau 
buvo begresią iššaukti karą. Kai kurios valstybės pa
lankiai atsiliepė, kai kurios nevisai, su išsikalbėjimais, 
bet įspūdis buvo toks, kad neviena griežtai nesiprieši- rius, kuris nekenčia demo- kietija. 
na, išskyrus Lenkiją, kuri niekur nemanė nusileisti, gi 
einant į derybas kur nors nusileisti vis dėlto reikia. 
Dancigo klausimą Lenkija skaito gyvybiniu savo rei
kalu, nes tik per Dancigą ji gali jūres pasiekti. Gi ant
ra vertus, vokiečiai taip pat negali pakęsti, kad jų val
stybė būtų perskelta į dvi dali. Tad į Dancigo klausi
mą sutrupa visos taikytojų pastangos. Atrodo, kad tai 
neišrišama problema, neatmezgamas mazgas.

Tačiau Pijus XII, kad ir nusivylęs dėl lenkų nepa
lankaus nusistatymo, nepaliauja darbavęsis visatinės 
taikos naudai. Dabar jis užėjo iš kitos pusės: išsiunti
nėjo valstybėms krivulę, paklausdamas, ar jos nori 
taiką palaikyti? Visos, žinoma, atsakė taip — neviena 
juk nenorės imtis atsakomybės už pradėjimą karo. 
Tad atrodo, kad Popiežiaus paklausimas būtų lyg ir 
bergždžias. Bet taip tik atrodo. Iš tikrųjų tai čia labai 
išmintingai sugalvota. Valstybių vadai vis gi atsaky
mą duoda ant rašto, kurs bus laikomas Vatikano ar
chyvuose. Taigi reikės labai, labai svarbių įrodymų, 
kad pasižadėjusieji galėtų nuo savo žodžio išsisukti. 
Čia jau nebe Suvalkų sutartis. Vokiečiai tai suprato ir 
prie savo atsakymo pridėjo apsidraudimą: kad taika 
būtų teisinga. Žinoma, čia ir gi yra kabliukas: kas iš
spręs, kad esamoji taika pagrįsta teisingumu? Beveik 
kiekvienas jaučiasi nuskriaustu, net ir tie, kurie dau
giausiai gavo iš Versaliaus sutarties, būtent, lenkai. 
Čia taip pat gali kilti įvairių ginčų ir pasiteisinimų, bet 
Popiežiui esant arbitru - sprendėju, ne taip jau lengva 
išsisukinėti.

Pijus XII veikia labai apgalvotai. Taikytojo kelias 
yra dažnai bergždžias ir visuomet sunkus, bet Šv. Tė
vas nepailsta. Jis atsižvelgia vien į pasakytąjį ant Kal
no pamokslą: Palaiminti taiką darantieji. K.

Komunizmo Tikslas — Diktatūra

Problema

Tikėjimui Silpnėjant, Prietarai

Mažos ir didelės valsty
bės — dabar nemažai su
daro žmonių protuose į- 

: vairių mįslių: Ar turi pra- 
■ smės šiandien mažos vals
tybės? Gal jų laukia neto
limoj ateity savarankumo 
žlugimas? Arba: tos vals
tybės perdaug suvirškino 
svetinių tautų ir todėl 
sprogs?— ir tt.

Tais klausimais yra ne
maža pasauly literatūros, 
žinoma, naujos. Tuo klau- 
e

Jeigu prileisti pesimistų 
nuomonę, kad stipresnė 
valstybė galų gale paglemž 
mažesnę, tuomet, logiškai 
galvojant, galų gale beliks 
dvi didelės valstybės. Ir 

' kad ir taip — viena iš jų 
į turės būti visvien stipres
nė?

Kad lig to prieitų — būtų 
absurdas galvoti. Todėl 
lieka išvada: — bus didelių 
ir mažų valstybių, kaip 
kad yra didesnių ir mažes-

sutikimas ir pasipriešini
mas Stalino diktatūrai, 
karui iškilus jis dar labiau 
pasireikštų.

Trockis laikraštuke “Bu- 
.................. ■ ’ i” sako: 
“Stalinas negali eiti į karą, 
o jeigu būtų priverstas ko
voti, tai būtų lengvai nu
galėtas”. Tarp sovietų po
litinių komisarų, armijos 
vadų ir komunistų eina di-j 
dis nesutarimas. Stalinas 
nepasitiki armijos va
dams. O jei, karo metu, 
pašauktų į armiją Rusijos! 
kaimiečius, tai Stalino 
viešpatavimui būtų galas. 
Juk ne paslaptis yra, kad 
daugumoje Rusijos gyven
tojai nekenčia Stalino vai-į 
džios ir gavę ginklų jais į 
pirmiausia išžudytų savo ■ 
prispaudėjus.

Dar kita priežastis kodėl 
Rusija negali eiti į karą 
tai ta, kad jos kariuomenė 
susideda ne vien iš rusų, 
bet ir kitų tautų žmonių. 
Ir tos tautinės grupės so
vietų armijoje tikrai yra 
problema, kuri vargina ko
munizmo vadus. Jei sovie-

Nežiūrint kaip saldžiai jas, F. A. Voigt, knygoje, Hptin of Opposition 
komunistai kalba apie tai
ką. ir demokratiją, Stali
nas yra vienatinis diktato-

“tinto Ceasar”, sako: “Ru
sija bijosi, kad Anglija ne
sudarytų sutarties su Vo- 
- - - - jr niekas Rusijai 

kratijos ir nenori taikos, j taip nepatiktų, kaip Angli- 
bet karo. Aišku, jis nenori jos 
tokio karo, į kurį Rusija! 
dabar būtų įtraukta, bet 
karo tarp kitų Europos 
valstybių, kuriuo jis galė
tų pasinaudoti komunizmo 
rėžimo užvedimui. Rašyto-

Vokietijos karas”. 
Kada kitos tautos būtų ka
ro nuvargintos, tada Stali
nas pasiųstų į jas savo ka
riuomenę įsteigti komu
nizmo diktatūrą.

Komunizmo Vadų Žodžiai
pasakė: “Raudonosios ar
mijos uždavinys yra išpil
dyti internacionalo sie
kius, būtent, įsteigti so
vietų valstybes... Stalinas, 
mūsų didis vadas, ves mus 
į kovą už pasaulinį komu-

—

Nereikia manyti, kad 
Stalinas, ar jo pakalikai, 
atsižadėjo komunistinės 
revoliucijos idėjos ir pasi
darė taiką mėgstą demo
kratai. Nieko panašaus nė
ra. Priešingai, kiekvienai 
progai pasitaikius, jie kal-Jnizmą”. Tame kongrese 
ba apie pasaulinę kruviną pats Stalinas pasakė: “Ko- 
revoliuciją ir komunizmo munizmas eina į naują gy- 
diktatūrą. Politinis sovie- venimą, į proletari jato dik- 
tų Rusijos komisaras Ma- tatūrą”. O Manuilsky sa- 
nuilsky, žurnale “World kė:

I

■ 1 llJAl 1CL , ličiu 1 UU Aldu“ ■

simu per Kauno radio lai-i .
j kė įdomią paskaitą kapit. Į Valstybių apsiginklavi- 
Bulvičius. mas yra Prasmingas, kiek

Komunistų didžiausia tų Rusai eitų į karą, tada 
Youth Revievv”, kovo mė- pareiga yra sumobilizuoti tos tautinės armijos gru- 
nesio, 1939 m. sako: “Pro- visų kraštų darbininkus. į pės, Ukrainai, Turkesta- 
letarijato diktatūros mok- j Darbininkams reikalingas! niečiai, Kaukaziečiai ir ki- 
slas yra Lenino mokslas”. ■ yra bendras frontas, kad 
Ir koks gi Lenino mokslas, su ginkluotos sovietų Ru- Rusijos

<4

ti, ieškotų atsiskirti nuo
> ir reikalautų ne

priklausomybės. Ir juo ka
ras toliau tęstųsi, tuo sun
kesnė pasidarytų sovietų 
Rusijos padėtis.

Dėl tokių tai priežasčių 
sovietų Rusijos komunis- 

a pasaulinės 
revoliucijos. Jie laukia ir

ar kova už taiką, už demo- sijos armijos pagalba su- 
kratija. ar žmonių teises?;truškintų sočiai - demo- 
Ne. Štai Lenino žodžiai:— kratų valdžias”. Gi komu- 
“Mes niekada neatsižadė- nistų laikraštis Pravda, 
jome teroro ir jo negalime rašo: “Mūsų pasaulinė pro- 
atsižadėti... Diktatūra rei- grama nėra vien tušti žo- 
škia žiauraus karo valsty- džiai. bet visa apimanti ir tai nepraded; 
bū ir tokią valstybę mes krauju permirkusi tikre- 
turime. Kad įsteigti sočia- nvbė... Mūsų galutinis tik-1 kursto kitas valstybes į 
lizmo rėžimą, mes nrivalo- slas yra pasaulinis komu- kara, kad tuo galėtų pasi- 
me žiauriai kovoti prieš nizmas, mūsų kariški ori- naudoti, 
visus buržujus ir visas vai- sirengimai yra pasaulinei; 
džias”. (Select Works of revoliucijai”. 
Lenin. vol. 2, p. 17 ir p. 293- Kski" 
94: vol. 9, p. 242).

Taigi komunizmo tiks
las yra nugalėti visas val
džias, demokratines val
džias. ir įsteigti diktatūrą. 
Nei Ix-ninas. nei Stalinas, 
nei kiti komunizmo vadai 
nekalba anie demokratija, 
tik apie diktatūrą ir dar ne 
bent kokia, tik kruvina, 
kaip Leninas sako, “kuri 
bus įsteigta upeliais krau- ti komunizmo 
jo”. Kad visuose kraštuose ko-į

Aštuonioliktame komu- munistai įmasi tu priemo-l 
nistu partiios kongrese, niu, mums šiandieną yra į 
komisaras L. Z. Mehklis labai aišku.

Kadangi, kaip minėjom, | Jis yra proporcingas tos 
tos nuomonės ir mintys! valstybės interesams. Per- 
šiuo metu greičiausia bus Odelis apsiginklavimas y- 
visiems įdomios, tad neku-i ra surV<1. nas^a tautai ir 
rias, čia mėginsime pami- valstybei, permenkas za- 

lingas tuo, kad svetimi i- 
ma nebepaisyti tokios val
stybės interesų.

Kaipo pavyzdį čia kapi
tonas Bulvičius paduoda, 
kad toki Estija yra stip
riau apsiginklavusi, negu 
Didžioji Britanija. Todėl 
šiuo metu Didž. Britanija 
sparčiai ginkluojasi, nes 
jos interesų pradėta nebe
paisyti.

Svarbiausia yra išlaikyti 
tautos vienybę ir susiklau- 
simą. Mes esame liudinin
kai žlugimo valstybių, ku
riose nebuvo vienybės, bu
vo sulipdytos, turinčios 
skirtingų nuomonių ir tau
tybių piliečių.
0 pats galingiausias, ma

žų valstybių, mažų tautų 
ginklas — tai pilnas pasi
tikėjimas savimi. Kuri 
tauta nustos pasitikėjimo 
— ji prieš nieką nebeatsis- 
pirs.

Galų gale, aukščiau pa
minėtas autorius su įsiti
kinimu tvirtina, kad atei
tis priklauso ne didelėms, 

I bet mažoms valstybėms,

Čia tuojau kalbėti prisi
eis dėl mažų valstybių, nes j 
ir Lietuva yra iš jų tarpo, i

Pesimistai sako: — Ar 
beverta ginkluotis, dėti 
pinigus ginklams, apsun- 
kyti savę ir žinoma, ati
traukti daug lėšų nuo pro- 
duktingų sumanymų, nes 
mūsų apsiginklavimas ma
ža teturi prasmės, turint 
pašonėj stiprių ir galingų 
kaimynų? Arba kitais žo
džiais: ką reiškia vienas 
kariuomenės pulkas, prieš 
diviziją ar korpusą?

Optimistai tvirtina, kad 
“tas laisvės nevertas, kas 
negina jos”, arba — “viso
mis jėgomis susiburkim 
ginti savo nepriklausomy
bę, tam reikalui nesigailė
dami nieko!”

Pesimistai remia savo 
samprotavimus apskaičia
vimais, protu. Optimistai 
— tai daro instinktu.

Taip — protas vienaip, 
instinktas kitaip.

Lietuva 1918-19 metais 
atgavo savo nepriklauso- vaiov.y

m ™_lnes ir istorinis patyrimas

į

I

Anglijoj labai plinta prietarai ir burtai. Jų visados 
buvo daug, bet pastaraisiais laikais tiek priviso, kad 
anglikonų bažnyčios vadai rado reikalinga išleisti 
brošiūrą, kurioje griežtai pasmerkiama burtai kaipo 
dalykas priešingas tikėjimui, sveikam protui ir dvide
šimtojo amžiaus pažangai. Deja, moderninė pažanga 
nuo burtų neišlaisvina. Kaip tik priešingai, juo ta “pa
žanga” toliau nužengia nuo tikėjimo, juo daugiau bur
tų ji priveisia. Kai kurie prietarai atrodo tiesiog neį
manomai kvaili. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie tiki, 
kad sudužęs veidrodis turi atnešti septynis metus ne
laimių, ar bent stambių nemalonumų. Ir štai viena an
glė (inteligentė) netyčia sumušė veidrodį, bet jau ne
toli septyni metai nuo to įvykio praslinko, o nelaimių 
kaip nėra taip nėra. Dabar anglė kaltina Dievo Apvaiz
dą, kad jos prietaringa lūkestis neišsipildė!

Tačiau ne vienoj Anglijoj yra daug prietarų. A- 
merikoj jų dar daugiau, nes čia visų tautų ateiviai at
sinešė savo prietarus ir juos įgyvendino. Kartais net 
nejauku darosi stebint, kaip anglų spaudoj įsigyveno 
prietaringų nuomonių apie 13-toj mėnesio dienoj pasi
taikiusį penktadienį, apie pavojų eiti pro pastatytas 
kopėčias, apie perbėgusią per kelią juodą katę ir tt. 
Mes šaipomės iš mūsiškių burtininkų, su panieka žiū
rim į pasiskolintus iš rusų “šeptūnus” ar “vorožbitni- 
kus”, bet juos toli gražu viršyja angliški “fortune tel- 
leriai” ir gausiai amerikiečių lankomi burtininkai či
gonai. Jei prie to pridėsime įvairiausius, burtais ir prie
tarais pagrįstus naujus “tikėjimus”, kurių čia priviso 
devynios galybės, tai noroms nenoroms prieisime iš
vadą, kad taip vadinamoji pažangioji visuomenė dau
giau yra paskendusi prietaruose, negu koks tamsus
Baltgudijos kampelis. Ten žmones tikėjimą labai ma- švietę. Tad savaime siūlosi išvada, kad viena apšvieta 
žai tesupranta, o čia arba visai jo neturi, arba patys be tikėjimo pagrindo neišgelbsti žmonių nuo burtų ir 
kokį neteisingą ir keistą išsisvajoja. Bet skirtumas y- prietarų. Taip vadinami ateistai - bedieviai šaiposi iš 
ra toks, kad ten žmonės visai tamsūs, i 
skaityt nei rašyt, o čia juk skaitosi pažangūs ir apsi- tamsiausių burtų ir prietarų vergai.

Ko Vertas Komunistu 
Pažadas

Mūsų komunistai nenus- 
itoja šaukę, kad Rusija yra 

T į pasirengusi ginti mažasias 
'demokratijas, kaip tai, 
Lietuvą, Estoniją, Latviją 
ir kitas. Bet tiems jų šūka
vimams niekas nebetiki. 
Rusija turi sutartį su Lie
tuva. Stalino įsakymu, 
Lietuvos tautininkų val
džia nutraukė santykius 
su Šventuoju Sostu, suvar- 
žė Lietuvoje visą katalikų 
veikimą, žodžiu, pildė so
vietų komunistų vado pa
liepimus, nes tikėjosi rei
kale susilaukti pažadėtos 
pagalbos. Ta reikalo va
landa greitai atėio, bet 
Stalinas nusigręžė nuo 
Lietuvos ir jos ginti neno
rėjo. Stalinas taip pat bu
vo pasižadėjęs ginti nuo 
užpuolikų Čekoslovakijos 
nepriklausomybę. Bet ir 
čia savo prižadą sulaužė.

Akivaizdoie tu faktu, ar 
galima tikėtis, kad Stalino 
pažadai, ar sutartis ateitv- 
ie turės tvirtesne gale? 

i Mokė jo apvilti viena syki, 
nemoką nei tikėjimo, vadindami ji pretarų peras,,bet patys yra.ko mokės ir kitą, juk veid- 

, . • • - ,K. mainystū jam yra antroji

(Select Works of revoliucijai”.
Kokiu keliu komunistai į 

siekia savo tikslo nusako 
Londono laikraštis “The 
Times”. “Prie pasaulinės 
revoliucijos komunistai 
štai kaip eina: pirmiausia 
jie stengiasi visur sudary
ti bendrus frontus: antra, 
sukelti masėse nepasiten
kinimą. streikus ir riau
šes: trečia, iššaukti civili
ni karą: ir. ketvirta, istei?- 

rėžima”.

I Sovietų Rusijos Armija

Žinau, kad už tokius įro
dymus komunistai mane 
pavadins negarbingu var
du, bet faktų negalės už
ginčyti. Jeigu jie sakytų, 
kad komunizmas stoja už 
demokratiją, tai jie pasi
rodytų neseką savo vadų,

Lenino ir Stalino nurody
mų, arba vaidintų veid- 

i mainių rolę. Greičiausia 
! antra. Gal vėl nekurie jų 
pasakys, kad jei komuniz
mo tikslas būtų pasaulinis 

; revoliucijos karas, tai Sta- 
I linas nieko nelaukdamas

niybę — instinkto, to gy-: 
vvbinio instinkto dėka. 
Dėl nepriklausomybės idė
jos, tuomet ėjo pulkai jau
nimo savanoriais, nepaisy
dami pavojaus, vien pasi
tikę ūmo dvasios vedini.

Kiti buvo, 
nirmiesiems 
bet nelabai tetikėjo, kad sįos Vadus mūsų organiza- 
kas iš tų entuziastų žygio ciju Naujos Anglijos aps- 
išeitu, ypač prie jų atvirai kričiams. 
nesidėjo, nes jis buvo kar-1 ___
štas ir pavojingas. I

Tačiau pirmųjų instink- kriclul 
tas galų gale laimėjo.

Ir laimėjo kasdieniam 
gyvenime dažnai pasitai-1 ALRK Moterų Sąjungos 
ko. kad savo instinktyviu 
užsispyrimu dažnai laimi 
moterys prieš vyrus, nors 
naskutinieii daugiau va
duojasi fizine jėga ir pro
tu. bet būna priversti kapi
tuliuoti.

Didžiųjų valstybių ats
parumas visuomet yra 
silpnesnis, nes didesniame 
žmonių skaičiuje — labiau 
reiškiasi nuomonių įvairu
mas. Mažos valstvbės vi
sad yra vieningesnės.

už tai kalba.

Nauji Dvasios Vadai
Organizacijų Apskričiams

Šiomis dienomis Kunigų
kurie, nors Vienybės Bostono Provin- 
simpatizavo, cįja paskyrė naujus Dva-

i ALRK Federacijos Ans- 
Kun. K. A. Va

sys, 15 Highfield Rd., Wor- 
cester, Mass.

i

Apskričiui — Kun. A. Pet
raitis, 41 Providence St., 
Worcester, Mass.

LDS Naujos Anglijos 
Apskričiui — Kun. P. Juš
kaitis, 432 Windsor St., 
Cambridge, Mass.

Vargonininkų ir Chorų 
Sąjungos Apskričiui — 

i Kun. Antanas Baltrušiū- 
! nas, 432 Windsor St., Cam
bridge, Mass.

Lietuvos Vyčių Apskri
čiui — Kun. V. Puidokas. 
12 Casimir St., VVestfield, 
Mass.

LRK Susivienymo Aps-

•T

1

prigimtis. Santykiai su ko
munistais, tik pagreitintų 
komunizmo rėžimo įsteigi
mą. Už tai Europos tautos, 
kurios jau patyrę komu-į kričiui — Kun. J. Bakanas,
nizmo teroro ir veidmainy- 15 Highfield Rd., Worces- 
bės, nieko bendro su Rusi-jter, Mass.
ja nenori turėti. i Kunigų Vienybės Bosto-

Kita sykį teks pakalbėti ■ no Provincijos —
apie Stalino sutartį su Vo-' Pirm. Kun. P. V. Strakauskas 
kietijos naciais. T.| Sekr. Kun. J. Bakanas.
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Rytinių Valstybių Žinios IRID6EPORT, CONN
i

HARTFORD, CONN
J. M. PRELATO J. A M ROTO
ĮV1LKTUVĖS IR PAGERBI

MAS

Į tai buvo — Jonas Račkus, V.l 
i Račkiūtė, ir dain. A. Giedraitis. ‘ 
įTuojaus po mišių sekė procesi-, 
j ja. Giedojo didysis choras prie I

CLC arba Connecticut Lithua- i vargonų, o mažasis dalyvauda- 
man Catholics, visos valstybės mas procesijoje, 
katalikiškas lietuviškas jauni-! 
mas, turės metinį Victorv (per-; 
galės) bankietą. Hotel Stra- 
i'ield. Bridgeport. Conn.. birže
lio 10. šeštadienio vakarą.

Dabar kas sekmadienis po 
piet lietuvių darže. Glastonbu- 
ry. įvyksta piknikai. Labai ma
lonu lietuviams turėti savo vie- 

upės miške, kur gali at-

Birželio 18 d. įvyks mūsų kle
bono prelato J. Amboto įvilktu- 
vės. Tai įvyks Švč. Trejybės lie
tuvių par. bažnyčioje 11 valan
dą rylą. Jo Malonybė tą dieną
pirmą kartą užsidės savo naujus tą prie 
purpurinius rūbus. Visi parapi- vėsti ir linksmintis. Tik reikėtų 
jiečiai ir svečiai iš Hartfordo ir lietuviams vengti perdaug gėri- 
apylinkės yra kviečiami daly- j 
vautiš Vėliau smulkiau parašy
sime.

Tą pačią dieną 2 valandą po : 
pietų, nauju laiku, parapijiečiai j 
ir parapijos visos draugijos ren
gia Jo Malonybę Prelatą J. Am- 
botą pagerbti bankietą, Hotel < 
Bond, Asylum St.. Hartford. 
Conn. Norintieji dalyvauti, gali- . 
te tiekietų nusipirkti pas savo i 
draugijų pirmininkus-kes ir ] 
klebonijoje. Tik primename. < 
kad nusipirktumėte iš anksto j 
prieš birželio 16. nes po to gal ] 
bus pervėiu. Be abejo, bus žmo
nių iš visų Connecticut lietuvių 
kolonijų. Bus “full course" din- 
ner. ir užtikrinam. kaip ir Ho
tel Bond vedėjas užtikrina, kad , 
valgiu visi bus pasotinti ir pa
tenkinti. Be to. bus muzika ir 
kiek prakalbų. Komisija yra 
pasirengusi viską taip sutvar
kyti. kad visi ir visos būtų pa
tenkinti.

Paskui, vakare. 7 valandą (tą 
pačią dieną >. mokyklos salėje 
bus kita programa, kurią išpil
dys mokyklos vaikučiai ir baž
nytinis choras. Bus ir kitų įvai
rumų. Visas pelnas to vakaro 
skiriamas mokyklos reikalams. 
Taigi, lietuviai, ypatingai para
pijiečiai. malonėkite įsidėmėti 
tos dienos programą ir mėgin
kite dalyvauti... nesigailėsite ir 
tuo pačiu mes lietuviai pasiro
dysime kaip reikėtų kitų akyse. 
Tai yra reta proga ir mums rei
kia vieningai veikti ir pasirody
ti. kad lietuvių geras vardas 
šiame mieste dar kartą aukštai 
pakiltų.

mo ir laikytis gražaus, garbingo 
pasielgimo. Tada piknikai išeis 
lietuvių naudai, sveikatai ir 
garbei, kitaip gali tie piknikai 
mus ir mūsų lietuvių vardą že
minti. Parapijos piknikas bus 
toje vietoje šio mėnesio 24 ir 25 
dienomis.

Ar jau įsigyjai savo tikietą 
į Jo Malonybę Prelatą Ambotą 
pagerbti bankietą, kuris įvyks 
Hotel Bond. birželio 18 d.? Jei
gu ne. tai mėgink tai padaryti 
prieš šio mėnesio 16 dieną, nes 
paskui gal bus pervėiu.

Dabar nemažai jaunimo pri
ima Moterystės Sakramentą. 
Linkime toms visoms porelėms 
linksmai, sėkmingai santaikoje 
gyventi.

Lietuviai, kurie turite auto
mobilius. atsargiai važiuokite. 
Dabar ypatingai “week ends" 
daug važinėja automobiliais. 
Ypatingai važiuojantiems rei
kia vengti svaiginančių gėrimų, 
o labiausia, kurie vairuoja.

Pereitą ketvirtadienį, birželio 
1. sukako lygiai 20 metų kaip 
kunigas Valantiejus klebonauja 
Šv. Juozapo parapijoje, Water- 
buryj. Sveikiname. Visos vys
kupijos lietuviai kunigai jį ma
loniai 
Tėvai

PARAPIJOS PIKNIKAS
Parapijos piknikas įvyks bir

želio 24 ir 25 (šeštadienį ir sek
madienį > lietuvių darže. Glas- 
tonbury. Tikietai yra išdalinti 
ir pats piknikas bus didelis ir 
patenkinantis. Bušai eis nuo 
mokyklos. Bus vaigių. šokiai ir 
kiti margumynai. Vėliau smul
kiau parašysime apie tai.

saravičienė, gyv. Laurel Grove 
Rd., Mitddletown, Conn. Paliko 

I nuliūdime vyrą Joną, du sūnų— 
■Edvardą ir Juozą. Pastarasis 
; yra studentų Annapolis Acade- 

parapijoje my; keturias seseris ir savo sė

džiai meldžiu visų gerb. vargo
nininkų pranešti man ar choras 
dalyvaus dainų programoje ir 
kokias dainas išpildys, taipgi 
kiek yra choro narių?

1 Kviečiu visus platinti bilietė
lius, kurie yra kuopoms pasių
sti. Jei kam dar jų reikia, ma
lonėkite pranešti, bus tuojaus 

Inksto |Pasil*sta-
turėtų Kviečiu visas kuopas organi- 

Į zuoti kuoskaitlingiausiai savo 
kuopų kolonijose narius ir visus lietu-

Svarbus Pranešimas
Conn. Valstybės 3 Apskri

čių Gegužinės ReikaluKUN. J. KAZLAUSKO TRIJŲ
•METŲ DARBUOTĖ

Birželio 3 dieną suėjo trys 
metai kaip mūsų i 
klebonauja kun. J. Kazlauskas.; ną tėvelį Lietuvoje. 
Žinau gerai, kad jis nenori, kad !------------
kas apie jį kalbėtų ar rašytų. I 
bet negalima praleisti nepažy- kauskienė, 73 m. amž. 
mėjus jo darbų.

Kun. J. Kazlauskas atvykęs 
į mūsų parapiją klebonauti, ją 
rado finansiniai silpną. Bet pri
tariant geraširdžiams parapijie
čiams, kun. Kazlauskas pradėjo 
tvarkyti zokristiją, bažnyčios 
drabužius, bažnyčios šilumą, 
bažnyčios visas šviesas, salėje 
šviesas, sceną, uždangą ir kitus 
reikmenis. Pastatė tris gara- į 
džius automobiliams. Kiek gali
ma. pertvarkė klebonijos švie
sas ir kitus reikmenis. Apskait- 
liuojama tik paviršutiniai, kad 
bažnyčios nuosavybę įdėjo apie 
10 tūkstančių dol. Skolos atmo
kėjo 10 tūkstančių dol. Daug 
žmonių grįžo į bažnyčią. Sek
madienį per ketverias mišias a- 
teina virš tūkstantis asmenų, o 
kiek draugijų atnaujino ir sus
tiprino katalikišką akciją. La
bai daug darbo padarė per tą 
trumpą laiką. Kun. Kazlauską 

. Pa
rapijiečiai nuoširdžiai remia pa
rapijos reikalus, daug gelbsti 
klebonui darbuose. Jai taip ir 
toliaus eis sutartinas ir bendras 
darbas, tai už kitų trejų metų 
bus sutirpusios visos parapijos 
skolos. Sveikiname kleboną ir 
linkime sveikatos. Parapijietis.

Vakare mišparus laikė kun. 
L. Vaičekauskas, Harrison. N. 
J. klebonas, deak. — kun. J. Ma
siulis, ir sub-deak. — kun. V. 
Pinkus. Pamokslą sakė Tėvas 
Andruška. MIC. Choras giedojo 
naujai išmokintus C. C. Stems 
mišparus, kuriai klausydami 
visi gėrėjosi. Svečias, komp. p. 
Žilevičius sveikino chorą ir jų 
vadą A. Giedraitį už taip pui
kiai sugiedotus mišparus, ku
riuos išmokė į visai trumpą lai
ką. Buvo ir daugiau svečių var
gonininkų. kurių tarpe buvo ir 
lenkų narap. vargonininkas p. 
J. Grajievski. kuris puikiai su
giedojo Millardo “Avė Maria”. 
Mišparams solistai buvo sekan
tieji: — V. Račkiūtė. M. Matu
lytė. E. Arbašauskaitė, V. 

5 Laukžemytė, A. Giedraitis, J. 
Račkus.

i
■"

Geg. 30 d. mirė Domincėlė Au- 
“. Paliko 

nuliūdime tris dukteris ir sūnų, 
tryliką anūkų ir brolį Stasį.

Palaidoti iš Šv. Andriejaus 
par. bažnyčios Švč. Marijos ka
puose.

Lai Gerasis Tėvas Dangiškasis 
jų vėlėms amžiną ra- 

M.
suteikia 
mybę. T.

C. BROOKLYN, N. Y
Sv. Jurgio Parapija

sveikino. Taipgi sveikino
Marijonai ir LaSaletta.i. 1

NEWARK,NJ
MISIJOS

Prie vadinamos Trilypės Ge- 
j gūžinės, kurią kiekvieną metą 
rengia LRKSA., Moterų Sąjun
gos ir L. Darbininkų Sąjungos 
Apskričiai, rengimo komisija ir 
visos kuopos pradėjo iš 
ruoštis, tai ir pasekmės 
būti geros.

j Noriu priminti visų
valdybos nariams arba skelbi- vius važiuoti į Gegužinę, liepos 
mų rinkėjams, kad visi skelbi- 16 d., Sea Cliff Inn. Mcrris 
mai ir pinigai turi būti sugrą- Cove, Conn. Vieta patogi, prie 
žinti komisijos raštininkei M. vandens; yra maudynės, kur 
Jokubaitei, 175 Fillmore St., bus galima persirengti ir gerai 
New Haven, Conn. nevėliaus išsimaudyti. Svetainė prie pat 
kaip birželio 16 d. š. m., nes rei- vandens kranto, kur bus galima 
kia visus sutvarkyti ir paduoti smagiai pašokti. Bus įvairių 
į spaudą. • lenktynių, kaip tai: plaukimo

; Visų parapijų vargoninin- dėl vyrų ir mergaičių, bėgimo 
kams ir Chorams buvo išsiuntė maišuose, virvės traukimas, 
nėti pakvietimo laiškai daly- knygų nešimas ir tt. Taigi dar 
vauti dainų programoje. Lig

i šiol dar negavau atsakymo ir 
nežinau ar iš mūsų gerb. vargo
nininkų dalyvaus nors vienas 
su savo choru? Kokia būtų mū
sų gegužinė be gražių lietuviškų 
dainelių, kurios palinksmina 
kiekvieno širdį. Taigi nuošir-

STAIGI MIRTIS
Gegužės 30 d. staiga, bevaikš

čiodamas, mirė Simonas Koeius, 
53 m. amžiaus, kilęs iš Žemaiti
jos, Šakių par. Paliko dideliame 
nuliūdime savo mylimą žmoną 
ir keturias dukteris. Velionio 
laidotuvės įvyko šeštadienį, bir
želio 3 d., su trejomis šv. mišio- 
mis ir vargonininkų specialiu 
gražiu giedojimu. Prie karsto 
bažnyčioje degė daugybė žva
kių. Taip iškilmingų laidotuvių 
seniai mūsų bažnyčioje buvo. 
Laidotuvėmis rūpinosi J. Garš
vos įstaiga.

į 
l

kartą kviečiu visus stoti į dar
bą.II M. Jokubaitė, 

Komisijos rašt.

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

Pirmadienį trys Brooklyno 
klebonai dalyvavo pamaldose. 
Celebrantu buvo kun. N. Pakal
nis. deak. — kun. K. Paulionis. 
ir sub-deak. — kun. J. Balkū- * ‘ *
nas. Pamoksią sakė misionierius parapijiečiai labai gerbia. 
Tėvas Andruška. MIC.

į i
Antradienį pamaldas laikė 

kun. K. Keidošius. deak. — kun. 
J. Barkauskas, O. S. B. ir sub- 
deak. — Tėvas Antanas. O. F. 
M. Tuo jaus po mišparų buvo iš
kilminga procesija. Dalyvavo 
visas parapijos jaunimas ir sve
čiai kunigai. Po procesijos sekei 
palaiminimas ir užbaigimas mi
sijų. Tėvas Andruška, MIC. pa
sakė pamokslą ir suteikė Šv. 
Tėvo palaiminimą.

Kaip misijose, taip ir 40 va
landų atlaiduose žmonės gausiai 

i dalyvavo.
i Sekmadienį, birželio 4 d., mū
sų parapija šventė parapijos 
vardines — Švč. Trejybės. Su
ma buvo iškilminga, kurią at
našavo misionierius, kun. A. 
Paulėkas. CSSR., i’- pasakė pa- 

I mokslą. Šv. Cecilijos choras, 
’vad. dain. A. Giedraičiui sugie
dojo mišias. Solistai buvo: V. 
Račkiūtė. B. Palušis, A. Gied
raitis ir J. Račkus.

Vakare įvyko iškilmingi miš
parai. kuriuos laiko kun. S. Sto
nis. Asistavo kun. A. Paulėkas, 
CSSR ir kun. S. Stašaitis, sala- 
zietis. Turiningą pamokslą pa
sakė kun. S. Stašaitis.

Choras giedojo CC Stemo 
mišparus.

I centro 
gerai žinomų 

vyriausio sūnaus

I 
I

PRANEŠIMAS BERNIUKAMS

NEW BRITAIN, CONN

Berniukai, jeigu jūs ieškote kur praleisti atosto
gas šią vasarą, tai kreipkitės į Marianapolį. Šiais me
tais Marianapolyje yra įsteigta skautų stovykla, tad 
visas lietuvių jaunimas yra kviečiamas atvykti. Ter
minas prasidės liepos 4 dieną ir baigsis rugpiūčio (Au- 
gust) 15 dieną.

Berniukai, pagalvokite, per šešias savaites gyven- 
; site skautų gyvenimu, laikysitės jų tvarkos. Mes užti
krinam, kad tos šešios savaitės taip linksmai prabėgs, 

į kad jūs norėsite jas pratęsti. Tačiau, jeigu kuris ber
niukas negalėtų Marianapolyje praleisti šešių savai
čių, tai gali nors vieną, kitą pabūti.

Šiam tikslui Marianapolis paruošė daug įvairių 
pasilinksminimų, kurių tarpe bus išvažiavimų, pikni
kų ir įvairių žaidimų. Primename, galite bet kada at
vykti nuo liepos 4 iki rugp. 6.

Visais reikalais kreipkitės:
Kun. Dr. A. Jagminas, 

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

NAUJA PORA
Pereitą sekmadienį 

brooklyniečiams 
p. Soblevičių
Vinco įvyko vestuvės. Kadangi 
vedė lenkaitę Mariją Serpins- 
kaitę ,tai šliūbas įvyko šv. Sta
nislovo par. bažnyčioj, o vestu
vių puota šv. Jurgio par. svetai- 

įnėje, kuri yra viena iš pato
giausių vasaros metu, nes vė
si. Su jaunaisiais buvo 7 poros. 
Svotui p. J. Garšvai vadovau
jant, vestuvininkai, o vėliau ir 
visa publika namaršavus susėdo 
už stalų, kur vaišingi p. Šoble- 
vičiai visus labai gražiai vaiši
no. skaniais užkandžiais. Publi
kos buvo apie 150, kurie gražio
je nuotaikoje linksminosi.

Linkėtina jaukiai porai ilgo ir 
gražaus gyvenimo.

I SĄJUNGIEČIŲ SUSIRIN
KIMAS

Birželio 5 d., parapijos salėje 
įvyko Moterų Sąjungos 38 kp. 
susirinkimas.

Prisirašė nauja narė Ona Da- 
nisevičienė. Sveikiname. Išklau
syta komisijų raportai. Ypač 
Motinos Dienoje rengimo vaka
rienės komisijos raportas 
gražus. Vakarienė davė 
žaus pelno.

Pirm. p. J. Janušonytė 
širdžiai padėkojo komisijai, ku
rioje buvo šios sąjungietės: O. 
Jeninienė. O. Balčiūnienė, A. 
Gutauskienė ir B. Mičiūnienė.

Plačiai kalbėta apie Trilypę 
Gegužinę, kuri įvyks liepos 16 
d.. New Havene. Nutarta vykti 
autoobusais į Pasaulinę 
dą - 
mėn.

Po susirinkimo žaidė bingo. 
Pelnas kuopai.

buvo 
gra-

Sekmadienio vakare, gegužės
21 d., švč. Trejybės par. bažny
čioje prasidėjo misijos, kurias

■ skelbė Tėvas V. Andruška. MIC. 
Misijos baigėsi su 10 Valandų 
Atlaidais gegužės 30

Žmonių skaitlingai
pač jaunimas, kuris 
Sakramentą beveik
per ištisas misijas. Tėvo V. An- 
druškos pamokslai buvo įspū
dingi ir pamokinanti.

Sekmadienį, gegužės 28 d. 40 
Valandų Atlaidai prasidėjo iš-

■ kilmingai per 10:30 šv. mišias.

ri.

lankėsi, y- 
priėmė šv. 
kas dieną

I

Į
Į

Pradedant trečiadienį, birželio
Memoriai Day paradas šįmet; kurias atnašavo Tėvas Andrius-;7 d., parapijos salėje įvyksta

ZINUTĖS

buvo labai gražus ir didelis. Da- ka. MIC. Per mišias choras gie-. šokiai. Šokiai bus kas trečiadie-į
i..... ... i~>.......... VvriA Clnrio ir Crndri 1 ni rlidv-lyvavo ir lietuviai. Buvo Mari
jos Vaikelių būrelis. Legijonie- 
riai ir Moterų Auxiliary. Mar
ša vo pro lietuvių ! 
par. bažnyčią.

nuo

Šį sekmadienį per 9 vai. mi
šias įvyks vaikučių pirma ko
munija, o dirmavonė liepos 16 d.

SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Moderniškam M. S. “Gripsholm” Laive 

Išplauks iš-New Yorko Liepos-July 1 Dieną 
Per (iothenburg—Stockbolm, Švediją. iŠ čia tai*, u S. S. Mnrieholm 
per Baltijos jura. Ekskursiją vadovauja V. Mučinskas, Švedų Ame
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas Amerikoje

Kiti Išplaukimai Is Ncw Yorko
V. Mučinskas DROTTMNGHOLM birželio 12 ir liepos 13, GRIPSHOLM liepos 24

Kaip iau yra visiems žinoma, 
kad laivu išvažiavimas visų 
Brooklyno ir Maspetho par. į- 
vyks birželio 18 d.. 10 vai. ryte 
nuo Metropolitan prieplaukos į 

i Rey Back Beach. Laivas yra 
i didelis ir visiems vietų užteks. 

MIRĖ TRYS LIETUVIAI . kiek jų paskirta. Vieną kartą 
Geg. 29 d. po ilgos ligos mirė i pasimokinę, daugiau tokių ne- 

Vincas Grigaitis, 66 m. amž., į susipratimų neįvyks, kaip kad 
kilęs iš Lietuvos, Punsko par. 
Paliko nuliūdime vieną brolio

Paro-
Lietuvių Dieną rugsėjo i

I

jojo — Kyrie. Gloria ir Credo— nį per visą vasarą. Rengia didy- 
Lėonardo in Bb. Sanctus ir Be- sis choras parapijos naudai, 
nedietus iš Šv. Antano mišių, l Kviečiame jaunimą dalyvauti ir sūnų ir Lietuvoje dvi seseris.

Šv. Trejybės parašytų A. Giedraičio, Agnus į paremti savo parapiją.
Dci iš Leonardo in E flat. Solis-1

i
Šnekutis. Geg. 30 d. mirė Marijona Pi-

DARBAS IR SOCIALINE LYGYBE
II. DARBAS - EKONOMINIO IR SOCIALINIO GY

VENIMO PAGRINDAS
(Tęsinys)

1. Darbas - vienintelis teisingas 
pragyvenimo šakinis

Primityvių žmonių ir civilizuoto pasaulio 
žmonių darbas yra visiškai skirtingas, tačiau 
darbo tikslas yra vienas ir tas pats. Primity
vių žmonių darbas buvo paprastas, nekom
plikuotas, būtent: ieškoti sau maisto, apsi
dengti ir gintis nuo visokių priešų. Civilizuo
to, kultūringo žmogaus darbas yra be galo 
įvairus, tačiau savo esmėje darbo tikslas yra 
tas pats — maisto ieškojimas ir apsidengi- 
mas. Nors šiandieninis žmogus dirba visiš
kai pašalinį darbą, neturintį nieko bendro su 
maisto ar rūbų gamyba, vis dėlto jis dirba dėl 
savo ateities, dėl pragyvenimo, žodžiu, šian
dieninis žmogus, kokį jis darbą nedirbtų, 
vistiek yra savo ir kitų žmonių ateities kūrė

jas. Deja darbo padalinimo ir mainų priemo
nių, kiekvienas dirbąs žmogus yra savo eg
zistencijos išlaikytojas. Todėl uždarbis yra 
atlyginimas už darbą pragyvenimo reikalui.

Ar teisingas pragyvenimas iš nuošimčių 
ir bendrai iš pajamų be darbo? Pragyvenimas 
iš nuošimčių arba bendrai pragyvenimas be 
darbo yra teisėtas tik pagal įstatymus, bet ir 
visuomenės ir Bažnyčios pažiūromis pragy
venimas be darbo yra neteisėtas. Dr. A. Ma
ceina. nagrinėdamas socialinį teisingumą, 
sako: “Pragyvenimas be darbo reiškia pragy
venimą iš kitų darbo, nes juk kiekvienas rei
kalingas tam tikrų gėrybių. Jeigu jis neuždir
ba pats, jis turi jas imti iš kitų, nes palaidų 
gėrybių bent šiuo metu pasaulyje nėra. Tai 
yra socialinis parazitizmas, kai vienas minta 
tuo, ką kitas yra sukūręs... Dar daugiau, pra
gyvenimas iš kito pertekliaus kaip tik ir ats
kleidžia socialinį parazitizmą, nes čia yra pa
daromos dvi nuodėmės: 1. kad perteklius yra

aną metą, tai nėra jokios bai
mės ir visi kviečiami j šią link
smą ekskursiją. Tą dieną gie
dotos mišios bus 9 vai., o suma 
skaityta 11 vai. Rup.

Kreipkitės i vietini agenta. arba

Swedish American Line
154 Eoyiston St.. Boston. Mass.

laikomas savu, 2. kad duodama juo naudotis 
vienam, o ne visiems”. Toliau plėsdamas šį 
klausimą dr. A. Maceina sako: “Savaime su
prantama, kad šitoks socialis parazitizmas ir 
separatizmas negali neturėti įtakos ir dori
niam tokio žmogaus charakteriui. Be darbo 
gyvenąs žmogus yra menkos dorinės vertės..., 
nes darbas yra bendras žmonijos įstatymas 
ir, kas šį įstatymą laužo, tuo pačiu susikerta 
su pagrindiniu doros dėsniu. Kūrybos įstaty
mas yra duotas ne tik visai žmonijai, kaipo 
tokiai, bet ir kiekvienam žmogui, nes kiekvie
nas žmogus yra panašus į Dievą tuo, kad jis 
yra kūrėjas’’.

Su šiais dr. Maceinos žodžiais pilnai gali
ma sutikti, nes kiekviena kūryba reiškiasi 
darbu, todėl nedirbantis žmogus negali kurti 
nei sau nei kitiems jokios ateities. Žmogus, 
kuris kuria, savaime aišku, kad jis dirba, ga
mina, o iš to, ką jis pats pagamina, teisingai 
ir teisėtai gali ir pragyventi. Teisingai dr. A. 
Maceina įrodinėja ir toliau, sakydamas, kad: 
“Darbo principas reikalauja dirbti. Kiekvie
nas dirbąs žmogus turi teisės pragyventi — 
vistiek ar iš savo pajamų ar iš atlyginimo už 
darbą. Todėl pragyvenimas iš procentų, iš 
namų ar žemės rentos, iš palikimo yra netei
singas pragyvenimo šaltinis, jeigu jis nėra 
pateisinamas ir legalizuojamas visuomenei 
naudingu, neapmokamu ir apčiuojiamu as

meniniu darbu. (Aut. pabr.). Vienintelis tei
singas pragyvenimo šaltinis yra darbas, ku
rio vaisiais tiesioginiu ar netiesioginiu būdu 
žmogus turi išmisti pats ir išmaitinti šeimą”. 
Dr. A. Maceina šį savo teigimą pilnai patei
sina ir sako: “Pragyvenimas tik iš darbo dau
geliui mūsų dienų socialinio gyvenimo tyri
nėtojų atrodo labai radikalus reikalavimas. 
Iš tikro, jis yra radikalus, nes jis reikalauja 
suprasti savo žmogiškąją misiją ir ją vykdy
ti. O tai ne kiekvienam yra lengva. Bet mes 
manome, kad kiekvienas yra pašauktas sau
goti žmogiškąjį savo kilnumą, kurį nedirbda
mas išniekina ir pažemina. Štai kodėl reika
lavimą pragyventi iš darbo mes laikome pa
ties žmogiškumo reikalavimu, kuris turi ras
ti pateisinimą ir socialinėje santvarkoje”. 
Taigi daugiau įrodinėti visai nereikalinga, 
kad darbas yra vienintelis teisingas pragyve
nimo šaltinis. Tačiau, sprendžiant socialinės 
lygybės klausimą, darbas pirmoje eilėje turi 
būti duodamas tiems, kurie jo labiausia rei
kalingi, kad galėtų iš jo pragyventi. Sekan
čioje eilėje darbas turi būti teikiamas mažiau 
jo reikalingiems ir t. t. Bet tuo dar negalima 
sakyti, kad tiems, kurie gali pragyventi be 
darbo, kad darbas jiems nebūtų reikalingas. 
Ne, darbas yra reikalingas visiems, kas aukš
čiau jau yra įrodyta.

(Bus daugiau)

Xs z
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14. Gero Pavyzdžio Reikalingumas
Šiais laikais ypač reikalingas šviesus pavyzdys 

nusižeminusio, beturtiško, saviužmiršusio gyveninio, 
tikra dieviškojo Mokytojo kopija, kuris su dievišku at
virumu galėjo skelbti: “Lapės turi urvų ir dangaus 
paukščiai lizdų, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos 
priglausti”. Kunigas, kuris yra tikrai, evangeliškai be
turtis ir užmirštąs save, daro stebuklus liaudies tarpe; 
toks buvo palaimintasis Vincentas Paulietis, toks Ar- 
so klebonas, toks Cottolengo, toks Don Bosko ir daug 
kitų. Tuo tarpu kunigas šykštuolis bei savanaudis, 
kaip jau nurodėme aukščiau išvardintoje enciklikoje, 
net jeigu jis ir nepuola, kaip Judas, išdavimo bedug
nėn, bus, mažiausia, žvangantis varis ir bergždžiai 
skambantis cimbolas, bus greičiau kliūtis, o ne Įran
kis malonei paskleisti liaudyje. O jeigu pasauliniam 
kunigui ar kokio ordino vienuoliui tenka iš pareigos 
valdyti kokį turtą, lai atsimena, kad jis turi ne tik uo
liai pildyti meilės ir teisingumo reikalavimus, bet dar 
ypatingu būdu pasirodyti esąs beturčių tėvas.

Katalikiškoji Akcija
Po kunigų, Mes tėviškai kviečiame mūsų myli

miausius sūnus iš pasauliečių tarpo, kovojančius tos 
taip Mums brangios Katalikų Akcijos eilėse, kurią Mes 
jau kita proga pavadinome ypatingu Apvaizdos įran
kiu Bažnyčios darbe šitais sunkiais laikais. Ir tikrai. 
Katalikų Akcija yra tikras socialinis apaštalavimas, 
nes ji stenkiasi išplėsti Kristaus karalystę ne tik indi
viduose, bet ir šeimose ir visuomenėje. Todėl ji turi 
pirmiausia stengtis rūpestingai auklėti savo narius ir 
juos paruošti šventoms Viešpaties kovoms. Toksai au
klėjimo darbas — šiuo metu daug reikalingesnis ir bū
tinesnis, nei kada nors seniau — turi visada eiti pirma 
tiesioginio praktiškojo veikimo. Šitam reikalui gali 
tarnauti studijų rateliai, socialinės savaitės, metodiš
ki paskaitų ciklai, ir kitokį panašios rūšies darbai, ku
rie tinka supažindinti su krikščionišku socialinių prob
lemų sprendimu.

Pasauliečių Apaštalavimas
Taip paruošti bei išlavinti, Katalikų Akcijos ko

votojai virs pirmaisiais bei artimiausiais apaštalais sa
vo darbo draugų tarpe, pataps vertingais kunigo padė
jėjais, nešdami tiesos šviesą ir lengvindami materiali
nius ir dvasinius sunkumus tuose sluoksniuose, kurie, 
ar tai dėl įsisenėjusių prietarų prieš dvasininkus, ar 
tai dėl apgailėtino religinio abejingumo, Dievo tarnų 
veikimui yra neprieinami. Tuo būdu vadovaujant y- 
pač patyrusiems kunigams, bus dirbamas religinio pa
tarnavimo darbas darbininkų masėse, kuris mums 
tiek labai rūpi; tai bus tinkamiausia priemonė apsau
goti šituos Mūsų mylimus sūnus nuo komunizmo su
vedžiojimų.

Be šito individualinio apaštalavimo, kuris dažnai 
būna nematomas, bet yra labai naudingas ir vaisingas. 
Katalikų Akcijos uždavinys yra skelbti žodžiu ir raš
tu plačiausiuose sluogsniuose tuos pagrindinius prin
cipus, kurie glūdi Popiežių enciklikose ir kurie turi 
tarnauti krikščioniškos socialinės santvarkos sukūri
mui. _______________

Pagalbines Organizacijos
Aplink Katalikų Akciją spiečiasi organizacijos, 

kurias Mes kadaise sveikindami pavadinome pagalbi
nėmis. Ir šitas taip naudingas organizacijas Mes su tė
viška meile skatiname pasišvęsti didžiam uždaviniui, 
apie kurį kalbame ir kuris šiandieną savo gyvybiniu 
svarbumu praneša visus kitus uždavinius.

Profesines Organizacijos
Taip pat Mes turime galvoje organizacijas darbi

ninkų, kaimiečių, inžinierių, gydytojų, įmonininkų 
studentų ir kitas panašias organizacijas, vyrų ir mo
terų, kurie gyvena tose pačiose kultūrinėse sąlygose 
ir kuriuos pati prigimtis yra subūrusi į atitinkamas 
grupes. Šitos organizacijos ir šitos grupės yra kaip tik 
pašauktos įvesti visuomenėje tą santvarką, kurią Mes 
skelbėme Mūsų enciklikoje Quadragesimo Anno, ir tuc 
būdu išplėsti Kristaus karalystė Įvairiose darbo be: 
kultūros srityse. Jei, persimainius gyvenimo sąly
goms, valstybė laiko savo pareiga Į tokias institucijas 
Įsikišti ir jas ypatingais teisiniais nuostatais tvarkyti 
bei remti, tai net ir tada Katalikų Akcija neturi teisės 
svetima tikrenybei. Ji turi išmintingai prisidėti save 
mintimi, studijuodama naujas problemas katalikų 
doktrinos šviesoje ir savo veikimu — jos nariams nuo- 

• širdžiai ir uoliai dalyvaujant anose naujose formose 
bei institucijose. Jie ten nuneš krikščionišką dvasią 
kuri visada yra tvarkos ir broliško bendradarbiavime 
principas. »

Klausimai Apsvarstymui
Ar Katalikų Akcija yra socialinis apaštalavimas?
Kaip studijų rateliai yra pagalba Katalikų Akcijai' 
Ar kiekvienas katalikiškas veikimas yra Katalike 

Akcija?

Gimęs ir augęs Amerikoje. St. Clair, Pa. Jo 
tėvai kilę iš Vilniaus krašto. Albino tėvelis 
nors ir sunkiai dirbdamas anglių kasyklose, 
nutarė savo vaikams palengvinti gyvenimą, iš
leisti juos mokslus. Dabar Albino tėvai gyvena 
Philadelphia. Pa.

Pradžios mokyklą aštuonis metus Albinas 
lankė Minersville, Pa., ir čia pat baigė junior 
high school. Ją baigęs, jausdamasis jau visai 
stipriu darbininku. Albinas ėjo išmėginti kieto 
angliakasio darbo. Jis net porą metų kasė ang
lis žemės gelmėse. Bet visą amžių nenorėjo pa
silikti prie šio sunkaus darbo, metė jį ir lankė 
St. John's kolegiją. Little Rock. Arkansas. 
1938 m. atvyko į Marianapolio kolegiją.

Šiais metais Albinas baigė kolegiją ir baka
lauro laipsniui gauti parašė iš sociologijos di
sertaciją “Socialism denies Christianity”. Pro
fesoriai kun. dr. J. Starkus ir kun. K. Urbona
vičius ją įvertino “gerai”.

Baigęs kolegiją. Albinas Bernatonis ruošia- 
sukurti savistovį gyvenimą.

• i

du

m. liepos 25 d.. Chicago. III. Jo 
'arčiulionis kilęs iš Suvalkijos. 
Meškaitė. iš Žemaitijos. Tėvai 

ikoje.

Gimė 1915 
tėvas. Juoazs 
o motina. On 
apsivedė Ame

Pradinę t okyklą Benediktas baigė 1931 
metais Goodman. Wis. Baigęs Eiementary 
School, jis nusprendė siekti mokslo aukščiau. 
Tėveliai Benedikto tvirtiems pasiryžimams 

į pritarė, trokšdami jam vien laimės ir pasise
kimo. ir po keletos metų jis baigė High School 
tame pat mieste. Dėl savo ateities Benediktas 
neabejojo, nes turėjo aiškų idealą ir todėl tais 
pačiais metais, 1935, atvyko į Marianapolio 
kolegiją, kurią jis baigė šiais metais bakalauro 
laipsniu, parašydamas disertaciją: “A Philo- 
sophy on Culture". Profesoriai kun. dr. J. 
Starkus ir kun. K .Urbonavičius ją įvertino 
“gerai".

Kolegijoje Benediktas aktyviai dalyvavo 
studentų darbuotėje: spaudoje, chore, sporte. 
Malonaus būdo, visuomet ramus, darbštus. Be
nediktas savo gyvenimo tikslu laiko dvasini 

! luomą ir todėl rudenį stoja į Milvįiukeė arki
-vyskupijos seminariją.

1.
2.
3.

DARBININKAB

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS ABITURIJENTAI
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Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Povilas Sabutis, B. A. (Ansonia, Conn.), Albinas 
Bernatonis. B. A. (Philadelphia. Pa.), Albinas Gurklys, B. A. (VVaterbury, Conn.), Albinas 
Šeputa. B. A. (Brockton. Mass.), Antanas Dranginis. B. A., studentų kuopos pirmininkas. 
(Cumbola. Pa.), Jonas Mikelionis, B. A. (DuBois. Pa.). Antroje eilėje stovi: Jonas Parulis, B. 
A. (Worcester. Mass.), Juozas Remeika. B. A. (Bloomfield. N. J.). Petras Kupraitis, B. A. 

(Lietuva), Pranas Bulovas. B. A. (Brooklyn, N. Y.), Bronius Radzevičius. B. A. (Minersville. 
Pa.), Antanas Skirius. B. A. (Lietuva). Trečioje eilėje stovi: Antanas Blažaitis. B. A. (Pitt- 
sburgh. Pa.), Benediktas Marčiulionis. B. A. (Goodman. Wis.), ir Jonas Petrauskas. Studentų 
Sąjungos centro pirmininkas (Gardner, Mass.).

ALBINAS P. BERNATONIS. B. A. ANTANAS S. DRANGINIS, B. A.

ILGIAUSIŲ METŲ!
Trečiadienį, geg. 31 d. ponam 

Juozui ir Katarinai Kvederam 
sukako 25 metai vedybinio gy- 

. venimo. Ryte 8 vai. buvo atna
šautos Padėkonės šv. mišios ir 
kaip patys jubiliejantai, taip jų 
sūnus Juozas ėjo prie šv. komu
nijos. Ponai Kvederai per visus 
tuos metus aktyviai dalyvauja 
visuose parapijos veikimuose ir 
yra ištikimi šv. Alfonso bažny
čios nariai. Jų vedybinio gyve
nimo sidabrinio jubiliejaus pro- 

I ga juos nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime gyventi ilgiausius 
metus.

PIRMIEJI BIRŽELIO MĖN. 
NAUJAVEDŽIAI

Pereitą šeštadienį, mūsų baž
nyčioje įvyko net du šliūbai su 
šv. mišiomis. 9 vai. p-lė Ona 
Urbonaitė, gyv. 30 Albemarle 
g-vės. paėmė sau už vyrą Jokū
bą Doherty. Kadangi abu dirba 
valdžios darbus, tai gerai yra 
susipažinę su kongressmanu 
D'Alesandro. Todėl liudytojais 
jų sutarties buvo p. Tomas D'A
lesandro ir jo žmona Annuncia- 
ta.

10 vai. Juozas Remeikis paė
mė sau už moterį p-lę Marijoną 

j Zahner. Konstantas Aimutis ir 
p-lė Kristina Berry buvo liudi- 

i ninkais. kun. Antanas Dubins
kas suteikė jungtuvių 
mentą. Gausus žmonių 
dalyvavo kaip vienos, 
kitos poros šv. mišiose, kurios 

i buvo i
namas. Antanukas atvyko į lietuvišką aukštą
ją mokyklą — Marianapolį. Čia jisai 1935 m. 
baigė high school. Šiais metais, 11 d. birželio 
baigė kolegiją. įgydamas humanitarinių moks
lų bakalauro laipsni.

Visą iaiką kolegijoje Antanas ėjo pirmose 
studentų eilėse: moksle, sporte ir visuomeni
niame gyvenime, šiais metais jisai buvo kole
gijos studentų pirmininkas. Baigdamas bendrą 
kolegijos ruožą, buvo atžymėtas kandidato 
laipsniu. Dabar, siekdamas bakalauro laipsnio, 
parašė disertaciją “Cardinal Nevvman and the 
Oxford Movement". Profesoriai J. A. Bour- 
dow. M. A. ir kun. K. Urbonavičius šią diser
taciją įvertino kaip parašytą “labai gerai".

Antanas Dranginis yra “Darbininko” ben-
dardarbis.

Antanas S. Dranginis. B. A., rudenį ruošia- mu; o 4 vai. po pietų, po miš- 
si stoti į universitetą ir siekti mokytojo profe-! parų. įvyks Dievo Kūno proce
sijos. į sija. Penktadienį. ŠŠ. Jėzaus

' Širdies dienoje ŠŠ. Sakramentas 
bus adoruojamas |>er visą dieną. 
Novena prie Š. Jėzaus širdies 

vi-

si

PRANAS J. BULOVAS. B. A.
Gimęs 1916 m. balandžio 21 d. Chicago. III. 

Jo tėvas — Pranas Bulovas — kilęs iš Uk
mergės apylinkės, jaunas būdamas atvyko A- 
vedė lietuvaitę Teklę Paliukaitę, kilusią iš Bir- 
merikon. Pagyvenęs keletą metų Cnicagoj. jis 
žų. ir sukūrė gražią lietuvišką šeimą. Čia jiems 
gimė sūnus Pranas.

Vėliau jis persikėlė gyventi į Brooklyn. N. 
Y., kur jau paaugęs Pranukas pradėjo lankyti 
Public School Nr. 7 ir 5. Pradžios mokslą bai
gė 1931 m. ir įstojo į Catedral High School. 
Jausdamas savyje lietuvišką dvasią. 1935 m. 
įstojo į Marianapolio kolegiją. Visą laiką Pra
nas mokėsi kruopščiai ir buvo pirmųjų studen
tų eilėse. Jis yra gabus menininkas, ypač pa
sižymi vaidyboje. Šiais metais Pranas buvo 
meno sekcijos pirmininkas.

Baigdamas kolegiją ir siekdamas įgyti hu
manitarinių mokslų bakalauro laipsnį, parašė 
disertaciją “Unsound Principles in Modern 
Systems of Education”. kurią profesoriai dr. 
E. Andrulionis ir J. Ranieri. M. Ed. įvertino 
“labai gerai".

P. Bulovas nusiskyrė sau dvasinį luomą ir 
ruošiasi stoti į TT. Marijonų vienuoliją.

versitete. Washingtone. Pirma
dienį. birželio 5 d. dar vienas 
Mendelis gavo daktaro laipsnį. 
Iškilmėse dalyvavo naujo gydy
tojaus žmona Ona Vaškevičiū- 
tė - Mendelienė. ponia Magdale
na Vaškevičienė, ponia Mende
lienė. kunigų mamytė, ir kun. 
Jonas Mendelis. Kun. dr. Men
delis. dėl Stebuklingojo Medaii- 
kėlio novenos pamaldų negalėjo 
dalyvauti savo broliuko iškil
mingoje dienoje. Dr. Krizosto
mas Mendelis pradės darbuotis 
Mercy ligoninėje liepos 1 d. 
Kaip gydytoją Mendeiį. taip jo 
žmoną ir jų abiejų tėvelius 
sveikiname ir linkime geriausio 
-pasisekimo dr-o Mendelio pra
kilniame pašaukime.
KUN. ANTANAS DUBINSKAS

Gimęs spalių 8 d.. 1917 m.. Cumbola. Pa. 
Jo tėvas. Stasys Dranginis, kilęs iš Balbieriš
kiu parapijos, dar jaunas atvyko į Ameriką. 
Pagyvenęs keletą metų Naujoje Anglijoje, nu
sikėlė į Pennsylvanijos anglių kasyklas ir ap
sigyveno Cumbola. Pa. Čia jisai vedė Cumbo
la gimusią lietuvaitę Aną Vosyliūtę ir sukūrė 
gražią lietuvišką šeimą.

Paaugęs Antanukas pradėjo lankyti Bly- 
the Totvnship Eiementary School. iš kurios po 
keturių metų persikėlė į lietuvišką šv. Jėzaus 
širdies pradžios mokyklą. Baigęs pradžios 
mokslus, du metu lankė Blytne Township High 
School. Sparnuoto lakūno ir skaisčios lietuviš
kos dvasios žadinamas ir gerųjų tėvelių laimi-

nepa- 
Tėve-

Antradienį, birželio 13 d. pri
puola šv. Antano iškilmės. Tai 
mūsų kukliojo darbštaus kuni
go Dubinsko vardadienis. Nega
lima praleisti tos dienos 
linkėjus mūsų gerąjam
liui geriausios sveikatos ir visų 
jam reikalingų Dievo malonių. 
Visi, kurie tik gali privalėtų tą 
dieną išklausyti šv. mišių ir pri
imti šv. Komuniją už Tėvelio 
Dubinsko intenciją, kad Dievas 
jį laimintų ir leistų jam darbuo
tis mūsų parapijoje dar ilgus 
metus.sakra

bu rys 
taip ir

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

atnašaujamos tuoj po 
sutuoktuvių. Abiem porelėm lin
kime gausiausių Dievo malonių. 
Abi poros yra vertos pagirimo. 
kad priėmė šį svarbų Moterys
tės Sakramentą su šv. nūšiomis. 
kaip kad Katalikų Bažnyčia 
trokšta.

DEVINTINĖS
Dievo Kūno iškilmės prasidė

jo trečiadienio vakarą su pir
mais Dievo Kūno mišparais. 
Kas vakaras per 9 vakarus bus 
laikomi mišparai su išstatymu 
ŠŠ. Sakramento, o kas rytas bus 
atnašaujamos šv. mišios prie 

j išstatyto ŠŠ. Sakramento. Sek
madienį suma bus su išstaty-

BRONIUS RADZEVIČIUS. B. A.

BENEDIKTAS J. MARČIULIONIS. B. A.

Bronius gimė 1913 m., vasario 12 d. Miners-’ 
ville. Pa. Jo tėvai gimė ir augo Lietuvoje. Tė- bus kalbama kas vakarą per

• 
MŪSŲ GRADUANTAI 

Sekmadienį, birželio 11 d.. 8 
vai. vak. Valerija Makarauskai- 
tė, Aldona Jončaitė ir Anelė 
Magdašauckaitė gaus savo 
High School diplomus, nes tą 
vakarą Seton High School turės 
mokslo meto užbaigimo apeigas 
Lvric teatre. Ši Meilės Sesučių 
vadovaujama mokykla kas me
tą priruošta virš 400 mergaičių 
gyvenimui. Sveikiname mūsų

velis. Jonas Radzevičius, kilęs iš Kudirkos devintinę.
Naumiesčio parapijos, atvykęs Amerikon ve
dė Marijoną Laurynaitytę. Broniaus tėvas mi
rė jaunas 1918 metais.

Bronius, pats vyriausias sūnus, paūgėjęs 
pradėjo lankyti pradinę mokyklą gimtajame 
mieste, kurią baigė 1927 metais. Tais pačiais 
metais įstojo į aukštesniąją mokyklą. 1931 m. 
baigė Pottsville Catholic High School. kurią 
baigęs pradėjo savarankiškai dirbti įvairų 
darbą, kad galėtų užtikrinti sau pragyvenimą 
aukštesniam mokslui tęsti, kurio jis labai 
troško. Kadangi tėvelis buvo miręs. Bronius 
pats drąsiai skynėsi savo ateičiai kelią, nuga-i lietuvaites, baigusias šią aukš- 
lėdamas sunkias gyvenimo kliūtis, ir savo tik-1 tesniąją mokykla ir linkime vi
stą jisai pasiekė. 1935 m. įstojo į Marianapolio 
kolegiją, kurioje kaip ir žemesnėse mokyklose, 
pasižymėjo dideliu darbštumu ir pavyzdingu
mu; jis buvo rimtumo ir draugiškumo pavyz
dys.

Baigdamas kolegiją. Bronius parašė diser
taciją: “De Activitate Corporum”. Šią diser
taciją profesoriai kun. dr. Jagminas ir dr. E.( 
Andrulionis įvertino “labai gerai".

Bronius Radzevičius. B. A. trokšta būti 
Kristaus karys ir ateity, būdamas dvasiškis, 
dirbs Dievui ir Tėvynei.

soms šviesiausios ateities.
KUNIGŲ MENDELIŲ MAMYTĖ

Brolių kunigų Liūdo ir Jono 
Mendelių mainytė atvyko i Bal- 
timore. kad dalyvauti savo sū
naus Kr izostomo užbaigime me
dicinos kurso Georgetawn Uni-

Kun. Dubinskas išvyksta re
kolekcijoms pirmadienį, birželio 
12 d. Grįš šeštadienį birželio 17 
d. Kun. dr. Mendelis išvažiuoja 
birželio 19 d., grįš birželio 24 d. 
Abu kunigai laikys rekolekcijas 
šv. Marijos Seminarijoj ŽvalgasNUOTRUPOS

Parapijos metinė gegužinės 
procesija, kuri įvyko sekmadie- 
nį. geg. 2,8 d., buvo kaip ir kitais 
metais graži ir įspūdinga. P-lė 
Lilė Akelaitytė. Sodalicijos pir
mininkė. kaipo gegužės karalie
nė. apsiausta savo palydovių 
eudarė puikų reginį. Ji visų da
lyvių vardu atskaitė Pasiauko
jimo Aktą. Už gražią procesijos 
tvarką garbė priklauso ŠŠ. Var
do vyrų dr-jos valdybai. Proce
sijoj dalyvavo ŠŠ. Vardo dr-ja. 
Altoriaus ir Rožančiaus. Soda- 
liečių. mokyklos vaikučiai, jau- 
namečių ŠŠ. Vardo dr-jos sky
rius ir altoriaus tarnai.

Veikiųjų brolių Strazdauskų 
mamytė serga jau kelinta sa
vaitė. Didžiai nusilpusi nebepa
jėgia atsilankyti bažnyčion, tai 
kun. dr. Mendelis ją aplankė su 
ŠŠ. pereitą penktadienį. Dieve 
duok gerąjai Strazdauskų ma
mytei veikiai pasveikti!

Parapijinės mokyklos mokslo 
meto užbaigimo vakaras įvyks 
ketvirtadienį, birželio 15 d. Vai
kučiai rengia teatrą ir tą patį 
vakarą diplomai bus suteikti 13 
mokinių, kurie sėkmingai už
baigs 8-jį skyrių.

Pereitą savaitę pas mūsų za
kristijonus ponus Ivoškus lan
kėsi iš New Yorko jų sūnus An
tanas. o iš Scranton. Pa., buvo 
atvažiavusi duktė Veronika su 
savo vyru Martvnu Stravinsku.

Bažnyčios bokštas iau atnau
jintas. nudažytas. Neužilgo vi
sas bažnyčios priešakis blizgės. 
Kurie tik atsilanko, visi gėsisi 
spalvų malonumu. Tas Pats.

JONAS V. MIKELIONIS. B. A.

Gimęs 1916 m. vasario 9 d. Dubois. Pa. Jo 
tėvelis Vincas Mikelionis gimė Lietuvoje, o 
motutė Agota Kuziūtė gimusi ir augusi Du
bois. Pa.

Jonas pradžioje lankė Fifth Ward Public 
School. Dubois .o 1930 m. perėjo j lietuvišką 
Šv. Juozapo mokyklą. Ją baigęs, 1931 m. at

vyko j Marianapolio aukštosios mokyklos ant
rąją klasę. Besimokydamas Marianapoly. Jo
nas pasižymėjo kaip geras sportininkas ir da
lyvavo Įvairiose sekcijose. Studijose jis pamė
go prigimties mokslus.

Šiais metais, baigdamas kolegiją, parašė 
disertaciją iš biologijos srities “Geometry of 
Bees”. kurią profesoriai Jeronimas Riskevj- 
čius ir dr. Eugenijus Andrulionis tinkamai į- 
vertino.

Rudenį Jonas stosiąs i Pennsylvanijos uni
versitetą. i prigimties mokslų skyrių ir sve
čiai izuosis biologijoje.



Penktadienis, Birželio 9 d.. 1939 DARBININKAS 6

^į?LL 11 1 L ■ 11 ■■♦eair.-n .-------:- > i i u 'y
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I ♦ 

KOLONIJOSE

NORVOOD, MASS.
MOTERŲ SĄJUNGOS MAS> . 
MAINE ir N. H. APSKRIČIO 

priešseiminis suvažiavimas i- 
vyko birželio 4 d., šv. Jurgio pa
rapijoje. 2 vai. po pietų.

Suvažiavime dalyvavo nema
žas skaičius Sąjungiečių iš šių 
kuopų: Worcester. Mass.. So. 
VVorcester. Mass..
Mass.. Cambridge. 
rence ir Norvvood. Ma 
shua. N. H.

Sveikino suvažiavimą kun. S. 
P. Kneižis. parapijos klebonas, 
kun. P. Juškaitis. Cambridge 
par. klebonas. Antanas F'. Knei- 
žvs. "Darb." redaktorius, p. V. 
Liutkienė. Apskričio Direktorė. 
T. Mažeikienė, apskr. pirm.. O. 
Sidabrienė ir kitos-kiti.

Suvažiavimas buvo labai gy
vas ir padaryta nemažai nau
dingų nutarimų organizacijos 
gerovei.

Sesijų prezidiumą sudarė šios 
atstovės: pirm. — O. Sidabrie
nė. Worcester. Mass.: pagelb.— 
B. Adomaitienė. Norvvood. 
Mass.; raštininkės — U. Dau
kantienė. tVorcester ir A. V. 
Kneižienė. Norvvood: Tvarkdarė 
— E. Navikienė. Norvvood. Žen-

tVorcester. Mass..
So. Boston.
Mass. Law- 

ss. ir Na-

i
■ klelius prisegiojo p. O. Glebau- 
skienū ir E. Navikienė.

Po sesijų visos atstovės buvo 
pakviestos prie užkandžių, ku
riuos pagamino vietinės kuopos 
narės. Taipgi buvo parodyta la
bai gražūs judamieji paveiks
lai. Paveikslus rodė kleb. kun. 
S. Kneižis.

Atstove į Jubiliejinį Seimą iš
rinkta E. Sykes'ienė. D. 2.

Geg. 27 d. Studentų kuopos 
nariai dalyvavo "Roller Ska- 
ting Party”. Providence. Nuvy
ko anksti ir dalyvavo pamaldo
se. Po pamaldų Providenciečių 
Studentų komisija: Bvrtha Sa
vickaitė. Alena Gumauskaitė ir 
Julė Meciunaitė pavaišino ska
niais užkandžiais, 
joms. Vakarėlis

■ cirką.
Visi linksmai 

Ypatingai daug
rėjo Jonas Perekšlis. Jonas Paz
niokas ir Pranas Cvilikas. Vin
cas Kudirka buvo laimingas li
kęs namuose.

liekuojame 
buvo panašus į

praleido laiką, 
"nelaimių" tu-

I

PARSIDUODA šešių šei
mynų gyvenamas namas. 
Kiekviena šeimyna turi po 
keturius kambarius. Prie 
namo didelis daržas ir so
das. Namas gerai užlaiko
mas ir su visais Įtaisy
mais — vanomis ir 1.1. No
rintieji pirkti 
kreiptis: Tadas 
163 Ames St.. 
Mass.

prašomi 
Kubilius, 
Montello.

9-16-23
■ ■
%

N. Anglijos Metine Švente

LIETUVIU DIENA
Marianapoly Thompson, Conn.

Liepos-July 4 d., 1939
'■r

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanb<irn Block
Washmgton St.. Norvvood. Mass. 

Tel. Norvvood 0330

Geg. 28 d.. IVorcesterio L. Vy
čių “soft bąli" ratelis buvo at
vykęs ir žaidė su Norvvoodie- 
čiais. Pastarieji laimėjo 4 prieš 
3. Žaidimas buvo įdomus 
ir gyvas. Iš Norvvoodiečių žaidi- 
kų pasižymėjo Karolius Klima
vičius. Jonas Perekšlis. Jonas 
Pazniokas ir Juozas Razlauskas. 
Iš IVorcesterieėių — B. Dirsa. 
Pigaga ir Grinka. Dėl audros 
negalėjo žaisti antro žaidimo.

Kun. S. Kneižis nufilmavo 
sportininkus.

Sportininkai laike lietaus 
maudėsi Nevv Ponde.

Iš Norvvoodiečių žaidė šie: — 
Nevinskas. Razlauskas. Klima
vičius (K.). Perekšlis. Klimavi
čius (Pr). V. Babiias. F. Babi- 
las. J. Pazniokas. Cvilikas. Ma
celis.

Iš IVorcesteriečių šie: Boris. 
Vieraitis. Vaitkus. Židonis. 
Grinka. B. Dirsa. Pigaga. Roza- 
kas. T. Dirsa. Scotty (?). Rap.

Iškilmingos Pamaldos * Sporto Olimpiada - Grupių Parada 
Dainų Švente - Meno Valandėle - Linksmus Šokiai
Visi Kviečiami Dalyvauti - RENGĖJAI

Itininkas Antanas Mickūnas. 
Balch Pharmacy savininkas, 
buvo išvykęs į Nevv Yorką ir 
lankėsi Pasaulinėje parodoje.

Adv. B. Sykes pradėjo staty
tis naują gyvenimui namą prie 
kampo Bond ir Nichol St.. Nor
vvood.

pp. adv. B. Sykes taipgi jau 
pasistatė naują vasarnamį į vie
tą pereitais metais audros nu
griauto. Wareham. Mass. CS.V.

LOWELL, MASS

žiavo pp. Vaičiuliai. p. Vaičiulis' 
laimėjo didelį sūrį. pp. Vaičiu
liai nepamiršta pas mus atvykti 
ir paremti kuopą.

Rengimo komisija dėkuoja vi
siems ir visoms, kuo nors prisi- 
dėjusiems prie šio pikniko, ir 
taipgi visiems dalyviams.

Dar kartą prašome visų tų 
kuopų, kurioms buvo pasiųsti 
tikietai. kad grąžintų neparduo
tus tikietus. nes mūsų apyskai
ta nesutinka. Grąžinkite adre
su :
A. Dėdinas. 55 Mill St.. Green- 
field. Mass.

Detroito Žinios

Gyvenimo Vieta: 
32 \VALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020 Sekmadienį, birželio 11d. Šv. 

Vardo draugijos Komunijos die
na. Visi nariai dalyvaus 8 vai. 
šv. mišiose ir bendrai priims šv. 
Komuniją.

Šiomis dienomis pp. Teodoras 
ir Marijona Balkai atnaujino 
Moterystės Sakramentą. 25 me
tų savo vedybinio gyvenimo 
proga.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St.. VVebster. Mass.

Federacijos 10 skvrius savo 
| susirinkime išreiškė padėką vi- 
I siems ir visoms mėgėjų vakaro 
programos dalyviams, teisė
jams ir visiems dalyviams. Mė
gėjų vakaras, kaip jau buvo ra
šyta. įvyko bal. 30 d. Iš to va
karo pelno "Darbininko" Inter- 
type Fondui įteikta $51.00.

Tai gražus ir kilnus šios kolo
nijos katalikiškų draugijų ir 
kuopų, priklausančių prie Fede
racijos. darbas.

(“Darbininko" Intertype fon
do komisija nuoširdžiai dėkuo
ja Federacijos 10 skyriui už 
$51.00. Tai stambi suma “Dar
bininkui" paremti. 1. i

______________ *
Geg. 30 d. švenčių proga, vais-

Geg. 16 d. pp. Martinas ir A- 
palionija Žukauskai minėjo 25 
m. savo vedybinio gyvenimo su
kaktį ir ta proga atnaujino Mo
terystės Sakramentą.

Geg. 16 d. įvyko “shotver". p. 
Alenai Narinkaitei pagerbti.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN

i k

Dėl Skubaus Patarnavimo
Šaukite

STETSON
A kOPPftS «ODUC FUEL CORPORATION

496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540

So. Boston, Mass.

Birželio 18 d. įvyks Saldžiau
sios širdies V. Jėzaus draugijos. 
1 vai. po pietų. Franklin County 
parke. Pikniko rengimo komisi
joje yra pp. A. Steponkevičius. 
A. Budrevičius. J. Jasionis.

Programa bus įvairi. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti.

A. Dėdinas.

Šiomis dienomis susižiedavo 
p-lė O. Dulkytė. gyv. 13 Burns 
St.. su p. Stasiu Zedaliu. gyv. 
Nashua. N. H. p. Dulkytės tė
vai praneša, kad jungtuvės į- 
vvks rugp. 5 d. š. m. Šv. Juoza
po lietuvių par. bažnyčioje.

P-lė Dulkytė yra Sodalietė.
Rap.

GREENFIELD, MASS
113

MONTREAL, CANADA
Geg. 18 d. šiame mieste lan

kėsi Anglijos imperijos kara
lius Jurgis VI ir karalienė Elz- i siems Detroito
bieta. Sutiktas iškilmingai ir 
garbingai. Miestas dar ir dabar 
tebėra papuoštas.

Geg. 21 d., Vytauto klube į- 
vyko pašalpinių draugijų pra
kalbos. Kalbėjo jauni vyrukai 
apie Klaipėdos netekimą ir rei
kalą remti Klaipėdos pabėgėlius 
ir Lietuvą. Klaipėdos pabėgė
liams ir apsigynimo fondui su
rinkta $64.00.

Birželio 4 d. įvyko LDS 
kp. piknikas. Gaila, kad lietus 
sulaikė kaikuriuos žmones nuo 
atvažiavimo. Bet atvažiavusieji 
labai linksmai praleido laiką.

Pikniko rengimo komisijoje 
buvo šios LDS 113 kp. narės: 
Ant. Steponkevičienė, Veronika 
Budrevičienč. Elzbieta Aguo- 
nienė. Jos ir jų pagelbininkai 
gražiai darbavosi.

LDS 113 kuopa dėkuoja kuo
poms. kurios nupirko tikietu- 
kus. būtent, šioms:

2 kp. Montello. Mass.: 3 kp. 
Norvood. Mass.: 4 kp. Athol. 
Mass.: 5 kp. Waterbury. Conn.:' 
8 kp. Cambridge. Mass.: 28 kp.Į 
Nevv Haven. Conn.: 112 kp. 
Haverhill, Mass.

Penkius dolerius laimėjo p. J. 
Buitkuvienė iš Haverhill. Mass. 

j Nors ir suvėluotai, bet atva-

kai susiremtų su Gr. Rapids. 
Pageidaujama, kad ir kitų lie
tuvių kolonijų baseball’ininkai 
atsišauktų žaisti.

Petro par. bažnyčioj, birž. 17, o 
vestuvių balius jaunosios tėvų 
namuose. Velijam jiems laimės 
ir linksmybės jų gyvenime.

Šios parapijos katekizacijos 
mokyklos studentai turėjo iš 
tikėjimo dalykų kvotimus Det
roito universitete. Buvo iš šios 

; parapijos 25 kandidatai kvoti
muose. ir iš jų gerai išlaikė 22; 
tik trys neišlaikė. Aiškus daly
kas kodėl tie trys neišlaikė, nes 
nesimokino. Šioje parapijoje 
prie klebono yra dešimts gerų 
mokytojų. Vaikučiai yra iš
skirstyti į mažas klases pagal

Detroito lietuviams yra gera 
proga pagelbėti saviesiems, ku
rie iškeliavo iš Lietuvos į Brazi
liją. Brazilijoje yra pusėtinai 
lietuvių. Jie labai vargingai gy
vena. ir jiems reikalinga ne tik 
materiale, bet ir dvasinė pagal
ba. Seserys Pranciškietės rūpi
nasi kiek gali lietuviais, bet iri 
jų pajėgos labai mažos. Jos 
kreipėsi Į Amerikos lietuvius 
pagelbos. Pranciškietės Seserys 
Detroite jau turėjo bažnyčiose! 
kolektą dėl to dalyko. Nors 
žmonės ir parėmė, bet daug di-1 
desne parama reikalinga.

Šv. Petro parapijos klebonas. metus ir gabumus. \ isi gauna 
-----  - DeBarrv. &er4 priežiūrą be jokio išskyri- 

.:_i_. — mo. ir užtat visi turėtų išlaikyti 
kvotimus. Ne mokytojų kaltė, 
bet tų pačių vaikų arba tėvų.

Šią savaitę po Pirmos Komu
nijos užsibaigė katekizmo pa
mokos. kurios buvo labai sėk
mingos. Vaikučių iš viso buvo 
175. Dėl tokios mažos parapijos, 
tai didelis būrys, bet supranta
ma. visų tautų.

Šv. Petro par. minkštos bolės 
žaidėjai šią savaitę šiaip taip1 

> nugalėjo savo priešus 1 prieš 0. i 
Rateliui gerai sekasi, energingo 
Alexo Gedvilo priežiūroje.

Kietos bolės rateliui netaip 
gerai sekasi. Jų priešai juos pu
sėtinai supliekė, net 5 prieš 1. 
Velijam jiems geresnio pasise
kimo.

Praeitą savaitę vietinis klebo- i 
nas lankėsi pas draugingą kuni
gą Lipkų Gr. Rapids. Mich.

I. , eTrumpai pasisvečiavęs, padarė 
sutartį, kad Petriniai sportinin- 
—

t

Stasys Vasiliauskas su savo 
žmona lankėsi Saginaw, Mich., 
kelioms dienoms atostogų pas 
tėvus. Vasiliauskai pareina iš 
Saginaw. Jų šeimos yra penki 
broliai, visi žymūs dainininkai.

Žodis kaslink lietuvių vieny
bės Amerikoje. Suprantama, 
kad parapija yra pirmas vieny
bės žingsnis. Turi pirmiausia 
būti parapijoje susipratimas ir 
vienybė. Pakol tas bus. nėra ką 
žiūrėti į tolimesnes vienybes.

I
kalbėdamas su kun. 1
Detroito misijų pirmininku ga
vo nuo jo šitokią propoziciją. 
Jis sako, kad jis pridės iš misi
jų fondo tiek pinigų, kiek Sese
rys surinks. Tat jeigu Seserys 
iš Šv. Antano parapijos surinks 

' penkis šimtus dolerių, tai jis 
pridės kitus 500. Tai labai ge
ras dalykas, ir užtat verta vi- 

lietuviams pa
remti Seseris tame dalyke. Šios 
parapijos klebonas pakvietė Se
seris kolektuoti šioje parapijo
je. Kolekta įvyks laike visų ke
turių šv. mišių birž. 18. Širdin
gai prašome šmonių. netik šios 
parapijos, bet viso Detroito, kad 
šiame dalyke paremtume .Veli
jame Seserims didžiausio pasi
sekimo jų labdaringame darbe 
dėl mūsų vargšų lietuvių toli
moje Brazilijoje.

Birželio 13. įvvks svarbus su- 
sirinkimas šv. Vardo draugijos. 
Visi nariai turi pribūti, nes da-| 
lvkas yra visuotinės gerovės. 

| Šv. Vardo draugija yra tikrai 
religinė draugija, pripažinta vi
sose Amerikos katalikų parapi
jose. ir vertėtų būti stipriausia 
draugija kiekvienoje parapijoje. 
Suprantama, kad lietuvių para
pijose yra pašalpinių draugijų, 
kurios gražiai darbuojasi, bet 
pasitaiko ir kitokių draugi jų, j 
kurių tikslas nežinomas arba 
klaidingas. Šv. Vardo dr-jos 
tikslas yra religinis, ir todėl vi
si nariai turėtų pribūti į susi
rinkimą. Kiti dalykai užima tik 
antrą vietą.

Praneša tėvai Agnieškos Ma
tulevičiūtės. kad ji ištekės už 
Jurgio Šimkaus, gyv. Šv. Jurgio 

[parapijoj. Vestuvės įvyks šv.1

I

Tos pačios dienos vakare šv.1 
Kazimiero par. bažnytinėje sve
tainėje įvyko parapijos choro 
koncertas. Gražiai dainavo ir 
vaidino. Kunigas iš šv. Juozapo' 
parapijos rodė judamus pa
veikslus — Šv. Tėvo Pijaus XII 
karūnacija. Surinkta $23.00 
choristų kelionei į Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dieną.

Pavasaris šaltas, bet į pabai
gą gegužės mčn. sušilo ir smar
kiai. be audros, palijo.

Šioje kolonijoje miršta daug 
lietuvių. Savaitėje po Velykų 
mirė 4 lietuviai ir savaitėje 
prieš Sekmines mirė 4 lietuviai.

Darbai eina neblogiausiai.

Keliaukite į Lietuvą
PER

HOLLAND-AMERICA LINE

LAIVAI IŠPLAUKIA IS

NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

WEENDAM ................. Birželio 17
STATENDAM ............ Eirželio 22
NIEUW AMSTERDAM Liepos 3 
ZAANDAM ..................... Liepos 8
STATENDAM ................. Liepos 13
NIEUW AMSTERDAM Liepos 22
STATENDAM ........ RugpiūCio 3

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba į

HOLLAND-AMERICA LINE
555 Boylston Street, Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

Orui sušilus, prasidėjo išva
žiavimai į laukus. F. D.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston. Masa. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.

564 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

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

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

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

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnlenė.
111 H St.. So. Boston. Mass. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rattininkf.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Msss. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. <tn St., So. Boston, Mass.
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vietinės žinios]
- ................ ...................... .......  .................... . .......tr
LANKĖSI I Iraugijos Saldžiausios Širdies. 

Nariai eis prie Sakramentų.

Birželio 5 d. pp. J. Paulavičiai 
susilaukė dukrelės. Motina ir 
dukrelė yra St. Margarets ligo
ninėje ir yra geroje sveikatoje, 
pp. Paulavičiai turi 11 metų 
amž. sūnų, o dabar susilaukė 
dukrelės. Gyvena Dorchesteryj.

Priešinasi 6ubernatoriiuš'’t?'i'"""
Planui I [

GRABORIAI

Šv. Petro lietuvių par. bažny
čioje nuo birž. 8 d. iki birž. 16
d., vakarais, bus giedami mišpa- parai ir procesija su Švenčiau- 
rai. j siu Sakramentu, Dievo

_______ . 'šventę minint.. Dalyviai 
Sekmadienį 9:30 vai. ryte( * atlaidų.

giedamos Šv. Mišios intencijai

DAKTARAI
Ę......... . ...............
Į Tel. ŠOU 2712

_ i
H

___________ Birželio 7 d., mirė, New Eng- 
Tą dieną 4 vai. p. p., bus miš- land sanatoriume, Stoneham, 

Mass., Petronėlė Kisieliauskie- 
nė - Moraškienė
65 melų amž. Ji paėjo Velėnos* 

: parapijos. Amerikoje pragyve-' 
no 40 metų. Paliko 4 sūnus ir 
dukterį ištekūjusią Giordano, ir 

/'yko tris seseris. Iškilmingai laido- 
, iš šv. Petro 

par. bažnyčios, 9:30 vai. ryte, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Kūno
gali

Vyturytė,

Boston, birž. 8 d. — Mas
sachusetts Federation of 
Taxpayers organizacija 
pareiškė pasipriešinimą 
gub. Saltonstall planui su
kelti dar $50,600,000 mo
kesniais šiais metais.

Kaip žinoma , gub. Sal
tonstall planas aptaksuoti 
paliečia daugiausia darbi
ninkus.

Į
Į

Baigiantiems Mokslus
DOVANOS

■
ė

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

Birželio 7 d., vakare, 
birželio mėnesio ir T 
pamaldos. Baigoje kun. Jonas 
Padvaiskas. . iš Lawrence, su
teikė, kiekvienam skyrium savo 
primicijų palaiminimą. Jis su

Sodalicijos jama bįrž 1() d
IriiM 1 z r'*

VĖŽIO SUHDAKTARAI

Visi, kurie norėtumėte bei 
pa- 
die-

tėveliais ir giminėmis iš Cliica- jausdami atlikti patriotinę 
gos atvažiavo atlankyti buvusio reigą, parėmimu Lietuvių

klebono kun. P. A. Vir- nos. Pasaulinėje parodoje. New 
Yorke, kviečiami įsigyti, tos 

i dienos atžymėjimui ženkleliai. 
] Ženkleliai galima gauti ir “Dar
bininko” administracijoj. Kai- 

! na 25c.

nu

savo
mauskio.

ii --------------i i
= i Kun. K. Urbonavičius šią sa- z
i vaitę praleidžia Thompsone. Iš
□ po žiemos mūsų literatas - poe-
- tas nori atsigriebti sveikatoj.

Visą laiką jis triūsia spaudos ir 
mokslo dirvoje.

PASIUNTĖ LIETUVOS 
REIKALAMS $75.00

American Meaical Asso
ciation žurnalas išleido į- 
spėjimą dėl skelbimų gy
duolių, kur sako, kad “iš- 
tikro išgydys vėžį”.

“Vėžio šundaktarai, kaip 
ir visi kiti apgavikai, nu- 

; duoda kad viską jie žino a- 
pie vėžį, bet patys nežino 
ką jie siūlo, ir šiandien 
nieks nežino kokia me
džiaga vaistai ar kombina
cijos vaistų gali išgydyti 
vėžį, 
vėžiu
visokius išmislus 
dančių košelių iki bakte- 
riškų mišinių.

Kada vėžio kontroliavi-

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 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8

Gerbiami profesionalai ir biz
nieriai gausiai aukuoja dovanų 
Šv. Petro parapijos išvažiavi
mui, kurs įvyks birž. 18 d.. 
1939. Munchbacks Grove, prie 
Beecb ir Washington gatvių. 
Roslindale, Mass. Ypatingai 
brangias dovanas aukuotojai 
neša Mėgėjų Programai. Bran
gias taures ir kitokias dovanas 
gaus kas tik pasižymės Mėgėjų 
programoje. Užtat visi norintie
ji dalyvauti, užsiregistruokite iš 
anksto.

Bet šitie šarlatanai 
sergantiems siūlo 

nuo ė-
Užsidarius Lietuvoje Vilniui 

Vaduoti Sąjungai, jos Valdyba
1 paskelbė atsišaukimą į skyrius, 
kad jie iki tam tikro laiko atsi
skaitytų iš surinktų pinigų. Vie
tinis V V. Sąjungos Bostono 
skyrius tą savo pareigą atliko, j mo draugija kiek metų at- 
pasiųsdamas ] 
neralinį Konsulatą _
rinktas ligšiol narių duokles — ‘ gauta net 2,555 atsakymai 
$50.00. Klaipėdos pabėgėliams|— laiškų, patarimų ir net 
šelpti iš savo iždo pridėjo $25. gyduoiių. Viens senas indi- 
00. Todėl visi dabar pasiuntė : jonas pranešė, kad išgydė 
$75.00.

Šį skyrių suorganizavo p. V. I 
(Uždavinys, spalių 19. 1936. Lig-į 
; šiol šis skyrius Lietuvon pa- į 

po'siuntė i narių duoklių 197.50 ir 
Rytais' aukų $118.03. Kas vįso sudaro

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester 
TeL COLumbia 2o37.

Avė.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ‘r 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarna /imas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. SOD Boston 2609

per Lietuvos Ge- gal siūlė dovaną žmogui, 
įlatą visas, su- kuris tikrai išgydys vėžį, I

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI

i Tel. 3826 Namų Tel. 5307 į

Lucy N. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St., -
Greenfield, Mass.

p. Antanas Peldžius, “Darbi
ninko” administratorius, 
sunkios ligos sveiksta. 1 
ateina į darbą, bet dar jaučiasi i $315.53. Kadangi amerikiečiuo- 
silpnas dirbti visą dieną. jse Vilniaus Vadavimo idėja yra

Antradienį su p. K. Šidlausku, I gyva, todėl šis skyrius yra nu- 
vietiniu biznierių, p. Peldžius I taręs savo darbuotę tęsti toliau, 
buvo nuvykęs į Marianapoli. Sk. Rašt.

KVIEČIAME

I

? I

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provaa.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474
i- . _________ _______

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

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

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154
... NAMŲ:

101 Baxter St„ So.. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 4673

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NOR1VOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

Pas Laikrodininkę p. Juozą Dilį
366 Wesf Broadway, So. Boston, Mass.

(Ant trečių lubų)
Ofisas atdaras nuo June-Birželio 5 d. ligi Juiy-Lie- 

pos pradžios —

Nuo 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak.
Dienos Valandomis Mandagiai Patarnaus Ofiso 

Tvarkytoja p-lė B. Kavoliūtė 
Užeik į ojisą ŠIANDIEN!

$ Is 
x x i XIII 

išimtus vėžiu sergančių, iria 
jis pasiuntė tik jam žino- £ 
mą mišinį — ir kuomet tas / 
mišinys buvo išbandytas, i £ 
jis neturėjo jokios vertės. /

Kaikurios “gyduolės ko- z 
šelės” vėžiui “gydyti”, ka- > 
da buvo pavartotos, tai jos J 
nuėdė tiek pat gyvo svei- ✓ 
kaus kūno, kiek vėžio už
krėsta dalis. Dangų moję 
atsitikimų vartojimas tų 
košelių tik pagreitino žmo
nių mirtį. Buvo pusė tuzi
no iš radiumo padarytų 
gyduolių. Kaikuric šun
daktarai praneša žmo
nėms, kad balta duona 
žmogus užsikrečia ta liga. 
Kiti pataria nevartoti iš a- 
lumino padarytų virinimui 
daigtų ir puodų. Pasiųsta 
iš “aukso gyduolių” ir iš 
švino gyduolių ir šimtai 
kitų.

Kreipdamas prie vėžio

I

Kviečiame kiekvieną parapijietį-ę ir visus priete- 
’ius-es suvažiuoti į Šv. Petro parapijos Metini Parengi
mą, Munchback’s Grove, prie Beech ir Washington 
gatvių, Roslindale, Mass., Birželio 18 d., 1939. Kviečia
me tyrame ore pasigerėti sekančia programa: Kviečia
me tą dieną, 2 v. p.p. išgirsti Stepono Dariaus posto Be
no Koncertą ir juo pasigerėti. Kviečiame tą dieną, 3 v. 
p.p. pasiklausyti p. Belecko garsiakalbio dainų ir šokių, i

Kviečiame, 4 vai. p.p., pasidžiaugti choru dainuo
jančiu iš Lietuvos ką tik partrauktas dainas.

Kviečiame pamatyti, ponios Ivaškienės vedamą, 
vaikučių viliojančią programą.

Kviečiame visus muzikantus, šokėjus, daininin
kus, vaidintojus, šposininkus ir visokius juokdarius į- 
siregistruoti į Mėgėjų (Amateur) programą. Kviečia
me tuojau užsirašyti laišku ar asmeniškai pas Mr. R. 
Jušką, Mr. V. Valatką, 50 W. 6th St., “Darbininkas” ■ 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass., išvažiavimo susi
rinkime, birž. 8 d., vakare, po pamaldų, bei Choro prak
tikoje, 492 E. 7th St., So. Boston, Mass., penktadie
niais, vakarais, po 8 valandos. Dalyviai gaus brangias 
taures ir kitas dovanas. Kviečiame ir visuomenę pama- ] 
tyti Mėgėjų bei įvairybių programą.

Kviečiame visus susivažiavusius sudainuoti 5 liau
dies dainas.

Kviečiame už tą viską paaukoti parapijai 25c., iš 
kalno įsigijant įžangos bilietą. Vaikams dykai.

Kviečiame visus dalyvauti ir išvažiavimo turguje. 
Kviečiame visas draugijas ir darbuotojus, iš anks

to, triūsti, pasidarbuoti ir aukuoti išvažiavimo gerovei.
Kviečiame gausiai susirinkti, Dievo Kūno Dienos 

vakare, po pamaldų bažnytinėn salėn ir sudaryti sek- 
mingiausį išvažiavimo susirinkimą.

Kviečiame ir jaunuomenę šiame visame darbe da-' 
lyvauti. PARAPIJOS VEIKIMO KOMISIJA.’

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

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

f ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Telephone
SO. BOSTON 

1058

i

Povilas Bushmanas
4 S CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
R. Baltrušiūnas ir p. Klinga. Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS. l

♦
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Visi baigiantieji mokslus bei jų Tėveliai, Prie- 
teliai, ir Globėjai, kviečiami atvykti pas p-ną Juo
zą Dili, žymiausi Bostone lietuvi laikrodininką ir 
pasirinkti įvairiausių DOVANU. Dovanos ne tik 
gražios ir naudingos, bet ir žymiai pirkėjas galės 
sutaupyti. Nes duodami dideli nuošimčiai nuolai
dos. Užeik, o busi patenkintas.

šundaktaro ligonis netiki 
eikvoja pinigus bereikalin-! 
gai, bet sutrumpina die-i 
nas, nes jeigu kreiptųsi 
prie tikro gydytojo arba 
medikališkų įstaigų, 
galėtų nors kiek pailginti 
savo gyvastį.

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

NE JIS KALTAS

• — Taip, mielas drauguži, 
turiu tau pasakyti, kad 

* tiktai alkoholis tavo nclai- 
a imėje kaltininkas!

į — Dėkui tau. senas bičiu
li, tik tu vienas pastebėjai, 
kad mano nelaimėje ne aš 
esu kaltas.

1939 Nauji Nash AutomobiliaiI
BayView Motor Service

STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką-
Savininkai.

I

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Water & Stcam

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
i

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 936/ 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pnimoiiin- 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji) paramos.

Visi skeibkitės ‘‘Darbiuiuke”.

Arlington, Mass.
Tel. Ari. 2316

*

Į
į Parduodu įvairiausios rūšies 

sičius ir sidabrinius daiktus.

! II
1

auk

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodev.aU, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9 -12 menesių išsimokejimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Ap3kaitliavinial ir patarimai dykai

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai, 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

I

I

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY) 

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbu3 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St.,
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9295, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

Queen Ann Laundry, Ine 
7—9 Ellery St., 

So, Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums. i

Sodev.aU
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Marianapolio Kolegijos Abiturientai
Kiekvieną pavasarį mokyklos išleidžia tūk

stančius jaunimo į gyvenimą.
Kartu su kitomis mokyklomis ir Mariana

polio kolegija išleidžia palyginamai nemažą 
jaunuolių, kolegiją baigusių, skaičių į gyveni
mą. Kaikurie šių jaunuolių tęs toliau mokslą 
įvairiose srityse, kiti stos į darbą. Gražus } en- 
kiolikos lietuvių jaunuolių būrys birželio 11 d. 
baigia Marianapolio kolegiją, gaudami huma
nitarinių mokslų cenzą — bakalauro laipsnį.

ANTANAS P. SKIRIUS. B. A.

PETRAS P. KUPRAITIS, B. A.

ALBINAS J. GURKLYS. B. A. JONAS K. PETRAUSKAS, B. A.

Antanas, sūnus Jono Skiriaus ir Marijos 
Elvikytės. gimė ir augo Lietuvoje. Žemaitijo
je. Batakių m., Akstinų km.

Baigęs pradžios mokyklą. 1925 m. įstojo į 
Tauragės Valstybinę Gimnaziją, kurią 1933 m. 
baigė. Kol Klaipėdoje atidarė Prekybos Insti
tutą. Antanas studijavo Kaune. Vytauto Di
džiojo Universiteto Technikos Fakultete. Nuo 
1934 m. pradėjo studijas Prekybos Institute, 
kurį su pirmąja laida baigė 1937 m.

Besimokydamas Antanas aktingai dalyva
vo Ateitininkų. Pavasarininkų, šaulių ir kitose 
organizacijose. Baigęs prekybos mokslus, jis 
apie vienus metus administravo savaitinį kul
tūros žurnalą "Naująją Romuvą’’. Iš čia jis 
1938 m. liepos mėn. 1 d. atvažiavo Amerikon, 
į Marianapolio kolegiją.

Čia parašė disertaciją tema: "Valstybė ir 
socialinis klausimas", kurią profesoriai kun. 
Dr. Jonas Starkus ir kun. Kazimieras Urbo
navičius įvertino “labai gerai”.

(Šis p. Antano Skiriaus mokslinis veikalas 
tilpo “Darbininko” NN. 34. 35. 36. 37. 38 ir 39. 
geg. mėn.. š. m. p. Antanas Skirius yra gabus 
rašytojas, uolus ir nuoširdus “Darbininko' 
bendradarbis. Red.i.

Kitais metais Antanas ketina studijuoti e- 
konominius mokslus kuriame nors Amerikos 
universitete.

Petras gimė ir augo Lietuvoje, Mariampo- 
lės ap. Jo tėvelis jaunas atvyko į Ameriką ir 
čia. gyvendamas 7 metus, gerai pažino gyve
nimą ir praplėtė akiratį. Motinos prašomas 
grįžo į Lietuvą ir sukūrė šeimos židinį, vesda
mas Ievą Vaučiackaitę. Būdami energingi ir 
darbštūs, jie užtikrino sau gražią ateitį.

Pradžios mokslą Petras baigė S. Kalvarijo
je 1925 m., ir tais pat metais įstojo į gimnazi
ją. Gimnaziją lankė Mariampolėje nuo 1925 i- 
ki 1933 metų. Jau gimnazijoje būdamas. Pet
ras turėjo didelį palinkimą į komercijos mok
slus. todėl baigęs ją ir. atidarius Prekybos In
stitutą. Klaipėdoje, jis ten įstojo studijuoti. 
Institutą baigė 1938 metais ir vos tik jį baigė, 
atvyko į Ameriką. į Marianapolio kolegiją lap
kričio mėn. 4 d.

Čia jis parašė disertaciją: “Darbas ir So
cialinė Lygybės Problema”. Ją profesorius 
kun. dr. J. Starkus ir kun. K. Urbonavičius 
pripažino kaip parašytą “labai gerai”. (Šis 
jauno, bet gabaus graduanto, p. Petro Kuprai- 
čio mokslinis veikalas spausdinamas “Darbi
ninke”. Pradžia tilpo antradienio numeryj, 
birželio 6 d. š. m. Jis yra nuoširdus “Darbinin
ko” bendradarbis. Red.). Visą mokslo laiką 
Petras energingai veikė įvairiose jaunimo or
ganizacijose. dažnai užimdamas pirmininko 
vietas. Iš prigimties jis mylėjo keliauti ir pa
žinti svetimų kraštų kultūrą, papročius ir 
gamtą.

Kadangi jis yra baigęs Lietuvoje Prekybos 
Institutą, todėl sekančiais mokslo metais spe
cializuosis ekonomijos moksluose, tarptautinės 
prekybos ir administracijos srityse, kuriame 
nors New Yorko universitete.

Gimė 1918 m., kovo mėn. 16 d., Waterbury, 
Conn. Albino tėvai, kaip ir daugelio lietuvių 
jaunuolių, gimę Lietuvoje: tėvas, Domininkas 
Gurklys, kilęs nuo Panevėžio, o motina, Bar
bora Briedaitė iš Raseinių. Dar labai jaunas, 
eidamas penktus metus, Albinas pradėjo lan
kyti lietuvių Šv. Juozapo pradžios mokyklą, 
kurioje jį auklėjo Šventosios Dvasios vienuo
lijos seserys. Baigęs šią pradžios mokyklą 
1931 m., jis įstojo į Crosby High School tame 
pat mieste. Kadangi gerai sekėsi mokytis pra
džios ir aukštesnioje mokykloje, todėl Albinas 
atvyko į Marianapolio kolegiją.

Albinas yra švelnios sielos, ramaus būdo 
jaunuolis. Jis buvo darbštus ir ėjo pirmaeilių 
studentų eilėje. Stropiai dalyvavo orkestre, 
chore, sporte ir meno sekcijose ir yra geras 
smuikininkas.

Jis parašė disertaciją “Atomismus — Ve- 
rus vėl Falšus?” šią disertaciją profesoriai 
kun. Dr. Jagminas ir dr. E. Andrulionis įver
tino “labai gerai”.

Albinas nori būti dvasiškis ir todėl jis stos 
į kunigų seminariją, Marian Hills, Hinsdale, 
III.

ALBINAS A. ŠEPUTA. B. A.

JUOZAS A. REMEIKA. B. A.
Gimė 1914 m., liepos mėn. 15 d.. Harrison, 

N. J. Tėvai, Jonas M. Remeika ir Viktorija 
Pavilionytė, kilę nuo Alytaus.

Iš 6 vaikų Juozas yra 5-tas.
Kūdikystėje Juozas sirgo sunkia liga ir bu

vo išgydytas stebuklu. Juozo tėvelis mirė 1918 
metais. Motina, likusi našlė, sunkiai dirbo ir 
sėkmingai tvarkė šeimos reikalus, išauklėda- 
ma pavyzdingą šeimą.

1931 m. Juozas baigė Park Grammar School, 
kurioje jis pasižymėjo dideliu stropumu, punk
tualumu ir buvo vienas iš tų. kurie gavo pa
gyrimą už gražų raštą. Nuo 1931 iki 1935 
metų jis lankė Don Bosco Institute. Šioje mo
kykloje Juozas įsigijo didelį palinkimą į poe
ziją, piešimą ir turėjo progos pastatyti savo 
sukurtą dramą: ‘‘Ali for Gold”. Mokyklą už
baigė kaip klasės pirmininkas ir 1935 m. įsto
jo į Marianapolio kolegiją. Kolegijoje Juozas 
buvo geras choristas, aktyvus spaudos narys 
ir parašė komediją: “Lietuviški Juodukai”. 
Jis myli skambinti gitarą "cowboy” dainas ir 
rašo poeziją. Ilgiausias jo eilėraštis “Bert” tu
ri 1000 eilučių.

Baigdamas kolegiją, Juozas parašė diserta
ciją: “Charles Dickens and Sočiai Reform”, 
kurią profesoriai J. A. Bourdavv, M. A. ir kun. 
K. Urbonavičius įvertino “labai gerai”.

Juozo ateities planų motto: “Klausydamas 
Dievo ir Bažnyčios įsakymų, eisiu, kur Dievas 
šauks”.

Gimęs 1916 rn., gegužės mėn. 13 d. Gard- 
ner, Mass. Abudu tėvai geri lietuviai įkvėpė 
Jonui dar jaunam brangios Tėvynes meilę. Jg 
tėvas, Mikas Petrauskas ir motina Apoloni
ja Grigaliūnaitė, kilę iš Vabalninko. Jono tė
velis miręs 1934 metais.

Pradžios mokslą išėjo Prospect Grammai 
School, kurią baigė 1931 m. Baigęs pradžios 
mokyklą, įstojo į Gardner High School ir ją 
baigė 1934 m. Ir pradžios ir aukštesnioje mo
kykloje mokytis jam sekėsi labai gerai. Nete
kęs tėvelio, Jonas abejojo, ar tęsti toliau mok
slą ar eiti dirbti. Bet Jonas pasiryžo didinti 
lietuvių inteligentų skaičių ii- 1935 metais įsto
jo į Marianapolio kolegiją.

Studijuodamas kolegijoje. Jonas aktyviai 
dalyvavo sporto, spaudos, meno, debatų ir ki
tuose studentų organizacijos darbuose, vado
vaudamas kasmet vienai ar kitai sekcijai. Šiais 
metais jis yra “A. L. K. Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos” pirmininku, kuriai energingai 
vadovauja.

Bakalauro laipsniui gauti J. Petrauskas pa
rašė disertaciją: “Immorality of the Human 
Soul”, kurią profesoriai dr. Eugenijus Andru
lionis ir kun. dr. Jagminas įvertino “labai ge
rai”. Rudenį Jonas stos į T.T. Marijonų vienuo
liją ir ruošis į kunigus.

POVILAS P. SABULIS, B. A.

Naujas Dvasios Vadas
Kun. Jurgis E. Krancevičius, 

OMC.
Utica, N. Y. — Birželio 3 

d., Nekalto Prasidėjimo 
katedroje, Albany, N. Y.*į- 
šventintas kunigu Jurgis 
E. Krancevičius, OMC.

Naujas Dvasios vadas 
pirmas iškilmingas šv. mi
šias atnašavo sekmadienį, 
birželio 4 d., 11 vai. ryte, 
Šv. Juozapo vokiečių par. 
bažnyčioje, Utica, N. Y.

Sekmadienį, birželio 11 
J., 10:30 vai. ryte, kun. 
Jurgis E. Krancevičius, 
OMC. atnašaus antras iš
kilmingas šv. mišias šv. 
Jurgio lietuvių par. bažny
čioje, Utica, N. Y.

Parapijos draugijos, pri
miciantą pagerbti, rengia 
iškilmingus pietus.

Laike pietų parapijos 
choras sudainuos keletą 
dainelių, palinkės primi
ciantui ilgiausių metų ir 
orisidės prie dovanos, ku
rią įteiks primiciantui ren
gėjai visų dalyvių ir drau
gijų vardu.

Kun. J. E. Krancevičius, 
OMC. yra pirmas kunigas 
iš Šv. Jurgio lietuvių para
pijos. Gimęs kovo 10 d., 
1914 m. iš tėvų Antano ir 
Marcelės Krancevičių. 
Krikštytas Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje. Pra
dinius mokslus baigė Šv. 
Juozapo vokiečių parapiji
nėje mokykloje. Aukštes
nę mokyklą (Šv. Pranciš
kaus, Staten Island, N. Y.) 
užbaigęs, mokėsi Syracu- 
se, N. Y., o aukštuosius 
mokslus ėjo Šv. Bonaven
tūro katalikų universitete, 
Washington, D. C. Teologi
jos mokslus baigė Šv. An
tano seminarijoje, Hudson 
^ensselear, N. Y.

Nuo pat jaunų dienų dar
bavosi su lietuviais. Gra
žiai vartoja lietuvių kalbą.

Kun. Jurgis E. Krance- 
vičiaus tėveliai paeina iš 
Lietuvos, Liškavos par., 
Žeimių kaimo, Alytaus ap
skričio. Atvyko iš Lietu
vos 1903 m. ir apsigyveno 
Utica, N. Y. Kun. Jurgis 
turi vieną brolį Petrą ir se
serį Oną Stankevičienę, 
gyv. Dodgeville, N. Y.

Jaunam kun. Krancevi- 
čiui, OMC. linkime sveika
tos.

JONAS J. PARULIS. B. A.
Gimęs 1916 m. lapkričio mėn. 24 d. Worces- 

ter, Mass. Tėvas Vincas Parulis ir motina Ag
nieška Mazauskaitė yra kilę iš Liubavo parapi
jos. Suvalkijos krašto.

Jonas buvo pradėjęs lankyti Rice Square

ANTANAS P. BLAŽAITIS, B. A.
Gimė 1917 m., sausio mėn. 18 d., Pittsburgh. 

Pa. Antano tėvai kilę iš Lietuvos: tėvelis. Jo
nas Blažaitis yra nuo Kauno, o motina, Mika
lina Sakavičiūtė, iš Punsko.

Antanas yra vienturtis sūnus. Paaugęs pra
dėjo lankyti šv. Kazimiero pradžios mokyklą. 
Baigė ją dar visai jaunutis 1930 m. Kadangi 
Antanas buvo vienturtis, todėl kelias jam į 
aukštesnį mokslą buvo beveik užtikrintas. Pro
ga siekti aukštesnio mokslo jisai pasinaudojo

Gimė 1918 m. kovo 12 d., Ansonia, Conn 
Jo tėvai — Povilas Sabulis. kilęs iš Taujėnų 
valsčiaus, ir Teofilė Šaurytė iš Merkinės apy 
linkės, prieš Didįjį Karą paliko savo mylimą 
tėvynę ir atvyko Amerikon. Apsigyvenę Anso 
nijoje, jie susilaukė sūnaus Povilo. Jam paau 
gus. tėvai jį leidžia lankyti pradžios mokyklą 
— Lincoln Grammar School. Čia jis mokės’ 
septynis metus ir 1931 m. sėkmingai ją užbai
gė. Tėvai, pastebėję Povilo gabumus mokslui 
jį leidžia lankyti Ansonia High School.

Po šio pasisekimo jis nenustojo moksle 
troškimo, bet dar labiau juo užsidegė, ypač

Tą pačią dieną, tuoj po 
sumos, įvyks Šv. Jurgio 
ietuvių parapijoj iškilmin
ga Dievo Kūno šventės 
orocesija. Vaikučiai iš an
ksto lavinami dalyvauti 
orocesijoje, o merginos pi
na vainikus puošimui baž- 
įyčios iš vidaus ir iš lauko 
nusės, o geri ūkininkai 
oristatė daug berželių ir 
kitų medelių, kad mūsų 
bažnytėlė taip atrodytų, 
kad Lietuvoje per Dievo 
Kūno šventę.

Gimęs 1917 m. rugsėjo 12 d. Brockton, 
Mass. Jo tėvas — Kazimieras šeputa. kilęs iš 
Ylakių parapijos ir motina — Stanislava Ju- 
nevičiūtė — kilusi iš Užvenčio.

Albinas pradžios mokslus ėjo savo gimtame 
mieste — Franklin. McKinley ir Wintrop Gra
mmar Schools ir Howard Junior High School. 
Siekdamas aukštesnio mokslo, atvyko 1931 m. 
į Marianapolį, kur mokėsi aštuonis metus, iš
eidamas high school ir kolegijos klasinį kur
są. Bakalauro laipsniui gauti Albinas parašė 
disertaciją “Heredity as a cause of crime”. 
Profesoriai kun. dr. J. Starkus ir Eugenijus 
Andrulionis disertaciją įvertino “labai gerai”.

A. šeputa siekia dvasinio luomo: stosiąs į 
T.T. Marijonų vienuoliją, kur tikisi daugiausia 
gera padarysiąs savo žmonėms.

pradžios mokyklą, bet po vienų metų perėjo į 
lietuvišką Šv. Kazimiero parapijos mokyklą. 
1931 m. ją baigė ir lankė St. John High School. 
Tėveliai, būdami labai sąmoningi lietuviai, Jo
ną leido lankyli Marianapolio kolegiją. Jonas 
čia atvyko 1935 m. Studijuodamas jis pasižy
mėjo kaip geras artistas ir sportininkas. Ma- 
rianapoly Jonas stropiai dirbo meno, sporto ir 
spaudos sekcijose.

Šiemet, baigdamas kolegiją ir norėdamas 
gaut humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį. 
Jonas parašė iš literatūros srities disertaciją 
“Lyric Poetry of XVI Century”, kurią profe
soriai J. A. Bourdow ir kun. K. Urbonavičius 
tinkamai įvertino.

Rudenį J. Parulis ruošiasi stoti į Clark u- 
niversitetą ir sieks magistro laipsnio pedago
gikoje

1930 m. įstojo į Duųuesne University Pepara- 
tory aukštesniąją mokyklą, baigdamas 1934 
m. ir pasižymėdamas kaip uolus ir labai pa
vyzdingas berniukas. Įgytuoju mokslu Anta
nas, žinoma, nepasitenkino ir energingai siekė 
gražesnės ateities. 1935 m. atvyko į Mariana
polio kolegiją, kurią baigė šiais mokslo me
tais, gaudamas bakalauro laipsnį ir parašyda
mas disertaciją: “Birth Control”. Profesoriai 
kun. dr. J. Starkus ir kun. dr. J. Pauliukonis 
ją atitinkamai įvertino.

Kolegijoje Antanas aktyviai dalyvavo spor
to sekcijoje ir jai porą metų pirmininkavo. Be 
to. jis buvo debatų ir meno sekcijų uolus na
rys ir jų daromuose parengimuose jis visuo
met pasireikšdavo. Antanas visuomet buvo 
linksmas ir mylėjo draugystę. Baigęs kolegi
ją, Antanas ruošiasi gyventi savistoviai.

pamilo lietuvių kalbą, kurios žodžiai jį sutikc 
šiame pasaulyje ir kuria nuolatos jo tevelia 
kalbėjo. Matydamas, kad geriausiai gali iš 
mokti lietuvių kalbos Marianapolio kolegijoje 
jis nutaria joje pradėti humanitarinių dalyki 
studijas.

Marianapolyje Povilas visuomet buvo darb
ščiausiu, pavyzdingiausiu ir gabiausiu studen
tu. Studijuodamas ji neužmiršo nė organizaci
nio darbo, šiais metais jis pirmininkavo Blai
vininkų kuopai ir uoliai dalyvavo spaudos sek
cijoje. Nuolat bendradarbiavo “Studentų Žo
dyje” ir “Laive”.

Šiais metais Povilas, baigdamas Mariana
polio kolegiją parašė disertaciją “Man’s Right 
to Private Property”, kurią profesoriai Dr 
Jonas Starkus ir kun. K. Urbonavičius įvertinę 
“nepaprastai gerai”. Povilas yra pasiryžęs bū
ti kunigu, todėl šį rudenį stosiąs į seminariją.

Labai būtų malonu, kad 
> Utica, N. J. suvažiuotų ir 
iš kitų kolonijų lietuviai 
dalyvauti mūsų iškilmėse.

Šv. Jurgio lietuvių para- 
Dijoj klebono pareigas da
bar atlieka J. M. prelatas 
J. Maciejauskas, kuris pe
reitais metais atvyko iš 
Lietuvos ir skelbė misijas 
lietuvių parapijose. Rap.

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

Šv. Grigalius


