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> Naciai Nužudė Čeky 
Policininką

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

Vyskupas Ketteleris

Iš Prague, Čekijos prane
ša, kad šiomis dienomis 
naciai nužudė Jaroslav Mi- 
ller, čekų policininką. Vo
kietijos protektorius už
draudė daryti iškilmingas 
laidotuves. Vokiečiu pro----- -------- ---------
vincijos valdžia pasiuntė įtybės skyrius nurodo, kad 
vainiką ir policininko mo- 193 < metus, abelnai,
tinai paskyrė 50.000 kronų paprastas darbininkas te- 
kompensaciją, bet motina i uždirbo tik $890 doleriu, 
nepriėmė nacių dovanos. į Moterys teuždirbo tik $525 
žmonės sudėjo daugiau 'dolerius. Mississipni vals- 
kaip 50,000 kronų.

VVashington, birž. 15, 
Socialinės apsaugos vals-

BININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

PENKTADIENIS (Fridav) BIRŽELIO (June) 16 D., 1939 M.. No. 46.
—

y---r
TEL. SOUth Boston 2680

DARBININKAS 
Lithuanian Semi-Weekly 

Nevvspaper 
Published every 

TVESDAY and FP.IDAY 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

I

KAINA 5 CENTAI

Europos diplomatai 
ko. kad Vokietijos r 
kelia alermą. kad pagąs
dinti Maskvą, kad ji nesu
darytu sutarties su Angli
ja. Vokietija nori, kad Ru
sija pasiliktų jos sąjungi
ninkė.

'dolerius. Mississippi vals
tybė įe paprastas darbinin
kas teuždirbo $413 dolerių, 
gi South Carolina valsty- 

sa; i beje tik $518 dolerių. Aiš- 
naciailięU> kaj jg tokio uždarbio 

darbininkas negali pragy- 
i vemti. Turto šioje šalyje y- 
ra, tik reikia, kad darbda
viai pripažintu darbininką 
'žmogum ir atiduotų kas 
teisingai jam priklauso. i

Darbininkai Neužsidirba 
Pragyvenimo Algy

v y

Itališkas sodas Marianapolyj. Liepos 4 d., Lietuvių Dienoje visi turėsime 
progą pamatyti šį ir kitus gražius vaizdus.

Krikščioniškos Demokratijos 
Kongresas

“Šiandien mes matome

Lenkijos parubežyj na
ciai stato tvirtoves. Vokie
tija nenori, kad susidarytu 
trijulė sąjunga: Anglija - 
Prancūzija - Rusija, todėl 
ir kelia alermą. Ką Hitle
ris darytu, jeigu toki są
junga susidarytu Europo
je, tai jau kitas klausimas.

VYSKUPAS REIKALAUJA
DARBININKAMS GERESNIO 

GYVENIMO
Prancūzai Nepasitiki 
Komunistų Pažadams

Kai kurie diplomatai sa
ko, kad Vokietija sutraukė 
savo kariuomenės būrius 
į Slovakiją prieš Lenkija ir 
tik laukia momento pradė
ti žygį.

i

i
I

Paryžius, birž. 15, — 
Prancūzai abejoja, kad 
santykiai su Rusija jiems 
ką gerą duos. Jie bijosi, 
kad sudarius Prancūzijai 
santykius su Rusija, sovie
tų bolševikai pradės per
daug kištis į pačios Pran-Dancige naciai smarkiai1 ... ,

persekioja lenkus. Kadajcyzi^os rei^a^us ir akty- 
lenku muitinės valdiniu-|viau varVs komunistinę 
kas Lipinskis perė jo rūbe Į propagandą. Jie sako, kad 
žiu į Dancigą, tai naciai jj;^oviety Rusijos galybe_y- 
nagrobė. įsimetę į automo-!™ ne jos kanuomeneje, 
bilį išvežė į priemiestį ir!^e^ Propagandoje. Kaip, 
sumušo. Naciai aiškinasi. Į sudarę santykius, jie galės 
kad jie Lipinskį įtarę šni-1 sulaikY*Ųkomunistų pro- 
pu.

Iš viso atrodo, kad nacių 
manievrai Čekijoj ir Slo
vakijoj yra daromi prieš 
Lenkiją.

Cleveland, Ohio, birž. 15,j
— Į šį miestą suvažiavo kaip turtingoje Amerikos 
daugybė įžymių 
mokslininkų, 1--------------
vadų ir veikėjų aptarti ka
talikų socialinę veiklą A- 
merikoje. Šį kongresą su
rengė Amerikos Katalikų 
Akcijos centras. Pagrindi
nis kongrese klausimas v- 
ra krikščioniškoji demo
kratija. Nereikia bijoti, 
kad tas kongresas sudarys 
katalikų demokratų parti
ją. Popiežius Leonas XIII. 
enciklikoje Graves de Co- 
mmuni, išleista sausio 18, 
1901 m., pasako, kad krikš
čioniškoji demokratija nė
ra politinis dalykas, bet 
teisingumo ir broliškos 
meilės įgyvendinimas. Po
piežius išrodinėja, kad. 
norint pagerinti žmonių 
gyvenimą, būtinai reika
linga įvesti visuose sluoks
niuose teisingumo, meilės 
ir krikščioniškos brolybės 
dvasią. Pagal Popiežiaus 
nurodymu, krikščioniškoji 
demokratija reiškia neno-|vadai yra neransūs ju pa. 
litinį katalikų socialinę tarimus ir nurodymus pri
veiktą. Taigi kongresas’įmti TiR daug met 
ir tvrines budus kain Po-:pripažįsta kad katalikų 
Piezių Leono III ir Pijaus vadaj duoda geriausius nu- 
enclkllkI1?.įrodymus. Reikia tikėtis, 

kad šis krikščioniškos de
mokratijos kongresas dar 
labiau suburs katalikus į 
vieningą veikimą visuome
nės, ypač darbininkų žmo
nių gerovei.

katalikų šalyje milijonai žmonių 
visuomenės kenčia skurdą ir vargą. 

Reikalinga tat perorgani
zuoti šalies industrijalinę 
sistemą. Ir tai nereiškia 
pakripti i komunizmą, fa
šizmą. ar nacizmą. Mes no
rime perorganizuoti eko
nomiją pagal demokratiš
ku principų. Tai reiškia i- 
vvkdyti Popiežiaus Pijaus 
XI nurodymus”.

Dvidešimts metų atgal, 
Jungtinių Amerikos vals
tybių Katalikai vyskupai 
išleido visuomenės gerovės 
nurodymus. Iš vienuolikos 
vyskupu nurodymų šian
dieną dešimts jau yra vals
tybės įstatymuose, kuriais 
darbininkai džiaugiasi, pa
vyzdžiui. nedarbo apdrau- 
da. nustatymas darbinin
kams algų ir darbo valan
dų. senatvėje pašalpa ir tt. 
Reiškia, katalikai vado
vauja žmonių gyvenimo 
pagerinimui, tik valstybės

Ponče, Puerto Rico, birž.
15, — Katalikų Bažnyčios 
vyskupas, Aloizas J. Wil- 
linger, reikalauja, kad 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė labiau 

Budapeštas, Vengrija, — susirūpintų tos šalies dar- 
Birž. 15, — Jo Eminenci ja, ibininkų gerove. Puerto Ri- 
Vengrijos kardinolas Se-Į Co yra cukraus industrijos 
redi, atsikreipė į vyriausy- centras. Vyskupas nurodo.

Vengrijos Kardinolas 
Užtarė Žydus

Birmingham, Anglija, — 
Birž. 15. — Virš dešimts 

! tūkstančiu tikinčiųjų ir a- 
ipie trys šimtai kunigu da
lyvavo Birminghamo arki- 
diecezijos metiniame Eu
charistijos kongrese. A.r- 
kivyskunas Thomas Wil- 
liams, kalbėdamas į susi-___,______ £ „______ _
rinkusius sakė: “Budėkite bes vadus ir reikalavo, kad kad darbininkai yra netei- 
ir nepasitikėkite tautų va- jie pakeistų įstatymus singai skriaudžiami ir var
dams. ar darbdaviams, ku- naujai išleistus prieš žy- ginami. Jis reikalauja, kad 
rie nebetiki į Dievą, nes dus. Vengrijos vyriausybė darbininkų darbo valan- 

. jeigu jie nebemato, kad paklausė Kardinolo ir pa- dos būtų įstatymu suma- 
žmogus yra sutvertas į 1 " i " ’ 1 * X.„___ __ 12 .... 12 _1__.
Dievo paveikslą ir panašu- gyvenantieji žydai nebus dų į savaitę, tada daugiau 
mą, tai jie žmogaus vertės varžomi bei persekiojami, darbininkų turėtų progos 
nebeaukštins. bet laikys jį Žydai pareiškė didį dekin- dirbti. Vyskupas taip pat 
lygiu gyvuliams”.

I

keitė įstatą, kad seniau žintos nuo 48 iki 40 valan-

ma geriausiai įvesti Arne-1 
rikoje į gyvenimą.

Kongreso pradžioje pre
latas John A. Ryan, Kata
likų universiteto profeso
rius, Washingtone, sakė:

pagandą? Prancūzai jau y- 
ra patyrę komunistų ben
dro fronto veikimo ir ne- 
nori, kad vyriausvbe dary
tu santykius su Rusija.

Naciai Sudegino 5 
SinagogasSakoma, kad apie 18,000 

čeku legipnierių pabėgo į 
Lenkiją, kurie esą organi- 

prieš nacius, kad ciai 
nepriklausomybe, žydu sinagoga

kad naciai negali Ostrava miestelyj. Tai jau 
tokio Lenkijos bus sudeginę 5 sinagogas 

tame apskrityje.

zuojasi 
atgauti 
Aišku.
pakęsti 
“svetingumo”.

Prague. birž. 15 — Na- 
sudegino didžiausią 

Moravska

gumą Kardinolui Seredi. reikalauja, kad darbinin
kams būtų mažiausias atlv 

SPAUDOS KOMISARAS PRIE- ginimas nustatytas, taip, 
kad darbdaviai butu pn- 

ME KATALIKŲ TIKYBA versti mokėti bent tiek. 
c __ kiek įstatymas reikalauja.

Kaunas. — Klaipėdiečių 
registracijos biuras, bai
gęs registraciją atvykusių 
iš Klaipėdos krašto Lietu
vos piliečių, nustatė, kad 
yra grįžusių 5.206 moterų, 
5.025 vyrų, iš viso 10.231 
žmogus. Iš to skaičiaus

Sovietai Veržiasi Globoti Baltijos

KOMUNISTAI IŠTREMIA 
DARBININKUS Į TOLIMUS 

RYTUS
Maskva, birž. 15. — So

vietu Rusijos diktatorius 
Stalinas įsakė išvaryti iš 
vidurinės Rusijos darbi
ninkus ir jų šeimas i toli
mus rytus ir rytinę Sibiri- 
ją. Šimet Rusijoje derlius 
prastas ir jaučiamas ba
das ir skurdas žmonėms. 
Londono laikraštis Daily 
Telegraph rašo, kad nors 
Maskvos cenzūra užginči-

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

Laivakorčių

ja žinias apie bada, bet tai 
yra faktas. Kitas Londono 
laikraštis Catholic Herald 
sako, kad “Stalinas mato 
didelį žmonių nepasitenki
nimą ir nusistatymą prieš 
jį, ypač kaimuose, ir kad 
jie ūmai nesukiltų, jis įsa
kė daugelį jų išvaryti į Si- 
biriją. Stalinas valdo žmo
nes teroru ir žiaurumu. 
Bet jeigu Rusija eitų į ka
rą, aišku, kad tie žmonės, 
kurie dabar yra baisioje 
vergovėje atsisuktų prieš 
Staliną ir jo komisarus.

I

Washington, birž. 15, — 
Buvęs sovietu Rusijos 
spaudos komisaras. Morris 
Gordin, priėmė katalikų 
tikėiima. Jis buvo advoka
tas Odesoje ir komunistu 
valdžioie užėmė svarbia 
vieta. Jis apsako Rusijos lietuvių 8.924 asmenys ir 
komunistu terorizmą i " ~~~ 
žiaurumą; jis sako, kad so
vietu Rusijos vadai nėra 
laisvės gynėiai, b^t žiau
rūs Drisoaudėiai. Pabėgės 
iš Rusijos i Ameriką jis 
nradėio rašvti knyga anie 
Leniną. Berašydamas knv- 
ga jis pradėjo eiliau gal
voti ir priėjo išvados, kad 
yra Dievas. Kiek laiko at- 
g-al jis priėmė kataliku ti
kėjimą. Ir jis sakė: “Dabar 
aš esu naujas žmogus Bū
damas komunistas, aš bu
vau neanvkantos nilnas 
žmogus, išpažinęs Kristų 
aš esu meilės žmogus. Pir
miau aš buvau keiksmu ir 
kraujo žmogus, dabar esu 
ašarų ir maldos. Kristus 
ant kryžiaus duoda atsa- bloga, 
kvma i visus P’vvenimo nutarė 
klausimus ir išrįša 
problemas”.

ii- 1.307 žydu. Ši statistika 
nerodo tikro atvykėlių iš 
Klaipėdos krašto žmonių 
skaičiaus, nes yra nemaža 
ir nesiregistravusių.

I

i

i TEL.MIT0H 2680.

šeštadienį, birželio 17 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar- 
PAiARpAviriA\; J bininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, muzika 

Į ir kalbos pasieks jūsų namus oro bangomis.
J i Programą išpildys Cambridge lietuvių parapijos 

mokyklos mokiniai, Seserų mokytojų išmokinti ir va- 
dovaujami.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausyti programos iš VVCOP stoties, Bos- 

<ton, Mass.

būtų pavestos jų globai, 
kad Anglija ir Prancūzija 
nekliudytų bolševikams 
užvesti jose Stalino rėži
mą.

Maskva, birž. 15. — S0-1 
vietų Rusijos laikraštis 
Pravda, pareiškia, kad su
darymui sutarties tarp 
Rusijos, Anglijos ir Pran
cūzijos. būtinai yra reika- 

„l Baltijos 
valstybėms, Estonijai. 
Latvijai ir Suomijai, ne
žiūrint, ar jos tokios ga
rantijos nori ar ne. Prav
da sako, kad Rusijos prie
šai nori nustatyti tas ma
žas valstybes pr ieš sovietų 
Rusiją. Faktas yra, kad 
tos valstybės jau yra pri
tyrę komunizmo teroro ir 
nieko bendro nenori su 
Rusijos bolševikais turėti. 
Praeitą savaitę jos sudarė 
draugiškus santykius su 
Vokietija. Tačiau sovietų 
bolševikai nori, kad jos

Litvinovas Išmestas Iš 
Bedievių Sąjungos

Maskva, birž. 15, — Bu
vęs sovietų Rusi jos užsie
nių reikalų ministras Lit-1 linga garantija 
vinovas išmestas iš bedie-j 
vių sąjungos. Tos sąjun
gos nariai, 1934 metais, 
buvo pakėlę Litvinovą į 
garbės narius” už žymų 
pasidarbavimą bedievybės 
išplatinimui”.

SKURDUS BEDARBIŲ 
GYVENIMAS

leriu apsiginklavimui prieš 
kokį tai būsimą priešą, 
bedarbiams žmonėms ne- 

nė pragyvenimo 
į duonos. Bado išvarginti 
į bedarbiai ilgai taip nega
lės išlaikyti. Pirm negu 
svetimas priešas ginklu 
užpuls šį kraštą, išbadėję 
ir išvargę bedarbiai sukels 
revoliuciją. Vyriausybės 
didžiausias rūpesnis turė
tu būti darbininkų žmonių 

;gerovė.

1619 Ispanijos Lojalisty 
Meksikoje

St. Louis. Mo. birž. 15, —
Laikraštis St. Louis Ca- 

! tholic praneša, kad toje
valstybėje apie 100.000 duoda 
žmonių gyvena didžiausia
me skurde. Jie yra bedar
biai; “valdžia jiems duoda 
pragyvenimui po $10 dole
rių į mėnesį ir po $4.35 
vaikų užlaikymui”. Tai jau 

, bet dabar valdžia 
nutarė dar numažinti be- 

visas darbiams pašalpą, ir te
duoti po $1,33 kiekvienam 

1 asmeniui į mėnesį. Supran
tama, kad su tokia valdžios 
pašalpa bedarbiai negalės 
pragyventi. Žinoma, įvai
rios labdaringos organiza-į Meksika, birž. 15, — Iš 
ei jos, kiek tik išgali teikia Prancū z i j o s atvažiavo 
jiems pagalbą, bet ir jos 1619 Ispanijos lojalistų-ra- 
maža tegali bedarbiams dikalų .kurie sudarė eiseną 
padėti. Reikalinga, kad’ jr šaukė: “Mirtis Franco ir 
šalies vyriausybė stro- fašizmui”. Į Meksika da- 
piau susirūpintų darbinin-Į bar susikraustė visi Ispa- 
kų žmonių pragyvenimu. niios radikalai. Daug Ispa-

I 
I

!

ii
kų žmonių
Koki ironija! Kada valsty- nijos vogto turto atvežta į 
bė išleidžia milijonus do- Meksiką.

•c

Tremtiniai Žydai Gauna 
Laikinę Prieglaudą

Brussels, Belgija, birž. 
15, — Vokietijos tremti
niai žydai, kurie laivu St. 
Louis buvo atvažiavę į pie
tinę Ameriką, bet nepriim- 

jti. sugrįžo atgal į Europą. 
Belgijos vyriausybė sutiko 
priimti laikinai 250 asme
nų; Neterlandų valdžia pri
ima 200. Iš viso laive jų y- 
ra 907 asmenys. Kitus pri
ima Anglija ir Prancūzija.

1 1 s

Į

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

mas skelbiamas rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m., Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj, Cambrid
ge, Mass.

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

Pageidaujama, kad LDS apskričiai ir kuopos 
iš anksto prisiųstų savo sumanymus, kad galėtu
me prieš Seimą paskelbti organe “Darbininke” 
visų narių dėmesiui.

Kun. J. švagždys.
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys.
LDS Centro Sekretorius.

4
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Naciai Ruošiasi Užgrobti
Slovakiją

ATOSTOGOS LIETUVOJE Cambridge, Mass.
POPIEŽIUS PASITIKI VADŲ 

PAREIŠKIMAMS
Vatikanas. birž. 15, —Po

piežius Pijus XII, kalbėda
mas i susirinkusius Kardi
nolus pasakė, kad Europos 
tautų vadai jam davė už
tikrinimą, jog jie visą da
rys palaikyti taiką pasau
ly. Popiežius sakė: “Nors 
ne Bažnvčios yra pasiunti
nybė kištis i valstybių ru- 
bežių nustatymą, bet ji 
niekada nenustos dėjus 
pastangų pasaulinės tai
kos išlaikymui”. Toliau Jo 
Šventenybė ragino visus 
tikinčiuosius per ši mėnesi 
melstis i Jėzaus Švenčiau
sią širdį už pasaulio taiką.

Ispanijos Kareiviams Užtik 
Fintas Pragyvenimas

Išteisina Darbininku Streiką
Dubuque. iowa. birž. 15, 

Darbininkai. Farley & Lo- 
etscher fabriko, išėjo i 
streiką reikalaudami, kad 
kompanija pripažintų jų 
uniją. Katalikų laikraštis 
“The Včitness", ištyręs da
lyką rašo: “Darbininkų 
streikas yra teisingas ir jų 
reikalavimai išmintingi. 
Žiūrint teisingumo kompa
nija privalėtų visus darbi
ninkų reikalavimus priim
ti ir jų uniją pripažinti. 
Darbininkai parodė tikrą 
nuoširdumą savo darbda
viams. Jie nereikalauja di
desnio atlyginimo, nors 
tas, kuri jie gauna nėra 
užtektinas geram pragy
venimui. tik reikalauja 
kompanijos pripažinti jų 
uniją. Tai jie reikalauja 
savo teisių, ir jei darbda
viai atmes darbininkų rei
kalavimus, jie pasirodys iauja unijos 
neteisingi ir blogos valios. 
Užbaigkite tą streiką, pa
rodykite. kad jūs užjau
čiate darbininkus, kad e- 
sate teisingi". Toliau tas 
laikraštis pakartoja Popie
žiaus Pijaus XI žodžius,
kad darbininkai turi pri- kelią, 
gimtą teisę dėtis i savo or- riose 13 ž 
ganizacijas. • žeista.

Madridas. Ispanija, birž. 
15. — Generolas Franco 
išleido Įstatymą, kuriuo 
kiekvienam kareiviui yra 
užtikrintas darbas ir pra
gyvenimo atlyginimas. 
Darbdaviams įsakyta pri
imti atgal visus darbinin
kus prie darbo, ir samdant 
pirmenybę duoti karei
viams. Darbdaviams, kurie 
to įstatymo nesilaikys bus 
uždedamos sunkios baus
mės. Darbininkams, kurie 
negali gauti darbo fabri
kuose. bus duodama dirbti 
prie Įvairių valstybės ats
tatymo darbų. Visoje šaly
je darbininkams algos pa
keltos dešimts nuošim
čių. Daugely vietų darbi
ninkų gauna pragyvenimo 
atlyginimą. Didžiausia 
sunkenybė dabar Ispanijo
je. tai ta. kad lojalistai-ra- 
dikalai užgrobę jos turtus, 
— auksą išsivežė į kitas 
šalis. Tačiau visos Ispani
jos žmonės daro didi pasi
aukojimą. kad kraštas bū
tų atstatytas. Nauji Ispa
nijoje ekonominė ir socia
linė tvarka vedama pagal. 
Popiežiaus Pijaus XI enci
klikos nurodymus.

13 Darbininkų Sužeista 
Streike

Pasidalinsią Su Vengrija
Prague, birž. 15 — Po in

cidento Kladno miestelyj, 
naciai smarkiai pradėjo 
persekioti čekus ir žydus. 
Daug čekų ir žydų slapta 
išbėgo Į Lenkiją ir kitas 
šalis.

Iš Vokietijos yra atvykęs 
policijos viršininkas Him- 
mler. kuris beabejo turi į- 
sakymą padaryti permai
nas Čekijoj ir Slovakijoj. 
Vokietija pasiryžusi pada
ryti permainą čekų val
džioje ir taip pat užimti 
Slovakiją, kur Vokietija 
neva buvo pripažinusi ne
priklausomybę. Vokietija 
turi savo garisonus Slova
kijos žemėje, ir ji be jokio 
vargo gali tą šalį užimti.

Moravijoj, arti Slovaki
jos ir Lenkijos rubežių jau 
seniai stovi Vokietijos ka
riuomenės būriai ir laukia 
įsakymo.

Pragoję visi viešbučiai 
apgyventi Vokietijos poli
cijos. Vokietijos karinin
kams ir policininkams įsa
kyta išsiųsti savo šeimas į 
Vokietiją, nes esą čekai 
ruošiasi skerdynėms.

Visoje Čekijoje naciai 
jau nuo seniai ruošiasi 
nau jam žygiui, o tas nau- j 
jas žygis bus greičiausia 
panaikinti protektoratą ir 
be sąlyginiai užgrobti Če
kija ir Slovakiją.

Slovakijoje panika. Na
ciai esą susitarę su Ven
grija pasidalinti Slovakiją.

Rašo Jonas Moučiūnas

(Tąsa)
Liepos 24 d. mano mamytė at

vyko į Kauną mūsų išlydėti. Bu
vome katedroje. Per sumą gie- 

1 dojo choras. Nors mažas, bet 
: geras. Šv. mišias atnašavo kan. 
Sarapas. Katedroje yra trijų 
vyskupų biustai: Valančiaus. 
Paiilionio ir Cirtauto. Po pasta
rųjų dviejų lietuviški parašai, 
bet kaip gaila, kad a. a. vysk.

Valančiui tebėra lenkiškas pa
rašas. Lauke, kairioje pusėje, 
katedros sienoje yra a. a. pre- 

i lato Dambrausko biustas.
! Suėjau kanauninkus Pankau- 
lską ir Jokubauską. Su kan.
Pankausku susipažinau dar Pa
langoje. Gal šiais metais atvyks 
į Pasaulinę Parodą, New Yorke.

Sekmadienį po pietų nuvažia- 
: vome į Girstupį atsisveikinti su 
jšvogeriu Navicku ir mano žmo- 
!nos sesute. Bus daugiau

Prelato Amboto Įvilktaves Pasiuntė Valstybės Policiją 
j Streiko Lauką

_________________________

Milkaukee, Wisc. birž. 15, 
— Allis - Chamlmers kom
panijos darbininkai reika- 

pripažinimo. 
Kompanija atmetė jų rei
kalavimą. Darbininkai išė
jo i streiką. Anie 7500 dar
bininkų streikuoja. Kaip 
kaikurie darbininkai mė
gino įvažiuoti į fabriką, 
streikieriai jiems pastojo 

Įvyko riaušės, ku- 
3 žmonių buvo su-

PRANEŠIMAS BERNIUKAMS

PAGERBĖ KUN. BALTRU- stas išvažiavimas. Toji diena 
ŠIŪNĄ ' bus Cambridge lietuvių “MAR-

j Birželio 11 d., Šv. Vardo drau-' DIGRAS”. Piknike bus įvairių 
gijos nariai “in corpore” prie- pramogų, 
mė Šv. Komuniją, o po šv. mi- dainų, kontestų ir tt. Gaspadi- 
šių visi susirinko į svetainę pie- n®s gamina skanių kopūstų, 
tums, laike kurių pagerbtas pa- rūkščių barščių, skanių kilbasų. 
rapijos vikaras kun. Antanas ® Cambridge bottling daro ska- 
Baltrušiūnas. nius gėrimus, kurie visų trošku-

Pietuose dalyvavo kun. P. H patenkins.
Virmauskis. So. Bostono lietu
vių par. klebonas, kun. P. Juš- 
kaitis, vietinis klebonas ir vika
ras kun. A. Baltrušiūnas.

Kun. A. Baltrušiūnui pareikš
ta daug nuoširdžių sveikinimų ir 
linkėjimų ir įteikta dovanėlių.

Mokyklos vaikučiai, Seselių 
išmokyti, gražiai dainavo ir kal
bėjo.

Pietų šeimininkėmis buvo pp. 
Zaveckienė, Zaveckaitė, Radai- 
tienė, Povilaitienė. Programos 
vedėju buvo p. A. Zaveckas.

išlaimėjimų, žaislų,

I

Hartford, Conn. — Sek-' 
madienį, birželio 18 d., Švč. 
Trejybės lietuvių par. baž
nyčioje, 11 vai. rvte įvyks 
iškilmingos pamaldos. Tą 
dieną J. M. prelatas J. Am- 
botas, klebonas, pirmą 
kartą užsidės naujus pur
purinius rūbus. Dalyvaus 
daug svečių kunigų tose 
iškilmingose pamaldose.

Tą pačią dieną, 2 vai. po 
pietų, Hotel Bond įvyks 
bankietas prelatą kleb. J. 
Ambotą pagerbti. Rengia 
visos draugijos.

Vakare, 7 vai., parapijos 
mokyklos svetainėje įvyks 
graži programa, kurią iš
pildys mokyklos vaikučiai kų būrį atstatyti tvarką, 
ir parapijos choras. Suprantama, kad darbi-

Visos tos dienos iškilmės ninkai streiko negali lai- 
rengiamos pagerbti J. M. mėti. Darbininkuose nėra 
prel. J. Ambotą, Švč. Tre- vienybės. Bet už tai ne 
jybės par. kleboną.

Malda Sugrąžino Moteriš
kei Regėjimą

Sovietai Sumažina Darbinin
kų Daržus

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
krinanti kad tos šešios savaitės taip linksmai prabėgs, 
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 
vykti nuo liepos 4 iki rugp. 6.

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

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

at-

Maskva, birž. 15, — So
vietų Rusijos diktatorius 
Stalinas įsakė, kad kiek
vieno žmogaus daržas bū
tų išmatuotas. Sakoma, Į 
kad darbininkai savo pra
gyvenimui pradėjo didinti 
savo daržus užimdami da
lį valstybės žemės. Stali
nas įsako, kad už tokį dar
bą darbininkai sunkiai bus 
baudžiami. Darbininkams 
taip pat įsakoma, kad 
jiems nevalia dirbti savo 
daržuose, iki jie neatidirbo 
darbų valstybės ūkėse. 
Jeigu darbininkų būtų 
perdaug valstybės ūkėse, 
tada Stalinas įsako, kad 
jie būtų išsiųsti į rytinę 
Sibiriją. Nedaug tėra dar
bininkų, kurie turi daržus, 
bet turintiems suvaržymai 
dideli. Jiems nevalia turėti 
arklio, bet leista turėti 
karvę ir vištų tik su ko
misarų leidimu.

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

Keliaukite į Lietuvą
PER

HOLLAND-AMERICA LINE

Flint, Mtch., birž. 15, — 
Čia streikuoja Fisher Bo- 
dy ir Chevrolet kompanijų 
darbininkai. Kadangi dar
bininkai susiskaldę, vieni 
priklauso prie ADF., o kiti 
prie CIO, tai kompanijos ir 
nesiskaito su darbininkų 
reikalavimais. Darbinin
kai reikalauja pripažinti 
uniją, bet kurią dabar pri
pažins, kad yra dvi ir jos 
tarp savęs pešasi. Dažnai 
įvyksta muštynės. Kompa
nijos naudojasi.

Nebeužtenka vietinės po
licijos, gubernatorius pa
siuntė valstybės policinin-

Tad lai nė vienas nelieka na
mie, birželio 25, o visi vyksta į 
“PALANGĄ”. Ten seni turės 
progos tyru oru pakvėpuoti, 
jauni pažaisti, pasimaudyti, lin
ksmai laiką praleisti. Visiems 
geriausia diena senas pažintis 
atnaujinti bei naujas užmegsti.

Autobusai nuo bažnyčios išeis 
10 vai. ir 12 vai. ryte. Kelionė 
abipusiai su įžanga tik $1.00.

STEBUKLINGOJI RADASTA
Birželio 4, Parapijinės mokyk

los mokiniai Seselėms vadovau
jant vaidino gražų, pamokinan
tį veikalą “Stebuklingoji Ra- 

Marijos (airių) High dasta”. Žmonių buvo nemažai, 
užbaigusiųjų terpe buvo Oras buvo šiltas. Pelnas ėjo Se- 
lietuvaitės: selėms.

GRADUANTĖS
Švč. 

School 
ir šios

A. Arlauskaitė, B. Bakšytė, A.
Burbulytė, G. Jakutytė, M. Kap- 
čytė, B. Karnilaitė, B. Liepaitė, 
J. Piekavičiūtė, A. Strazdaitė, 
A. Jeskutytė. Sveikiname gra- 
duantes ir linkime sveikoms 
siekti aukštesnio mokslo.

Taškutis.

BIRŽELIO 18,
Mokyklos užbaigimo aktas. Šie
met jau bus devintoji laida. Jau 
tryliką metų, kaip Cambrid- 
ge’iuje parapijinė mokykla gy
vuoja. Sekmadienyje birž. 18, 
visi prašomi gausiai atsilanky

ki ir pasigerėti mokyklos moks
lo metų užbaigos pramoga. Pr.

\ PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW

; YORKE, ŽENKLELIAI
• j Visi, kurie norėtumėte bei 

jausdami atlikti patriotinę pa- 
ireigą, parėmimu Lietuvių die- 
! nos. Pasaulinėje parodoje, New 
Yorke, kviečiami įsigyti, tos 

i dienos atžymėjimui ženkleliai. 
1 Ženkleliai galima gauti ir “Dar- 
• bininko” administracijoj. Kai- 
jna 25c.

PARAPIJOS IŠVAŽIAVIMAS
Birželio 25, visi Cambridge 

lietuviai vyksta į gražią Law- 
rence “PALANGĄ”. Ten bus 
metinis parapijos (Nekalto Pra
sidėjimo, Cambridge), nepapra-

i

darbininkai kalti, o unijų 
vadai. Tokie vadai turi pa
sitraukti iš vadovybės.

Hemphill, Texas, birž. 15, 
— Mrs. Mattie Boyett. 69 
metų amžiaus, per 15 me
tų nuolatiniai meldėsi ir 
prašė, kad. Dievas jai su
gražintų regėjimą, kad 
prieš mirtį ji galėtų dar 
matyti savo šeimą. Per 
penkioliką metų ji buvo 
visai akla. Šiandieną ji pa
matė savo šeimą. Pabudus 
ryte iš miego ji pamatė sa- 

■ vo rankas, lovą, kėdę ir ki
tus daiktus: ji pamatė sa
vo vaikus. Dievas jos mal
dų išklausė. Atėjęs gvdy-

Šauliai Minės 20 m. Gyva
vimo Sukaktį

Kaunas — Birželio 22-25 
d. Kaune įvyks Lietuvos 
Šaulių Sąjungos jubilieji
nis 20 metų sukakties su
važiavimas. Prieš tai ats
kiros rinktinės daro savo 
suvažiavimus. Gegužės 20- 
21 d., Kaune įvyko pirmo
sios Kauno rinktinės šau
lių šventė — suvažiavimas. 
Pirmąją suvažiavimo die
ną apie 3,000 uniformuotų 
šaulių ir 1,000 uniformuo- 

tojas pasakė, kad jUsirgo tų ir tautiškais drabužiais 
glaucoma, bet negalėjo iš- pasipuošusių šaulių - mo- 
aiškinti, kaip ji staiga at- terų rikiuotėje nužygiavo 

pasveikinti I Garbes Šaulį, 
Respublikos Prezidentą, 
Antaną Smetoną. Vakare 
Dainų Slėnyje įvyko Šau
lių Sąjungos dainų ir mu
zikos koncertas, dalyvau
jant 400 žmonių chorui ir 
100 žmonių orkestrui. Ant
rosios dienos iškilmės pra
sidėjo Karo Muziejaus so-

Anglijos“valdžFa deWe-1 iškilmes atsilankė
te 
II į r? 
* u

gavo regėjimą. Bet mote
riškė lengvai išaiškino. 
Dievas jai sugražino regė
jimą. ką gydytojai negalė
jo padaryti.

Britanija Reikalauja Vokie
tijos Atšaukti Konsulą

Londonas, Anglija, birže
lio 15 — .
pareikalavo, kad Vokietija 
atšauktų savo konsulą iš 
Liverpol’io. Konsulas Įta
riamas šnipinėjime.

Anglijos Atstovas Maskvoje

j

Kaunas — Akcinės ben
drovės “Molis” Kuršėnuo
se Įsteigtoji nauja mecha
niška plytinė šiemet pra
deda veikti. Ji aptarnaus 
dalį šiaurės Lietuvos ir iš 
dalies Šiaulių miestą.

Atsišaukimas Į Sportininkus

I

I 
i

17
22

Dcl Skubaus Patarnavimo
Šaukite

LAIVAI IŠPLAUKIA IS

NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

WEENDAM .................. Birželio
STATENDAM ............. Birželio
NIEUW AMSTEP.DAM Liepos 3 
ZAANDAM ...................... Liepos 8
STATENDAM ................... Liepos 13
NIEUVV AMSTERDAM Liepos 22
STATENDAM ........ Rugpiūčio 3

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

HOLLAND-AM ERICA LINE
555 Boylston Street, Boston. Mass.

PROTECTION PLAN

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540

ministras pirmininkas bri
gados gen. J. Černius, Sei
mo pirmininkas inž. K. Ša
kenis, krašto apsaugos mi
nistras brig. gen. K. Mus 
teikis, teisingumo minis
tras doc. Dr. A. Tamošai 
tis, Švietimo ministras Dr. 
L. Bistras, susisiekimo mi
nistras inž. K. Germanas, 
kariuomenės vadas brig. 
gen. St. Raštikis ir labai i. 
daug kitu žmonių. Po pa- |

■ maldų prie Nežinomojo, 
Kareivio kapo kariuome- l

■ nės vadas gen. St. Raštikis 
i įteikė Kauno Šaulių rinkti
nei vėliavą. Dėkodamas 
ginklų aukotojams, kurių 

[ per šias iškilmes Kauno 
[rinktinei įteikta 400 šau- 
s tuvų ir 30 lengvųjų kulko-

VVashington, D. C., birž. [s valdžių, kariuomenės va- 
15 — Mišri komisija, išty-'das užtikrino, kad šie gin- 
rinėjus Black Tom ir klai niekada ir jokio šaulio 
Kingsland, N. J. amunici- be reikalo nebus pakelti, 
jos dirbtuvėse ekspliozijos į bet jeigu būtų tikras rei- 
priežastis 1916 ir 1917 m. kalas juos pakelti, tai vie- 
prieš Jung. Valstybių Įsto- ną kartą pakeltas ginklas 
jimą į Pasaulinį karą, pri- niekada be garbės nebus 
pažino, kad už tai yra at- ■ nuleistas. Po to Vienybės 
sakominga Vokietija. Bu- aikštėje išsirikiavus šau- 
vęs sabotažas. Amerikie- i liams buvo įteiktos dova- 
čiai reikalauja, kad sumo-Įnos už atsižymėjimą Šau
kotu $50,000,000 nuostolių, dyme ir sporte.

Marianapolyj įvyks didelė sporto Olimpiada Lie
pos 4, 1939 m. Todėl, prašome visų sportininkų susira
šyti su Sporto Komisija ne vėliau kai birželio 20, 1939 
ir pasisakyti kokioje sporto sryty jie dalyvaus.

Sekantieji yra Olimpiados įvykiai:
1) Lenktynės 75 yardų vyrams.
2) Lenktynės 100 yardu vyrams.
3) Shot put.
4) Šokimas į tolį įsibėgus.
5) Discuso mėtymas.
6) Stiebo voltus (pole - vaulting).
7) Aukštyn šokimas (high jump).
8) Estafetė 300 yardų vyrams (relay - running).
9) Vyrų ir merginų sviedinio (soft bąli) žaidimas.

Laimėtojams bus įteiktos dovanos.
Jonas J. Parulis, Pirmininkas. 

Sporto Komisija, Marianapolis College, Thompson, Ct.

Maskva, birž. 15 — An
glijos vyriausybės atsto
vas Strang jau atvyko ir 
turėjo pasitarimus su ko
misarais dėl sudarymo tri
julės sąjungos prieš Vokie
tiją. Sovietų komisarai 
naudojasi. Laikosi savo 
nusistatymo. Niekas neti
ki, kad Anglija ką laimėtų.

Jung. Valstybes Apkaltino 
Vokietiją i’ NASH automobiliai yra Įrengti moderniškiausiai. Jie 

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 
jūsų durų 8839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

/

M£

pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass

TEL. GEN 9296
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kad sovietų Rusija siuntė 
Vokietijai neišdirbtą me
džiagą, siuntė taip pat ka>( 
rinius lėktuvus ir ginklus, kitą, tik prieš demokrati- 
Rusija taip pat, su vokie- nes valstybes.

<
Diktatorių Santykiai
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Marianapolio Kolegija
Kokia 30 metų atgal mes labai troškom turėti sa

vo Seserų, savo parapijinių mokyklų, savo kolegijų. 
Tais laikais tai atrodė kaip saldus sapnas, kaip neį
vykdoma svajonė. Dabar, ačiū Dievui, to visko turime. 
Įsisteigė net keturi ordinai Seserų Vienuolių, daug pa
rapijų mokyklų ir net keletas kolegijų: trys Seserų 
vedamos akademijos, viena seminarija ir viena Ber
naičių Kolegija, Tėvų Marijonų vadovybėje. Tuo būdu, 
galime pasigirti, kad kultūros srityje mes nesame nuo 
kitų atsilikę. Kaip matome, visos mūsų mokslo įstai
gos yra vienuolių žinioje. Tad buvo labai išganinga 
mintis įsigyti vienuolijų ir čia ir Lietuvoj, nes, kaip 
dabar jie sutvarkyti, abiejų lyčių vienuolių ordinai y- 
ra tikri katalikiškos ir lietuviškos kultūros židiniai.

Marianapolio Kolegija yra mūsų išeivijos pažiba. 
Mums labai malonu, kad ji randasi Naujoj Anglijoj, 
ir dėlto ji yra tarsi mūsų nuosavybė, bet ji tarnauja 
visos Amerikos lietuvių kolonijoms. Nemaža čia stu
dentų iš Naujosios Anglijos, bet dauguma vis dėlto 
atvyksta iš kitur: iš New Yorko - Brooklyne, New Jer
sey, Pennsylvanijos, Chicago, Detroit ir tt. Vienas net 
iš tikrosios Anglijos yra atvykęs, Londono pilietis. La
bai įdomu stebėti visokius tipus ir studijuoti jų įvai
rumus. Ypač studentams įdomu ir naudinga susipa
žinti su įvairiais draugų tipais. Tas skirtingumas jų 
gyvenimo vietų padirgina jų kits kitu susidomėjimą 
ir sudaro vieną iš priežaščių to didelio noro čia moky
tis ir gyventi.

Ypatingu iškilmingumu pasižymi mokslo baiga, 
kurią apvainikuoja viešasai diplomų įteikimo aktas. 
Šiais metais graduantų buvo skaitlingas būrys — 14 
High School berniukų ir 16 studentu, gavusių B A 
laipsnį. Aktas įvyko 11 d. birželio. Jis buvo tuomi ne
paprastai pakilus, kad jame dalyvavo Hartfordo Kle
bonas, Prelatas J. Ambotas ir atvykęs iš Lietuvos Pro
fesorius K. Pakštas, kurs skaitė labai naudinga ir ge
rai išstudijuotą referatą. Tarp kitų pamokinančiu da
lyku gerb. Profesorius nurodė, kad jau metas lietu
viams nugalėti tą nelemtą inferiority complex. ta fa
tališką įsitikinimą, kad lietuvių tauta būtinai turi ki
tiems vergauti. Gyvenimas parodo, kad individualiai 
(paskirai) lietuviai gali susilyginti su kultūringiausių 
tautų žmonėmis. Jei individualiai, tai kodėl ne kolek
tyviai, tautiškai?

Marianapolio Kolegija tą sąmonę įskienyja ir au
klėja ir tuomi palaiko tautinę išeivijos gyvybę. K.

Prancūzų rašytojas, Ru-! metais, sakė generolui Kri- 
dolf de Reinach - Hirtz-; vitsky: “Tik beprotys ma- 
įbach, tvirtina, kad Rusijos įnytu, kad mes galime nu- 
ir Vokietijos nepuolimo ir!traukti santykius suVo- 
neutralumo sutartis buvo i kieti ja”. Tais pačiais me- 
pasirašyta Berlyne, balan- į tais, liepos 15 d. Kari Ra
džio 23 d. 1933 metais. Ge- dek Izvestijoj rašė: “Juk 
nerolas Krivitsky įrodinė-, nėra jokios priežasties so
ja, kad Stalinas buvo įsa-i vietų Rusijai nepalaikyti 
kęs Litvinovui dėti visas ’ santykių su fašistine Vo- 
pastangas sudarymui ge-! kieti ja ir nebūti draugais, 
riaušių santykių tarp Ru-lkaip sovietų Rusija laikosi 
si jos ir Vokietijos. Komu-i su fašistine Italija”. Bet 
nistų laikraščių redakto-'kada komunistai nematė 

priežasties nepalaikyti 
santykių su fašistais, 
mums buvo kalbama, kad 
fašistai yra didžiausi ko
munistų priešai.

f veidmainystė!

nistų laikraščių
riui, Kari Radek, buvo įsa
kyta per Pravda ir Izves- 
tia įtikinti skaitytojus, 
kad santykiai tarp Rusijos 
ir Vokieti jos būtinai reika
lingi. Kari Radek, 1934

Vokietijos Paskola Rusijai
Kada lapkričio mėnesy. 

1934 metais, sovietų Rusi- 
i ja sudarė santykius su 
Prancūzija, tai Litvinovas 
pareiškė, kad “Rusija turi 
vilties sudaryti geriausius 
santykius su Vokietija”. 
Vokiečiams tas patiko ir 

i už kelių dienų Vokietijos 
bankas suteikė Rusijai di
delę piniginę paskolą. Kiek 

i vėliau, sausio mėnesy, 
. 1935 metais, kada Anglijos 
ministras Chamberlain, 

i Prancūzijos Lavai, Čeko- 
| slovakijos Benes atvažiavo 
i Maskvą pasitarimams, 
Litvinovas apgailestavo, 
kad su jais turįs tartis, nes 
Vokietijos naciai dar vis

čių pagalba, tvirtai apsi
ginklavo. Tačiau ios apsi- 

! ginklavimo ne prieš vieną

DARBININKAS

i

graduantų juodais rūbais išsi
rikiavę ratu susėdo prieš kole- 

su- 
tė- 
bei

Kalbėtu kaip nekalbėję 
apie Rusi ios nasirvžimą 
ginti demokratiias, komu
nistai ir nemėgina užgin
čyti Stalino pareiškimo, 
“kad sovietu Rusiia nieka
da nesusidės su demokra- į tingi priešai, 
tinėmis valstybėmis ginti rodo, kad Stalinas ir Hitle- 
jas nuo Vokietiios užpuoli-'ris yra saiungininkai. su- 
mo”. Yra neužginčijamų tarę sunaikinti demokrati- 
faktu, kad sovietų Rusija, jas ir užvesti komunisti
ne tik negins demokratijų ‘ nes valstybes Europoje, 
nuo Hitlerio užpuolimų,! Pažiūrėkime į faktus.

(bet kad tarp tų dviejų dik- 
I tatoriu iau yra sudarvti 
santykiai demokratiias 
sunaikinti. Prie to tikslo 
jie eina labai paslaptingai: 

; viešai jie sakosi esą kerš- 
bet faktai į-

Diktatorių Savitarpine Pagalba

gijos frontą, parke. Toliau 
sėdo būrys svečių, studentų 
vėlių, motučių ir broliukų 
sesučių.

Pradeda diplomų įteikimą 
gerb. Rektorius kun. dr. J. Na
vickas pradeda su įžangine kal
ba. Prof. Jonas Pilipauskas apie 
įteikimo eigą ir kitas informa
cijas praneša per garsintuvą. 

! Pirmiausia įteikiami diplomai 
' aukštesniosios mokyklos stu- 
j dentams. Dvylika graduantų, 
‘ pašaukti rektoriaus atvyksta 
' prie garbės prezidiumo stalo ir 
į paima diplomą iš gerb. prelato 
I Amboto rankų.
į Žemesniąją Kolegiją (du 
kursu) baigė 9 studentai, iš jų

I

šiais metais Marianapolio Ko
legija išleido pirmąją laidą stu
dentų su B. A. mokslo laipsniu.

Birželio 11 d. įvyko diplomų 
įteikimo ir atsisveikinimo šven
tė. Iškilmės praėjo labai puikiai.

Iš ryto 10 vai. buvo iškilmin
gos pamaldos ore. Šventės nuo
taikai pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. Vaitkevičius, MIC.

' Per šv. mišias aukštesniosios
' mokyklos ir kolegijos graduan- 
i tai rikiuotai dalyvavo specialiu- 
įje uniformoje; su laipsnių B. A.
■ pažymėjimais.
; 11 vai. — svečių ir graduantų
j bendri pietūs. Po pietų iki ant- 
! ros valandos praleista laisvai 
! laikas, šnekučiuojant su sve
čiais parke ir klausant gražius 
lietuviškos muzikos.

Antrą valandą po pietų įvyko'dalis gavo A. A. laipsnius. 
1 diplomų įteikimas. Būrys stu- ■
dentų. apsirengusių tradiciniais

Koki

santy-nesudaro galutinių 
kių su Rusijos sovietais. 
Naciai tokiu Litvinovo pa
reiškimu apsidžiaugė ir 
vėl paskolino sovietų Rusi
jai 200 milijonų auksinių 
markių. Stalinas taip pat 
labai nudžiugo ir sakė: — 
“Dabar, kada Hitleris 
mums suteikė tokią didelę 
paskolą, kaip mes galime 
manyti eiti prieš jį į karą ? 
Tiesiog negalima”. Tačiau 
buvo ir tokių sovietų ko
misarų, kurie Rusijos - Vo
kietijos santykiams nepri
tarė. Vienas iš jų buvo ko
misaras Artouzovas; už 

! kiek laiko jis buvo Stalino 
įsakymu “likviduotas”.

Arini jos Vadų Likvidavimas
Generolas Krivitsky sa

ko. kad rugsėjo mėnesy, 
1935 metais, jis buvęs so
vietų Rusijos slaptas a- 
gentas vakarų Europoje. 
Ir jis nupasakoja, gana de- 
tališkai, kain 1936 metais, 
Vokietija sudarė sutartį su 
Japoni ja. Bet ta sutartis 
buvo sudaryta, ne kain bu
vo tikėtasi prieš Rusiia ir 
Kiniia. tik prieš komint.er- 

jna. Tačiau ir toki sutartis 
Staliną erzino. Ir jis siun- 

i čia specialu žmogų, vardu, 
■ David Kandelaki i Vokieti- 
I ia. tartis asmeniškai su 
i Hitleriu ir gauti užtikrini
mą. kad Vokietijos - Japo
nijos sutartis nėra prieš 
sovietu Rusiia. Balandžio 
mėnesy, 1937 metais, ge
nerolas Krivitskv buvo 
Maskvoie. kada iš Berly
no sugrižo Kandelaki: jis
girdėjo Kandelaki sakant, buvo priešingi sovietų Ru- 
kad “sovietu - naciu slapta 
sutartis užtikrinta >r ii ne
bus laužoma”. Gi Jezovas, 
OGPU sovietu Rusijos va
das. pasakė, kad “sovietų 
Rusijos ir Vokietijos 
tarties 
tas”.

I

1 Bet buvo Rusijoje, ir taip 
j nat Vokietijoje, vyriausy- 
ibininkų. kurie kreiva aki
mi žiūrė jo į slaptą diktato
rių sutartį. Bent buvo ma
nyta, kad jie esą tam prie
šingi. Ir štai, birželio 11 d. 
1937 metais, pasklydo Ru
sijoje gandas, kad kariuo
menėje susektas sąmoks
las prieš sovietų vyriausy
bę. Už kiek laiko Maskvo
je buvo laikomas komedi
jų teismas ir vyriausias 
sovietu kariuomenės va- ■ 
das Tukhachevski su ki-i 
tais šešiais generolais nu-1 
teisti sušaudymui. Pašau-! 
lis nustebo; kodėl Stalinas! 
geriausius kariuomenes 
vadus likviduoja, kada 
Hitleris taip smarkiai ren
giasi į kara, būk tai prieš 
komunistus? Faktas yra. 
kad tie kariuomenės vadai

su-
klausimas baig-

sijos ir Vokietijos santy
kiams. Beveik lygiai tas 
pat pasikartojo Vokieti ic- 
je. Hitleris taip pat įsakė 
sušaudyti generolą von 
Blombergą ir kitus šešius 
generolus. Kain sutartinai 
diktatoriai veikia!

Stalino Dovana Hitleriui

Šių metų balandžio mė- ie. Rusija yra turtinga ne- 
nesy, žurnale Saturday E- išdirbta medžiaga, bet ii 
vening Post, generolas neturi mokslininkių 
Krivitsky, kuris 1937 me- nieriu. techniku. Ir štai 
tais paspruko iš Rusi jos, j Vokietiia siunčia į Rusiia 
paduoda svarbiu faktu a-:savo inžinierius, pastato 
pie Rusijos - Vokieti ios ten fabrikus, gi Rusiia iai 
santykius. Generolas Kri- atsilygina siusdama neiš- 
vitsky, nuo 1935 — 1937, dirbta medžią gą ir kariš- 
metų, buvo sovietų Rusi- kus ginklus. Nuo 1919 me- 
jos militarinės komisijos tu sovietu Rusija ir Vokie- 
agentas Europoje. Kada tiia padėjo viena kitai ^a- 
jis užsitraukė Stalino ne- linaai apsiginkluoti. Kas 
malonę, buvo priverstas nežino, kaip suvarginta ir 
bėgti į Prancūzija, o pas-Į nuskriausta Vokietija bu- 
kiau atvvko i Ameriką.*vo po didžiojo karo? Bet i 
Savo straipsnyje genero
las įrodinėja, kad Stalinas 
yra vokiečiams labai pa
lankus. Ir kaip nebus, iog ?
tik su vokiečiu pagalba ko- Į vokiečių kariška galybe, 
munistai įsigalėjo Rusi jo- Tačiau greitai sužinojo,

• v • mzi-

• v

trumpą laiką ji pasirodė 
galingai ginkluota valsty
bė. Pasaulis nustebo ūmia

I

Kada 
užgrobti 
ministrai. 
Daladier, Mussolini ir Hit- fakto užslėpti. Kada Hitle- 
leris suvažiavo į Munichą ris užėmė Čekiją, Stalinas 
pasitarimams. Anglija ir nesakė nė žodžio, nors nir- 
Prancūzija Rusijos i tą na- miau buvo pasižadėjęs 
sitarima nepriėmė. Tu ša- pinti jos nenriklausomvbę. 
liu diplomatai iau žinojo. Generolas Krivitsky sako, 
kad Rusija turi slaptus kad tai buvo Stalino dova-1 
santykius su Vokietija, ži
rnio. kad Rusija nalaikvs 
Vokietijos puse. Kain ne. 
iuk komunizmas ir tauti
nis socializmas vra vienas 
ir tas pats dalvkas. Tarp 
Rusiios komunistu ir Vo
kieti ios naciu skirtumai v- 
ra tik atsitiktiniai. .Tau da
bar ir sovietu Rusijos ko
misarai dasiprotėjo, kad 
demokratinių valstybių

Hitleris kėsinosi vadai žino anie ių santy- 
Čokoslovakiiajkius su naciais 
Chamberlain,

------ —įr jau Įo_ 
j liau net Datvs nebemėjrino

v • na Hitleriui už padarytus 
santykius. Čia svarbu yra! 

j prisiminti, kad Hitleris už-! 
■ėmės Čekiją. Slovakiios 
nekliudė. Tuo metu visi 

i kalbėjo, kad iis užims Slo
vakija ir eis į Ukraina. Sa
kau visi tain manė, bet 
Stalinas žinojo kitaip.

Stalinas kalbėdamas vi
su sovietu kongrese pasa
kė: “Hitleris užėmęs Kar-

patų - Ukraina, pačios Uk
rainos nekliudys”. Taip ir 
buvo. Iš kur Stalinas tai 
galėjo žinoti, jei Hitleris 
nebūtų jam pirmiau tai 
užtikrinęs? Tame kongre
se Stalinas pasmerkė visas 
demokratijas, “kurios nori 
sukurstvti karą tarp sovie
tu Rusijos ir Vokietijos. 
Nėra jokios priežasties so
vietų Rusijai kovoti prieš 

i Vokietiją. Rusija niekada 
nesusidės su demokratijo
mis apginti jas nuo Vokie
tijos”.

Dviejų Išdavikų Planai
Akivaizdoje tų visų fak

tu, kaip begalima sakyti, 
kad sovietų Rusi ja yra pa
siryžus ginti demokrati
jas? Anglija ir Prancūzija, 
bijodamos Vokietijos - Ru
sijos galybės, mėgina pa
traukti Rusi ja į savo pusę. 
Ar jai tai pasiseks padary
ti. ar ne, laikas parodys. 
Jei ir pasisektų, tai greitu 

i laiku pamatytų, kad Stali- 
jnas vaidina Judošiaus ro
lę. Rusija išduotu demo
kratijas. o Hitleris atsi
suktų prieš fašistinę Itali
ją. Ir kada du išdavikai su
kurstytu demokratijas į 

į kara. tada jie įvykdytu sa
vo planą, sudarytų jungti
nes komunistu valstybes 
Europoje. Ar komunistai 
nepranašauja sovietų val
stybių Europoje?

Susidėjimas Anglijos ir 
'Prancūzijos su Rusija tik 
' pagreitintų jų demokrati
nių valdžių pražūti, šv. Tė
vas Pi jus XI sakė: “Komu
nizmas vra klaidingas sa
vo giliausioje esmėje, ir nė 
vienoje srityje negalima 
stoti su juo i bendrą dar
bą. iei norime išgelbėti 
krikščionišką kultūra. Jei
gu kaikurie. suklaidinti, ir 
prisidėtų prie komunizmo 
pergalės savo krašte, jie 
kristų pirmieji, kaipo savo 
paklydimo aukos”.

Visai klaidinga yra ma
nyti, kad dabar vra kova 
demokratijų prieš dikta
torius ar komunistų prieš 
fašistus. Nieko panašaus 

i nėra. Dabar eina kova be
dievybės prieš Krikščiony
be. Stalinas ir Hitleris vra 
žiaurūs Bažnyčios priešai 
ir jie vra sutarė kovoti 
nrieš Krikščionybe. Popie
žius Pijus XI sakė: “Todėl 
visi tie. kurie nenori anar- 
kijos ir terorizmo, turi e- 
nergingai stengtis, kad 
Bažnyčios priešai nepa
siektu savo tikslo, kuri jie 
taip atvirai skelbia”. Sta
linas su Hitleriu yra nepir- 
mi, kurie kėsinasi suduoti 
mirties smūgi Krikščiony
bei, buvo galingesnių už 
juos, bet iie žuvo savo; 
krauiuose. Tr mūsų dienų f 
laimėtojas bus ne Maskva, ¥ 
ne Berlynas, bet Vatika- 
nas. T. ?«««.

mums brangūs asmenys: prela
tas Ambotas ir prof. dr. Kazys 
Pakštas. Studentams ir sve
čiams malonų įspūdį padarė, 
kai naujieji garbės nariai užsi
movė raudonas korporacijos ke
puraites ir per petį persisegė 
trispalvę (geltoną, žalią, rau
doną ) juostelę.

Prieš diplomų įteikimą kole- 
gistams taria rimtą, labai mok
slingą kalbą į graduantus prof.

1 dr. K. Pakštas. Jis studentams 
patiekė daug rimtų minčių ir 

I visus uždegė savo ugningu žo- 
I džiu. Beveik visi Marianapolio 
j studentai pirmą kartą girdėjo 
' Lietuvos Vytauto D. Universi- 
, teto prof. K. Pakšto kalbos, ku- 
' ri paliko jiems gilų įspūdį.

Graduantų vardu atsisveiki
nimo kalbą pasakė Povilas Sa- 
bulis, B. A. Po to penkiolikai 
studentų įteikti diplomai ir B. 
A. mokslo laipsniai.

i Gabiausieji studentai gavo iš 
'Lietuvos Konsulo New Yorke 
dovanų knygomis, kurios įteik- 

Povilui

Aukštesniosios mokyklos 
vardu atsisveikinimo kalbą pa
sakė Jonas Klebauskas, o visų 
likusių studentų vardu kalbėjo 
Petras Aikšnoras.

Po įteikimo Aukštesniosios
mokyklos ir Junior Kolegijos'tos šiems studentams: 
studentams diplomų, buvo ofi- Sabuliui, B. A., Antanui Dran- 
cijalus priėmimas “Marianapo- giniui, B. A., Kenstavičiui, A. 
lio” korporacijon naujų narių. 
Būrys jaunuolių, padarę prie
saiką ir pabučiavę vėliavą, ga
vo korporacijos spalvas (juos
teles). Reikia pasidžiaugti, kad 
korporacijos garbės nariais ( 
kartu įstojo ir du garbingi, ti vasaros atostogų. A. Skirtus.

I
Klebauskui! A., Jaškui, A. A.. J. 

ir Pr. Gvazdauskui.
Iškilmės baigtos 

dr. kun. J. Navicko 
įsu džiaugsmu ir liūdesio šypse- 
! na išsiskirstė į tėviškes praleis-

D’JLR Skyrių Suvažiavimas

Rektoriaus 
kalba. Visi

Kaunas — Gegužės 21 d.'lėtų nusipirkti lietuviškų 
įvyko visuotinis Draugijos knygų. Praėjusiais metais 
Užsienio Lietuviams Rem- buvo surengti užsienio lie
ti (DULR) skyrių atstovų tuvių mokyklų mokyto- 
suvažiavimas, kuriame da- jams lituanistikos kursai 
lyvavo 125 įgalioti atsto- ir vaikų vasaros kolonijos, 
vai. Iš draugijos pirminin-,kuriose vasarojo apie 100 
ko adv. Rapolo Skipičio vaikų, atvykusių iš įvai- 
pranešimo paaiškėjo, kad rių kraštų. Keliamas klau- 
iki šio laiko draugija išlai- simas pastatydinti vasar- 
ko užsienyje 11 lietuvių 
mokyklų. Be to, daug mo
kyklų, išlaikomų kitu or
ganizacijų bei svetimų 
valstybių vyriausybių, re
mia knygomis - vadovė
liais ir kitomis mokslo I naują DULR pririnktą: 

'priemonėmis. Drauąiia v- 
ra nupirkusi vadovėlių už 
36.618 Lt ir puse jų pa
siuntusi į Jungtinių Ame
rikos V alstvbes. Pačios
mokyklos, išlaikomos DU
LR Pietų Amerikoje, davė 
sreru rezultatu ir jose mo-

namį, kur kiekvieną vasa
ra galėtų vasaroti užsienio 
lietuvių vaikai. Tam reika
lui jau gautas Alytuje 
sklypas, kuris yra gražioje 
vietoje.

adv. Skipitis, Gabaliaus- 
kas, Skrupskelis, Nasevi- 
čius, Pankauskas, kan. 
Steponaitis; kandidatais— 
Dr. Navakas, adv. Baltru- 
šis ir K. Kasakaitis.

Kaunas — Šiemet nebe
kosi anie 700 vaiku. Užsie- numatyta organizuoti ka- 
nio lietuvių mokyklose dar, nuomenes 
nėra reikiamai anrūnintos 
knygynėliais, žemėlapiais, 
paveikslais ir kitomis mo
kslo priemonėmis, nes tam 
trūksta lėšų. Be to. reikė
tų iste’gti atskirus knygy
nėlius lietuviu jaunuome
nei. kuri vra baigusi mo
kyklas. kad neužmirštu iš
moktos kalbos ir galėtu ar
čiau susipažinti su mūsų 
kultūriniu gyvenimu. Taip 
pat laikas iau susirūpinti.
steigimu užsienyje idėji-j Veiklioje ir stiprioje jau
nių -komerciniu knygynų,|nystėje yra įrašyta ilga ir 
kur užsienio lietuviai ga-> laiminga senatvė.

I

vi
X

X

r * r r.

rmnmpnps ir visuomenės 
1 dienos, bet ginklų įteikimo 
dienas. Komitetas yra nu
matęs visiems didesniems 
aukotojams įteikti diplo
mus per ginklų įteikimo 
dienas. Diplomus numaty
ta duoti miestuose aukoju
siems nemažiau 50 Lt, ūki
ninkams — 10 Lt. O tiems, 
kurie aukojo vestuvinius 
žiedus, numatyta įteikti 
plieninius žiedus su tam 
tikrais įrašais.

ŠVENTAS RASTAS -
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

LEKCIJOS ir EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties Dienomis, 

Šventadieniais ir Šiokiadieniais. Il-ra papildyta 
laida. Apdaruose. Kaina $2.50.

Užsakymus su money orderiu prašome siusti:

“DARBININKAS”
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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KARALIAUS PRIĖMIMAS

Kada žmogaus kraujas 
užsinuodija, tai ant jo Kū
no pasirodo nesveikatos 
ženklai, šiandien ant vi
suomenės kūno matosi li
gos ženklai. Ką jie pasako? 
Jie pasako, kad kraujas y- 
ra nesveikas. Kraujas ? 
Taip, nesveikas šeimų 
kraujas, kuris palietė vi
suomenę. Ir jei norime iš
gydyti visuomenę, reikia 
pirmiausia gydyti šeimas, 
kurios sudaro visuomenę.

Ir kodėl šeimos nesvei
kos? Todėl, kad jose Kris
tus nebeturi vietos. Jau
nieji i vestuves pakviečia 
savo gimines, draugus ir 
pažįstamus, pakviečia vi
sus. kuriuos tik atsimena, 
tik Jėzų Kristų užmiršta 
pakviesti. Ir tai padaro ne 
tik netikintieji, bet ir ka
talikai. Kažkurie katalikai 
mano, kad Jėzaus Kristaus 
ir Bažnyčios nurodymų 
šeimos gyvenime neberei
kia laikytis. O be Kristaus 
šeimos g}*venimas pasida
ro nesveikas. Tai ko trūk
sta šiandien šeimų gyveni
me?

Šiandien šeimos namuo
se kryžiaus ir šventųjų pa
veikslų ant sienų nebema
tysi: švento vandens na
muose nerasi, bendros šei
mos maldos užmirštas dū

ku

Tiesa, visa tai yra išoriniai 
dalykai, bet svarbiausias 
dalykas yra tas. kad šian
dien į visą žiūrima tik že
miškomis akimis, kad Kri
stus yra išskirtas iš šei
mos gyvenimo. Kada Kris
tus mirė ant kryžiaus že
mė drebėjo: ir šiandien, 
kada šeimos atmeta Kris
tų taip pat įvyksta žemės 
drebėjimas, kuris sukrečia 
šeimas ir visuomenę.

Šiandien visuomenėje 
nėra tvarkos, nėra sutari
mo. nėra meilės, nes jos 
širdis iš kurios turėtų bėg
ti visą gaivinantis krauja-s, 
šeimos širdis, yra nesvei
ka. Taigi reikalinga grą
žink Kristų į šeimas, jei 
norime išgelbėti visuome
nę nuo pražūties.

DARBININKAS

Mirė Veikale "Vytis Kankinys" 
Autorius

lykas, dvasiškų knygų ne
pamatysi. Vietoje šventų
jų paveikslų pamatysi pus
nuoges aktorkas, vietoje 
kryžiaus rasi pakabinta 
arklio pasagą, vietoje šei
mos bendrų maldų išgirsi 
džiazą. — negrų šoklų mu
ziką, vietoje dvasiškų kny
gų rasi šlykščius žurnalus.

'mes ir aukosimos taip, 
kaip kovėmės ir aukojo- 
mės 1919 - 20 metais. Jei 
reikės, mes nebijosime ir 
mirti, kad tik Lietuva bū
tų laisva ir nepriklauso
ma: nebijosime, kaip nebi
jojo mūsų draugai, žuvę 
kautynėse per karą dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės. kurių tarpe buvo ir 
karo aviacijos atstovai: 
nebijosime todėl, kad tai 
yra ir bus mūsų pareiga ir 
garbė”.

_________
Kaunas — Gegužės 20 d. 

įvykusiame “Maisto” akci
ninkų susirinkime paaiš
kėjo, kad “Maisto” balan
sas siekia 21,447.483 Lt. 
Metai baigti su 615.957 Lt 
gryno pelno. Skirstant pel
ną 430,000 Lt paskirta ak
cininkams dividendui mo-

Jėzus keti, 70,000 Lt į atsargos 
Kiistus privalo būti šeimų kapitalą. 40,000 Lt. Ginklų 
Karalius. Jei šiandien yra Fondui, 5,000 Lt Aero Klu- 
svoiku ir laimingų šeimų, bui paremti, 15.000 Lt sa
lai dėl to, kad jos priėmė 
Kristų i savo namus. Jėzus 
Kristus apsireiškęs šven
tai Margaretai sakė: “Aš 
palaiminsiu tuos namus, 
kuliuose bus laikomas ir 
garbinamas Mano širdies 
paveikslas”. Popiežiai Pl
ius X. Benediktas XV ir 
rijus XI nuolatiniai ragi
no šeimas priimti Kristų 
savo Karaliumi.

Birželio 13 dieną yra Jė
zaus Švenčiausios širdies 
šventė. Ką katalikai tėvai 
geriau galėtų padaryti, 
kaip toje dienoje priimti 
Kristų Karalių i savo na
mus ir Jį nuolatiniai gar
binti. Kristus išgelbės šei
mas nuo suįrimo ir nelai
mių. jei tik šeimos Jį pri
ims už savo Karalių. T.

vo fabrikų darbininkų 
švietimui ir kultūros rei
kalams, 10,000 Jaunųjų Ū- 
kininkų Ratelių fondui, 
30.000 pašalpoms ūkinin
kams. Nutarta akcinis ka
nkalas padidinti 75,000 Lt. 
Tam tikslui bus išleista 
30.000 naujų akcijų, (kiek
viena po 25 Lt). Dabar 
“Maistas” turės akcinio 
kapitalo 11.500.000 Lt, ku
rį sudarys 460,000 akcijų 
po 2d Lt.

Pagimdė Trynukus

m

'I .o

Šiomis dienomis Rasei
nių miesto gyventoja T. 
pagimdė trynukus — du 
berniukus ir vieną mer
gaitę. Motina jaučiasi ge- 
gai. naujagimiai kūdikiai 
normalūs, sveiki ir. atro
do, visi galės augti.

Lietuvos Kare Aviacijos
Sukaktis

Kaunas — Gegužės 20 d. 
Lietuvos karo aviacija iš
kilmingai minėjo savo 20 
metų sukakti. Ta proga 
buvo pašventinti nauji sa
vo gamybos lėktuvai ir at
likta Įvairių grupinių ir fi
gūrinių skraidymų, ku
riuose buvo pademons
truota mūsų lakūnų drąsa 
ir gražus lėktuvų valdymo 
menas. I sukaktuves apsi
lankęs Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona 
savo žodyje pažymėjo, kad 
Lietuvos aviacija per 20 
metų daug sustiprėjo ir 
pažengė priekin, kad šalia 
karinės aviacijos taip pat 
reiškėsi ir civilinė aviaci j?.. 
jaunimas mokosi sklandy
ti ir kad tėvynė džiaugiasi

savo aviacija, ją brangina 
ir nesigaili jai duoti savo 
geriausių sūnų. Toliau 
mūsų karo aviaciją sveiki
nu krašto ansaugcs minis- 
tras gen. K. Musteikis ir 
kariui men i s vadas gen. S. 
Raštikis, pareikšdamas 
galįs drąsiai viešai pasa
kyti, kad mūsų karo avia
cija per du dešimtmečius! 
yra padariusi ne tik didelę į 
pažangą ir toji pažanga ki
tų mūsų kariuomenės gin
klų tarpe yra bene pati di
džiausia. ‘ Juk ir šiandien 
savo gražios sukakties 
proga. — pasakė kariuo
menės vadas. — aviacija 
padidėjo gražiais savo 
konstrukcijos ir savo dar
bo lėktuvais”. Savo kalbą 
gen. St. Raštikis baigė 
šiais žodžiais: "Dabar mes 
mokomės, bet kada bus 
mums Įsakyta, mos kausi-

I. Darbo klausimo

A. A. Vincas Jurgis Nagornoskis
Gegužės 26 d., mirė Vincas Nagornoskis, 71 metų 

amžiaus, Gedimino ordeno kavalierius ir keliolikos 
veikalų autorius, Baltimore, Md.

Palaidotas gegužės 29 d. š. m. Katedros kapuose.

I

i

i
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Kaunas, — Per pirmą š. 

m. trimetį, palyginus su 
pereitais metais pagamin
ta ar perdirbta daugiau: a- 
laus 14G, tabako 8%, ar
batžolių 6 T , degtinės ga
myba didesnė 5 G ir spirito 
3''. Degtinės gėrimui par
duota 7 G ir spirito susi
siekimo ir pramonės reika
lams 29 G daugiau. Suma
žėjo tiktai vyno ir gilzių 
gamyba.

Kaunas — Jau suvesti 
duomenys apie prekybą su 
užsieniais balandžio mėn. 
Per tą mėnesį iš Lietuvos 
eksportuota už 14,852.000 
Lt, o į Lietuvą importuota 
už 9,629,000 Lt. Taigi, už 
balandžio mėn. prekybos 
su užsieniais balansas ak
tyvus per 5 mil. Lt.

_______________________________________________ 4. 

veikalų, kurį su pagalba Baltimorės Federacijos skyl 
liaus ii- rėmėjų išleido “Darbininkas”, yra tai “VytiJ 
Kankinys”, penkių veiksmų tragedija.

Šis veikalas yra užgirtas J. E. Michael J. Curley] 
D. D., Baltimorės, Md. arkivyskupo.

“Vytis Kankinys” turi 170 puslapių ir tinka vai! 
dinimui.

Autorius Vincas Jurgis Nagornoskis, gavęs im- 
primaturą, parašė J. E. Baltimorės Arkivyskupui šiol 
kio turinio padėkos laišką:

Birželio 19 d. 1934*

Jo Ekscelencijai Michael J. Curley, D. D. 
Baltimorės, Md. Arkivyskupui.
Charles and Mulberry Street, 
Baltimore, Maryiand.

Jūsų Ekscelencija:
Šiuomi aš noriu išreikšti mano nuoširdžią padėką! 

už Imprimatūrą mano dramatiškai kompozicijai, už-į 
vardintai “Vytis Kankinys”, įteikta Kun. L. J. Mende-I 
liui, S. T. D. ir p. V. Mateliui, kuriuodu aš prašiau už
tarti už mane.

Prašydamas tos Imprimaturos, mano tikslas ne
buvo vertelginis ar piniginis pasipelnimas, bet kad! 
turėti progą išreikšti jaunuomenei mano pagarbą ty-| 
riam krikščioniškam gyvenimui; ir pertikrinėti tą jau
nuomenę, kad vengtų pikto, o žengtų teisingumo ta
ku: kaip tai Šv. Jurgio yra nurodyta, o “Vyty Kankiny” 
dramatizuota. Taigi apturėjęs Jūsų Ekscelencijos pa
tvirtinimą, jaučiuosiu labai linksmas ir laimingas ir 
išreiškiu mano nuoširdų dėkingumą.

Su aukšta pagarba,
Jūsų Ekscelencijos nusižeminęs tarnas

Vincas Nagornoskis.
i

i 1823 W. Mulberry Street, 
Baltimore, Md.

A. a. Vincas Nagornoskis buvo tvirtas lietuvis, i-į 
žymus rašytojas, kuklus darbininkas meno srityje.

Vienas iš paskutiniųjų a. a. Vinco Nagornoskio

SAVIEJI RATAI į

Erškėtis išbujoja, kad rože padabinus žemę, 
Putinas susprogsta, kad apsiverkus krauja ašara — 
O žmogus dažnai blaškosi savo tiksluose aptemęs, 
Ir retai suranda savo dvasios giedrią vasarą.
Nors kiekviename kūne glūdi kilni heroji dvasia, 
Bet-gi, ar mokame jos balso atsidėję klausyti?...
Argi ieškome kelio jos siūlomam sąžinės balse?... 
Ar mokame jos neįkainuojamus turtus valdyti ?
Kad ne pavydas, kerštas, puikybė, sav’mylystės batai— 
Pražydėtų žemė vienybės ir meilės puošnia rože!
O dabar-gi... kiekvienam vis mielesni savieji ratai! 
Ir taip žmogus pats — tiesą ir gėrį į kapus užvožia.

Marija Aukštaitė.

Kun. Dr. Liudas J. Mendelis, vyskupijos skirtas 
cenzorius, veikalą “Vytis Kankinys” cenzūravo ir savo 
“Žodis Skaitytojui” štai ką rašo:

ŽODIS SKAITYTOJUI
Gerbiamajam Vincui Jurgiui Nagornoskiui bera

šant VYTĮ KANKINĮ man teko rankraštį skaityti. Pa
sirodė keletą vietų, kuries nebuvo aiškios, miglotos. 
Tai ir pranešiau gerbiamajam rašytojui. Jis, nors jau 
daugiau metus dirbo — rašė šį veikalą, bet nepaisyda
mas savo nuovargio, vėl ištisai perrašė ir visas minė
tas vietas išlygino, ir gerokai ištaisė.

Dėlto, kuomet pakvietė mane šį veikalą skaityti 
Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Michael J. Curley ir 
pranešti jam savo nuomonę apie jo tikybos bei doros 
grynumą, galėjau nuoširdžiai įtikinti Jo Ekscelenciją 
tuo žvilgsniu ir dar pridėti, kad “Rašytojas Nagornos
kis yra patiekęs Lietuvių skaitytojams labai įdomią 
ir kilnią dramą apie savo patroną, Šv. Jurgį”.

Tikiu, kad ir kiti skaitytojai su manimi sutiks.
Kun. Liudas J. Mendeiis, S. T. D.

Laisvas Klajūnas

Esu aš klajūnas šios žemės keliuose, 
Pastovios vietelės niekur neturiu, 
Tai lakstau tėvynės miške ar laukuose, 
Tai gatvėj alkūnėm kelią sau skiriu.
Nieks manęs nevaržo; prieš akis vien keiias, 
Viešpatie, kaip gera laisvėje žygiuot.
Mane sveikin medžiai, laimina smūtkeliai 
Šiuo aš ir žygiuoju laimužės ieškot.

Taigi iš to ką čia paduodame, Gerb. Skaitytojai, 
supras, kad a. a. Vincas Jurgis Nagornoskis veikalu į “Vytis Kankinys” apvainikavo savo literatinį darb<. 

1 Šis veikalas bene bus stambiausias iš visų velionio pa
prašytų ir išleistų veikalų ir yra turiningiausias.

A. a. Vincas J. Nagornoskis yra parašęs populiarę
komediją “Amerika Pirtyje”, “Pileniečiai”, “Rutvilė”, 

; kurie taip pat yra išleisti ir buvo vaidinami scenoje.
Be to, dar daug veikalų tebėra rankraščiuose. 

Lai Dievulis suteikia a. a. Vinco Jurgio Nagornos- 
Alg. Vargas, kio vėlei amžiną ramybę.

KUPRAITIS.

IR SOCIALINE LYGYBĖ
DARBO PARŪPINUSIAS

atsirad
nomis teisėmis, antri buvo prispausti vergai, 
darbininkai.

Viduriniais amžiais luomų skirtumas bu
vo dar didesnis. Vargingesnis luomas buvo 

baudžiauninkai ar pusiau - bau
džiauninkai. Antrasis luomas buvo amatinin-
kaimiečiai

Darbo parūpinamo klausimas yra vienas iš 
svarbiausių sprendžiant socialinės lygybės 
problemą. Šiuo klausimu šiandien yra susi
rūpinęs beveik visas pasaulis, nes bedarbių 
klausimas yra palietęs daugelį valstybių. 
Darbo ir pragyvenimo klausimas yra spren
džiamas jau gana seniai, tačiau galutinai jo 
išspręsti dar niekam nepasisekė.

Gilioje senovėje darbo klausimo nebuvo, 
bet vargšų buvo jau ir senaisiais laikais. Vi
suomenės gyvenimo fc-rma buvo visai skir
tinga ir labai paprasta. Daugelį darbų dirb
davo belaisviai ir vergai, o vėlesniais laikais 
— baudžiauninkai. Visuomenė buvo pasida
linusi tik į dvi dalis: vieni buvo laisvi su pil

kai ir šiaip įvairūs pirkliai. Į trečią luomą bu
vo priskaitomi visi įvairūs bajorai, dvasiškiai 
ir įvairių laipsnių visi kilmingieji. Viduram
žiais socialinis nelygumas buvo labai didelis, 
bet darbo klausimo, kaipo tokio dar nebuvo, 
nes darbą galėjo gauti visi, ir darbas nebuvo 
taip specializuotas. Įvairūs cechai priglaudė 
visus, kurie darbo buvo reikalingi. Vargin
giausiam luomui atrodė, kad kitokia santvar
ka būti negali ir ekonominis sunkumas yra 
neišvengiamas.

r

Darbo klausimas tikrąja prasme atsirado 
tik naujaisiais laikais. Jo atsiradimo priežas
tys yra įvairios, bet svarbiausia priežastis į- 
vairių mašinų atsiradimas, kurios išstūmė ir

atėmė darbą daugeliui tūkstančių darbinin
kų. Antra priežastis greitas gyventojų pa
daugėjimas, prieauglius, kurio bloga sociali
nė santvarka neįstengė aprūpinti darbu. Tre
čia liberalistinių idėjų skelbimas, kurios da
vė didelę laisvę gamybos ūkyje ir kapitalisti
niam rėžimui. Vyskupas K. Paltarokas eko
nominį liberalizmą stato pirmoje vietoje, sa
kydamas, kad “Esminė ir tikriausia darbi
ninkų klausimo priežastis beabejo ta, kad 
valstybėje ūkiškame valdinių veikime laikėsi 
liberalistų obalsio: “Laisse faire, laissez pas- 
ser, le monde va de lui mėme”, būtent: leidus 
kiekvienam uždarbiavime daryti, kaip kas 
norės, įvyksianti geriausia pasaulio tvarka. 
Tos klaidingos pažiūros tuo blogesnės buvo 
pasekmės, juo labiau ano laiko ekonomijos 
mokslas aukštino pramonę, kaipo didžiausią 
gerovės šaltinį, kaip civilizacijos saiką”. Po
piežius Leonas XIII apie darbininkų klausi
mą ir jo priežastis štai ką sako: “Kai praėju
siam šimtmety buvo panaikintos amatininkų 
draugijos, neįvedus jų vieton kitokių, ir kai, 
be to, įstatymų leidėjai bei viešos įstaigos iš
sižadėjo krikščioniškos tikybos, tai palengva 
gyvenimas paliko darbininkus pačius vienus 
be globos nežmoniškų darbdavių bei nesuval
domų konkurentų gobšumui. Padėtį pasun
kino plėšrios palūkanos, kurios kad ir nekar

tą Bažnyčios pasmerktos, betgi kitoje formo
je yra imamos nepasotinamų spekuliantų. 
Be to dar ne mažne visa gamyba bei prekyba 
rados nedaugelio žmonių rankose ir tokiu bū
du saujelė pervirš praturtėjusių kapitalistų 
padarė bemaž tikrais vergais nesuskaitomas 
rankpelnių minias”. Be abejojimo darbo ir 
darbininkų klausimas yra pradėjęs reikštis 
tuomet, kai amatininkų darbas buvo pakeis
tas mašinų darbu. Nuo to laiko atsiranda tik
rąja prasme darbininkų klausimas.

•Dabartiniu metu darbininkų klausimas 
nenustojo savo reikšmės, bet dar labiau iški
lo. Bedarbių skaičius nerodo tendencijos ma
žėti ir nemažėja. Šiandien bedarbių skaičius 
siekia apie 30 mil. tačiau, jeigu priskaityti ir 
visus tuos, kurie vos šiaip taip vegetuoja tai 
tas skaičius pašoks mažiausia dvigubai. Tai
gi iš to matyti, kad bedarbių skaičius yra la
bai didelis ir reikalauja atkreipti į tai visu 
politikų akis. Jeigu žemės rutulys gali išmai
tinti daug daugiau žmonių negu jų šiandien 
pasaulyje yra, tai reiškia bloga yra valstybių 
santvarka, kad milijonai žmonių turi būti be 
darbo ir badauti arba išmaldos dėka šiaip taip 
vegetuoti. Ir Europoje ir Amerikoje ir Azijo
je valstybių santvarkos reikalauja naujų re
formų, kad bedarbių klausimas būtų tinka
mai išspręstas. (Bus daugiau)
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KOMUNIZMĄ
kiūtei, kurios vestuvės su mo
kytoju K. Pauliukoniu įvyks 29 
birželio.

Vėliausis parengimas įvyko

15. Atsišaukimas Į Darbininkus

Toliau Mes norime pasakyti ypatingo tėviško pa
lankumo žodį Mūsų brangiems katalikams darbinin
kams, jauniems ir suaugusiems, kurie, gal būt, kaipo 
atpildą už savo dažnai didvyrišką ištikimumą tokiais 
sunkiais laikais, gavo ypač kilnią, bet sunkią misiją. 
Savo vyskupų ir kunigų vedami, jie turi gražinti Die
vui ir Bažnyčiai tas dideles savo darbo brolių minias, 
kurie, įširdę dėl to, kad nebuvo suprasti nei laikomi su 
tokia pagarba, į kurią jie turėjo teisę, yra atsitraukę 
nuo Dievo. Lai katalikai darbininkai, savo pavyzdžiu 
ir savo žodžiu, duoda savo paklydusiems broliams su
prasti, kad Bažnyčia yra švelni Motina visų tų, kurie 
dirba ir kenčia, kad Ji niekuomet neapsilenkė ir neap
silenks su savo Šventa Motinos pareiga ginti savo sū
nus. Jeigu šita misija, kurią jie turi atlikti kasyklose, 
fabrikuose, laivų dirbtuvėse, ir visur, kur tik dirbama, 
kartais reikalauja ir didelio savęs atsižadėjimo, tai lai 
jie atsimins pasaulio Išganytoją, kuris mums yra da
vęs ne tik darbo, bet ir pasiaukojimo pavyzdį.

NAUJAS DVASIOS VADAS
Sąjungietės iš 5-tos ir 69-tos

kuopos, grįžusios iš Moterų Są- jaunojo tėvelių namuose birže- 
jungos Apskričio suvažiavimo lio 10-tą. Kaip Liutkų, taip Pau- 

'Norvvood’e, sužinojo, kad Kuni- liukonių šeimos yra labai gerai 
i gų Vienybė paskyrė Apskričio žinomos
Dvasios Vadu kun. A. Petraitį, jaunieji — Matilda ir Konstan- 
Šv. Kazimiero parapijos klebo- tas — savo malonumu ir nedirb- 
ną. Džiaugiasi sąjungietės tuo tinu draugiškumu visų simpati- 
paskvrimu, nes kun. A. Petrai- jas yra įgyję, tad ir nestebėtina, 

į čio asmenyje visuomet rado sau kad taip gausiai yra lankoma 
1 nuoširdžiai palankų prietelį. viso6 puotos, suruoštos jų pa- 
. Juo labiau tas paskyrimais y- gerbimui.
ra malonus mums, kadangi už. Taip ir šį kartą, pas svetin-

1 mėnesio laiko tenka kun. Pet- gus p.p. Pauliukonius susirinko 
Į raičiui būti Jubiliejinio Moterų' gausus būrys svečių pagerbti 
Sąjungos Seimo vyriausiu šei- jaunuosius ir palinkėti jiems 

į mininku. auksinių metelių. Ponai Pauliu-
Jo nuoširdus pritarimas Sei- koniai su savo dukrelėms paro- 

mo rengėjų planams, užleidimas dė tikrą lietuvišką svetingumą 
i parapijos svetainės ir mokyklos savo nuoširdžių svečių vaišini- 
kambarių Seimo sesijoms, taip- me. Nuo susirinkusių, jaunie- 

! gi sveiki patarimai, daug prisi- siems įteikta graži piniginė do- 
Į deda palengvinti sunkų Seimui, vana.
prisiruošimo darbą.

Tat, džiaugiamės ir sveikina
me savo naująjį dvasios vadą!I

Katalikų Sutarimo Reikalais
Pagaliau Mes norime kreiptis į visus Mūsų sūnus 

iš visų klasių, visų tautų, visų religinių ir pasaulinių 
susigrupavimų Bažnyčioje, iš naujo karštai juos kvies
dami į santarvę. Dažnai Mūsų tėvišką širdį skaudino 
vaidai, nekartą kyla dėl menkų priežaščių, bet visada 
pasiekią tragiškų pasėkų, kurie pastato vienus prieš 
kitus tos pačios Motinos Bažnyčios sūnus. Tada tenka 
matyti, kaip nesantaikos kėlėjai, kurie dažnai būna1 
gausingi, šitais ginčais pasinaudoja, stengiasi juos 
dar paaštrinti ir dar pagaliau pastato katalikus kovo
ti vienus prieš kitus. Paskutinių kelių mėnesių įvykių 
akivaizdoje, Mūsų įspėjimas turėtų, tikrai sakant, pa-' 
sidaryti nebereikalingas. Bet Mes jį pakartojame dar; 
kartą tiems, kurie jo nesupratę arba, gal būt, nenori 
suprasti. Tie, kurie dirba nesutarimams tarp katalikų 
padidinti, užsitraukia ant savęs baisią atsakomybę 
prieš Dievą ir Bažnyčią.

GRAŽI PUOTA
Jau kelinta iš eilės prieš ves

tuvinė puota suruošta populia
riai 5-tosios M. S. kuopos pir
mininkei,

nes per 8 metus praleistus ka
talikiškoje lietuviškoje mokyk
loje. Didysis altorius buvo pa
skendęs gėlėse: vaikučiai patys 
giedojo mišių metu. Kun. dr. 
Mendelis atnašavo šv. mišias ir 
pasakė dienai pritaikintą pa
mokslą. Po mišių mūsų parapi
jietis fotografistas Vincas Vel- 
zis padarė nuotrauką kaip gra
duantų. taip parapijos kunigų. 
Sveikiname ištesėjusius iki ga
lui. Linkime visiems siekti auk
štesnio mokslo ir neužmiršti nė 
bažnyčios, nė tos pradinės mo
kyklos, kur jų ateities pamatas 
buvo padėtas.

I
i -------------------------

muzika prof. J. Žilevičiaus. ■ bet pats išpildymas būtų nuken-j 
Kantatą ir visą kitą koncerti-. tėjęs, nes mūsų svetainės estra-' 

nę dal. išpildė Šv. Kazimiero' da nesutalpintų tokį didžiulį 
parapijos ir Moterų chorai, var- • chorą, per ką ir balsai nuken- 
gonininko Juozo Žemaičio vado- tetų.

Kokios nebūtų neatsilankymo 
tono buvo Dr. Juozas Antanėlis Į priežastys, menkas išgarsini- 
ir muz. Rapolas Juška, kurie mas ar žmonių nepaisymas, bet 
sudainavo solo ir duetą, o vie-. tokie įvykiai apgailėtini, nes jie 
tinė p-lė Julė Metrikaitė, pui-'slopina jaunimo ūpą ir energi- 
kiai išsipuošus tautiniais rū-! ją. 
bais, gražiai sudainavo kėlės 
liaudies daineles. Artistas Ra
polas Juška buvo vakaro akom- 
panistas. Šiame parengime da
lyvavo ir pats muzikos auto
rius komp. Juozas Žilevičius, 
kuriam publika sukėlė ovaci
jas.

Prie tinkamo išpildymo šios 
Kantatos, choras ir jų vadas il
gai ruošėsi, daug širdies ir e- 
nergijos įdėjo, bet ar tai dėl 
menko išgarsinimo, ar kitų 
priežaščių, mažai teatsilankė 
publikos, nors Kantata ir buvo 
išpildoma parapijos naudai. 
Kalbama, kad geresnės pasek
mės būtų buvę išpildant para
pijos svetainėje. Gal ir tiesa.
—

vybėje, Svečiai artistai iš Bos-
1

worcesteriečiams, o

RETAS PARENGIMAS
Birželio 9-tą mūsų miesto 

tuviai turėjo progą pasiklausyti 
reto gražumo kantatos, parašy
tos Vytauto Didžiojo garbei. 
Kantatos žodžiai parašyti nese
niai mirusio poeto ir prelato

p-lei Matildai Liut- A. Dambrausko — Jakšto, o

lie-

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA. Dalbukui. Tvaranavičiui. Pakvi- 

j tavimai išduodami už kiekvie
ną auką. Meldžiame prisidėti.— 
Mums reikia vieningai veikti ir 

Lie- duosniai pasirodyti, kad lietu- 
įvy- vių geras vardas šiame mieste 

dar

į
i

kartą aukštai pakiltų.
P. Staniškis, rašt.

653 N. llth St.

GERA PRADŽIA
Trečiadienį, birželio 7 d., 

tuvių tautinėje svetainėje, 
ko Klaipėdos pabėgėliams pra
kalbos. Dėl šilimos ar dėl kitko 
( ?), žmonių suėjo nedaug, bet 
labai duosniai geram tikslui pa-.

; sirodė. Reiškia ir Philadelphijos 
lietuviai, svarbiam reikalui atė- 

' jus, moka parodyti savo gerą 
širdį. Vakarą atidarė Dr. G. Gu- 
dze (Gudzevičius), pirmininkas 
Lietuvių Bizn. ir Prof. Sąryšio, 

! ir paaiškinęs tikslą, perstatė 
kalbėti seną šio miesto lietuvį praeitais metais nebuvo. Įdo- 
advokatą M. M. Šliką. Kalbėto
jas trumpais žodžiais atvaizda- ■ 

j vo nukentėjusių Klaipėdiečių 
' lietuvių padėtį ir ragino savuo- j 
i sius atjausti ir prisidėti jei ne 
i su didesne, tai bent su maža 
i auka. Pats tam tikslui tuojaus

Atsišaukimas Į Tikinčiuosius
Mes raminamės viltimi, kad šitoje kovoje, kurią 

tamsybių galybės veda net prieš pačią Dievybės idėją, 
narsiai kovos ne tik tie, kurie didžiuojasi nešą Kris
taus vardą, bet ir visi tie (o jų yra pasauly didelis dau
gumas), kurie dar tiki į Dievą ir Jį garbina. Todėl Mes 
pakartojame Mūsų šūkį, mestą prieš penkerius metus 
Mūsų enciklikoje Caritate Christi, kad visi tikintieji 
nuoširdžiai ir drąsiai stengtųsi apsaugoti žmonių gi
minę nuo sunkaus pavojaus, kuris jai grūmoja. Nes — 
sakome Mes tenai, tikėjimas į Dievą yra tvirtas pama
tas kiekvienos socialinės tvarkos ir kiekvieno atsakin-. 
gurno žemėje; todėl visi tie, kurie nenori anarkijos ir davė $5. 
terorizmo, turi energingai stengtis, kad Bažnyčios po to buvo perstatytas sve- 
priešai nepasiektų savo tikslo, kurį jie taip atvirai čias kalbėtojas, neseniai atvy- 
skelbia. „ . > ^es iš Lietuvos, ponas Vytautas

; Stašinskas, attache prie Lietu- 
Į vos Generalinio Konsulato New 
Yorke. Pradėdamas savo kalbą, 
jis pirmiausiai pasveikino Phi- 
’adelphijos lietuvius Lietuvos 
Konsulo gerb. J. Budrio vardu. 
Toliau nuosekliai atvaizdavo vi
sus kentėjimus, kuriuos Klaipė
diečiai turėjo panešti bėgdami 
iš savo namų. Gerb. svečias tam 
tikslui paaukavo $5. Po tam se- 

j kė visa eilė aukotojų, kurių 
II

Lietuvių Diena
Bendratautiečiai Pittsburgie- 

čiai! Visi į Lietuvių Dienos iš
kilmes. Neapsigaukit. Kodėl? 
Todėl, kad šįmet pasilinksmini
mai bus paįvairinti. Bus ten ko

£

Nerasdami užuojautos ir 
pritarimo savųjų tarpe, skęsta 
ištautėjimo bangose. Rutvilė.

! Birželio 16 d. ir po to penkta- 
; dienio vakarais įvyks Labdary- 
; bės draugijos šokiai. Gros A. 
Putelis ir jo Don Trent orkes
tras. Šokiai įvyks Maironio par
ke.

Penktadienių vakarais tvarka 
bus ta pati, kaip ir buvo.

Rengėjai kviečia visus, ypač 
jaunimą birželio 16 d. vakare ir

' po to kiekvieno penktadienio 
vakarą atvykti j Maironio par-
ką ir dalyvauti Labdarybės 
draugijos šokiuose.

Petras Milius,
Labdarybės dr-jos pirm.

t

NUOTRUPOS
Kunigų Mendelių mamytė, 

kuri buvo atvykusi Baltimorėn 
dalyvauti savo jauniausio sū
naus Krizostomo mokslo užbai
gimo iškilmėse ir šv. kelionėje į 
Washingtoną. antradienį, birže
lio 13 d. grįžo atgal į Oakville. 
Conn. Su ją drauge išvyko dr.

, Krizostomo žmona. Ona Vaške- 
vičiūtė - Mendelienė.

Malioriai šią savaitę jau už
baigė dažyti mūsų bažnyčios 
priešakį. Visi negali atsigerėti 
šviesumu ir spalvų malonumu.

Sunkiai serga p-lė Klišiūtė, 
805 Hollins St. Sveiksta Stasys 
Sideravičius, ir Monika Glebie- 
nė. Be permainos tebekenčia 

i Sakalauskienė iš Westport ir 
Strazdauskienė. gyv. Bayard St.

Antradienį, kun. 
išvykus dvasinėms
joms. S. M. novena dr. Mende- 
liui laikyti padėjo jo brolis kun. 
Jonas.

Kun. Kazimieras Keidošius, 
kurs laikinai buvo paskolintas 
New Yorko arkivyskupijai dar- 

1 buotis lietuviškoje parapijoje, 
grįžta atgal į Baltimore. Vasa
ros mėnesiais jis eis pagelbinin- 
ko pareigas Viešpaties Įžengi
mo bažnyčioje. Halethorpe, Md.

Dubinskui 
rekolekci-

Krikščioniškos Valstybės Pareigos
Mes čia išdėstome, Šlovingi Broliai, pozityvų už

davinį tiek doktrinaliniu tiek praktiniu atžvilgiu, ku
rio Bažnyčia imasi turėdama prieš akis tą Kristaus jai 
patikėtą pasiuntinybę: kurti krikščionišką visuomenę,l 
o atsižvelgiant į mūsų laikus, kovoti ir nugalėti komu
nizmo pastangas. Šituo reikalu Mes kreipiamės į visas 
visuomenės klases. Tame dvasiniame darbe Bažnyčiai 
turi ateiti su pozityvia pagalba krikščioniškoji valsty
bė, remdama ją savomis priemonėmis, kurios, kad ir 
būdamos, tiesa, išorinės, tačiau vis dėl to siekia sielų 
išganymo.

Todėl valstybės turi padaryti visa, kad bedieviš
koji propaganda, kuri griauna visus tvarkos pamatus, 
neatneštų jų kraštams nelaimės. Nebeliks juk žemėje 
jokio autoriteto, jei paneigsime Dieviškojo Majestoto 
autoritetą: nė viena priesaika nebebus pildoma, jei ne
bus siekiama gyvojo Dievo vardu. Mes pakartojame, 
ką esame taip dažnai ir pabrėždami kalbėję, ypač Mū
sų enciklikoje Caritate Christi: “Kaip galima pildyti 
bet kokį kontraktą, ir kokios vertės begali turėti kiek
viena sutartis ten, kur sąžinė neduoda jokios garanti
jos? Ir kaip galima kalbėti apie sąžinės gerantiją ten, 
kur yra išnykęs bet koks tikėjimas į Dievą, bet kokia 
Dievo baimė? Sunaikinkite šitą pamatą, ir su juo su
grius kiekvienas moralinis įstatymas. Tada nebeliks 
jokios priemonės, kuri galėtų sustabdyti pamažu, bet 
nesulaikomai, vykstantį irimą tautų, šeimų, valstybės, 
net pačios kultūros”.

1939 METŲ ŠV. KELIONĖ Į 
WASHINGTONĄ

Tikinčiam žmogui viena iš 
gražiausių ir įspūdingiausių ke
lionių, kurios laikas nuo laiko 
yra atliekamos mūsų parapijoj, 
tai yra šv. kelionė į Tėvų Pran
ciškonų Vienuolyną, Washing- 
toną. Ši kelionė įvyko pereitą 
šeštadienį. Virš 100 maldininkų 
dalyvavo.
8:30 vai. ryte. Vienuolyne juos 
sutiko šv. kelionių direktorius 
Fratras Bonaventūra. Maldinin- 
kus kun. dr. Mendelis iškilmin
gai įvedė Vienuolyno Bazilikon, 
giedodami P-lės ŠŠ. litaniją. Šv. sučių Kazimieriečių pastan- 
Mišių metu, kurias atnašavo dr. goms. nežiūrint karšto oro. ne- 
Menaelis už keliauninkų inten- žiūrint, kad daugel tėvų prade- 
cijas, giedojo kunigų vienuolių da išvežti vaikučius į pajūrį, ta- 
choras. Daugel ėjo prie šv. Ko- čiau beveik visi mokyklos vai-

šių gražiausių katalikiškų dory
bių ir gero pavyzdžio.

(

DIEVO KŪNO ATLAIDAI
Sekmadienį, birželio 11 d. su 

nepaprasta iškilme buvo mini
mi Dievo Kūno atlaidai. 11 vai. 
ryte kun. Antanas Dubinskas 
atnašavo sumą prie išstatyto 
ŠŠ. Sakramento, kurs buvo ado-

Autobūsais išvyko ruojamas iki po mišparų. 4 vai. 
po pietų buvo laikomi iškilmingi 
Dievo Kūno mišparai. Kun. Jo
nas Mendelis celebravo, o jam 
padėjo kun. dr. Mendelis ir kun. 
Antanas Dubinskas. Dėka Se- 

pastan-

kučiai dalyvavo Dievo Kūno 
procesijoje, ir gan skaitlingas 
būrys žmonių buvo bažnyčioje. 
Su Dievo Kūno procesija užsi
baigė veikimo sezono dvasinės

laikysimės vasarinės tvarkos. 
Stebuklingojo Medalikėlio No- 
venos maldos lietuviškai per va
saros mėnesius bus kalbamos 

šventinami Ke-! šeštadienio vakarais. Šventoji

Visų mylima choro narė, pas
kutinė iš Prano Cesnos dukterų, 
p-lė Ona Česnaitė. populeri Bal
timorės dainininkė, šeštadienį, 
birželio 10 d. paėmė sau už vy
rą ir visiems gerai žinomą jau
nuolį Juozą Juknelj. sliūbas į- 
vyko su šv. mišiomis. Kun. An
tanas Dubinskas priėmė jų iš
tikimybes įžadus. Naujai pore
lei liudytojais buvo Pranas Čes- 
na - sūnus, jaunosios brolis ir 
kun. Juozo Jasaičio sesutė. Iš
tikrųjų džiaugiamės ir sveiki- 

i name naujavedžius. Ilgiausių 
•metų ir daug Dievo malonių jų 
naujam gyvenime!Į 

i

visus

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra katalikų darbininkų uždavinys?
2. Kokios bus pasekmės katalikų nesantaikos?
3. Ar visi tikintieji privalo vieningai veikti prieš

munizmo pastangas?
4. Kodėl valstybė privalėtų veikti prieš komunizmą?

ko-

vardus čia talpiname: Po $10—i 
Lithuanian Merchants’ Ass’n;

i Liet. Amer. Pašaip. Klubas; 
Po $5— Adv. M. M. Šlikas. p. 
Vyt. Stašinskas. F. Pūkas. A. 
Žvigaitis. A. Kaniušis: Po $3— 
K. Dryža: Po S2.50 — A. Dži- 
kas (Radio garsintojas): Po 

į$2— J. S. Reinis. F. Matukas: 
Po $1— J. Lazdauskas. K. Ge
ležėlė. A. Yakonis. J. Gustis. A. 

į Tvaranavičia, P. Mikalajūnas. 
J. Rutkauskas, F. Jankauskas. 
J. Kruzinskas; Po 50c— M. 
Gustaitis ir K. Vidikauskas.

GINKLŲ FONDUI aukavo 
šie: K. Dryža $3. ir P. Mikala
jūnas $5.

PASTABA. Aukos pabėgė
liams ir ginklų fondui dar bus 
priimamos iki birželio-June 30 
d.. 1939. Po to visos aukos kar
tu bus išsiųstos į Lietuvos Kon
sulatą. ir aukavusiųjų vardai, 
pavienių ir organizacijų, bus 
paskelbta spaudoje. Aukas gali
ma priduoti Liet. Bizn. ir Prof. 
Sąryšio sekret. P. Staniškiui, 
arba komisijos nariams: Pukui. 
Lazdauskui. Tribukui. Gudziui. * Dieną.

miausia programėlė, gražiausios 
dovanėlės, o svečiai — garbin
giausi.

Dvyliktą valandą. Dievo erd
vioj salėj, pačioj gamtoj iškil
mingas šv. mišias atlaikys kun. 
V. Abromaitis. Pamokslą visi 
girdėsite, nes bus garsiakalbiai. 
Tuoj po pamaldų eisim visi pa
sistiprinti.

Po pietų, apie ketvirtą valan
dą prasidės visoki žaidimai, 
sportai, pasilinksminimai, šo
kiai su gera muzika ir tt. Pro
gramą ves gerb. svečias iš Lietu 
vos. ponas V. Uždavinys, gabus 
ir energingas veikėjas. Ponas 
adv. Schultz vadovaus sporto 
rungtynėse ir žada mus
nustebint savo programos nu
meriu. Dalyvaus taip pat ir gar
binga viešnia iš Lietuvos pane-‘ 
lė M. Baronaitė. Pašoks mums 

i keletą lietuviškų šokių, baletų. 
Bus dar daugiau įžymių žmonių, 
apie kuriuos kitą kartą prane
šiu. Pirmą kartą taip garbingai 
ir iškilmingai švęsime Lietuvių 
Dieną. Todėl norime, kad kiek- 

į vienas šios apylinkės tėvynę 
, mylįs lietuvis atvažiuotų į Sesu
čių parką, ir kartu su visais pa
silinksmintų. pasigerėtų ir pa
sidžiaugtų garbingais svečiais ir 
viešnia, ir parodytų jiems, kad 
mes tikrai esame Lietuvos pat- 
rijotai. nors ir gyvename šitoje 
pusėje Atlanto Vandenyno.

Skanėsių, gėrimų bus pakan- 
• karnai visiems. Todėl palikite 
i savo sandvičius namie kitai die
nai. Geros virėjos iškeps Jums 
ką tik Jūs norėsite. Bus šaltų ir 
karštų valgių.

Tie. kurie neturi savo auto
mobilių, prašome važiuoti tram
vajų iki Grove Road station. 
Ten lauks Jūsų autobusas ir be 
atlyginimo Jus nuveš į pikniko 
vietą.

Kitą savaitę bus daugiau ži
nių apie Pittsburgo Lietuvių 

Rengėjas.

i

t

munijos. 12 vai. kaikuriems bu
vo pusryčiai, o kaikuriems pie
tūs. 1 vai. kun. dr. Mendelis iš
aiškino vienuolyno istoriškas į- 
domybes; 3 vai. po pietų buvo,
vaikščiojama Kryžiaus Keliai iškilmės. Kunigai sekmadieni 
vienuolyno darže ir kalbamasį paskelbė, kad nuo birželio 18 d. 
Marijos rožančius. 4 vai. įvyko 
palaiminimas ŠŠ. Sakramentu, 
o gražiai, sutartinai giedojo vi
sas maldininkų būrys. Po palai
minimui buvo
lionės atsiminimai. 5 vai. būsai 
pasuko atgal į Baltimore. Pake
lyje sustojo Katalikų Universi
teto statomoj Marijos bažny
čioje. kuria visi gėrėjosi ir visi 
tik klausė kuomet šis gražus 
Dievo maldnamis bus užbaigtas.
7 vai. visi vėl buvo Baltimorėje 
kupini gražiausių atsiminimų ir 
įspūdžių.

sveikiname:
Sulaukus sveikos dukrelės, 

sveikiname ponus Vincą Ratke
vičių ir jo žmoną, naujagimės 

Valanda, paprastai laikoma ket-j tėvelius. U abiejų Ratkevičių 
virtadieniais. liepos ir rugpiūčio! tėvelius pp. Ratkevičius ir pp. 
mėn.. bus apleista, dėliai vasari-' Draginus. B. S. K.

ir mažo skaitliaus ;_______
i
i

nių karščių 
atsilankančių į pamaldas.

DAR DVI LIETUVAITI BAI
GĖ SETON HIGH 

Pereitą sekmadienį milžiniš-j 
kam Lyric teatre 282 mergaitės 
apturėjo diplomus, sėkmingai 
baigusios 4 metus High School 
mokslo. Graduantų tarpe, be 
minėtų pereitą penktadienį Ma- 
karauskaitės. Jončiūtės ir Mag- 
dušauckaitės. taipgi užbaigė 
Antano Sakevičiaus sūnus, duk
tė Genovaitė ir Antanėta Kupi- 
niūtė iš Curtis Bay. Deja, pa
staroji graduantų sąraše buvo 
pažymėta iš Šv. Atanazo para
pijos Curtis Bay. Nors motina 
yra labai ištikima šv. Alfonso 
par. bažnyčios narė, tačiau jos 
dukrelė jaučiasi svetima savo 
motinos parapijai. Gaila! Svei
kiname tėvelius šių lietuvaičių 
ir linkime visoms penkioms at
siminti J. M. Vyskupo McNama- 
ra žodžius, kad jų tėveliai, jų 
Sesutės - mokytojos, ir jų Mo
tina Bažnyčia su viltimi ir pasi
tikėjimu laukia iš jų visų vai-

MUSŲ MOKYKLOS GRADU
ANTŲ MIŠIOS

Šeši berniukai ir septynios 
mergaitės pereitą sekmadienį. 

' su savo mokytoja Sesute Cyri- 
le, užėmė garbės vietas bažny
čioje per mišias 8:30 vai. Tai 
buvo vaikučių padėkos mišios 

iuž jiems Dievo suteiktas malo

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

i

SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Moderniškam M. S. “Gripsholm’’ Laive y 

Išplauks iš New Yorko Liepos-July 1 Dieną 
Per Gothcnburjį Stockholm. Švedija. iš čia laivu S. S. yiarirhnlm 
per Baltijos jurą. Ekskursiją vadovauja V. Mučinskas. Švedų Ame
rikos Linijos lietuviu skyriaus vedėjas Amerikoje

kiti Išplaukimai Iš New Yorko
V. Muėinskas btOTTNlNGHOLM birželio 12 ir liepos 13, CRIPSHOLM liepos 24

Kreipkitės i sietini »<etit». «rb»

Swedish American Line
154 Boylston St.. Boston. Mass.
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Marianapoly Thompson, Conn.

ANTRADIENĮ

■ Liepos-July 4,1939
JI

Al Stevens Orkestras. So. Boston. Mass.. kuris gros šokiams Lietuvių Die
noje. Marianapoly. Thompson, Conn.. Liepos 4 d. Al Stevens orkestras yra vie
nas iš geriausių lietuvių orkestrų Naujoje Anglijoje. Jaunimas, kuris dalyvaus 
Liepos 4 d. Marianapoly. tai tikrai turės progą linksmai laiką praleisti.

Iškilmingos Pamaldos - Sporto Olimpiada - 
Grupių Pa r a da-Dainų Šventė - Neno Valandėlė 
- Linksmus Šokiai
Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI
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i KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAVRENCE, MASS

dalyviams ir visiems parapijie
čiams už gražų kooperavimą jo 
pastoracijos darbe. Dėkojo Šv. 
Cecilijos chorui, kuris “in cor- 
pore" laike giedotų šv. mišių 
priėmė šv. Komuniją intenci
jai savo mylimo klebono. Prašė 
ir ateityje vieningai ir gražiai, 
kaip iki šiol tęsti gražų parapi
jos darbą. Aušrelė.

išvažiuodamas į Romą.
Marijonų seimą, viešėjo pas sa- • 
vo tėvelius Latvrence dvi savai
tes. Išvažiavo į Thompsoną bir
želio 12 d. Kun. Jonas Padvais- 
kas. kuris laukia paskyrimo, 
nuvežė kun. Jančių automobi
liu.

NORVOOD, MASS.

Sekmadienio vakarą, birželio
11 d.. Šv. Pranciškaus parapi
ja surengė šaunų bankietą kle
boną kun. P. M. Jurą pagerbti, 
jo dešimties metų klebonavimo 
sukaktuvių proga. Vakarienę

Sekmadieni, birželio 11 d., šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje. 
2 vai. po pietų įvyko Dievo Kū
no šventės mišparai ir procesi
ja. Mišparus laikė kun. F. Nor- 
butas. Brocktono lietuvių par. 
vikaras. Po mišparų Įvyko pro- 

Švč. Sakramentą nešė
kun. F. Norbutas. Asistoje buvo 
kun. J. Švagždys. Brocktono lie
tuvių par. klebonas ir kun. S. 
Kneižis. vietinis klebonas. Pro
cesijoje dalyvavo altoriaus ber- 

mažos mergaitės ir

kas. Marė J. Razlauskaitė. Juo-' Kazimiero lietuvių par. radio' Roko parapijos bažnyčioje yra'cello kolegijoj, Godfrev, III. Ji 
zas E. Šilanskas. Ona K.
tytė.

High School stipendiją iš lie- ’ choras, muziko K. žižiūno vado- 
tuvių gavo Valerija M. 
duonytė ir Bronius V. Mackys. 
Lane medalius gavo Valerija 
M. Baltaduonytė. Genovaitė M. 
Patinskaitė. Genovaitė T. Vasi- 
liūnaitė.

P-lė Genovaitė T. Vasiliūnaitė Vanagaitis: Muzika, muzika — 
gavo valstybės sekretorišką sti- A. Vanagaitis: Ei Pasauli 
pendiją. 
tik viena ir ją laimėjo lietuvai- tą — J. 
tė. P-lė Vasiliūnaitė 
pianistė ir dažnai parapijos pa
rengimuose akompanuoja.

Sveikiname visus baigusius
mokslus jaunuolius.

Vitai- programa iš stoties CKAC.
i Programą išpildys parapijos

Balta- vybėje.
Sudainuos šias dainas:
Lietuviais esame mes gimę — 

St. Šimkus: Gaudžia Trimitai— 
M. Petrauskas: Žalioje girelėj— 
J. Gauba: Ah kaip gražu — A.

priėmus Sakramentus ir baigus rengiasi įstoti į John Hopkins 
sekmadieninę tos parapijos mo- universitetą.
kyklą. Į Jaunai studentei gimtadienio

Dabar studijuoja prirengia- sukakties proga linkime pa- 
mąjį medikalį mokslą Monti- siekti aukščiausį mokslą. Rap.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

A. 
Tokia stipendija yra Vanagaitis: Pasisėjau žalią rū- 

Neimantas: Dainuok 
yra gabi sesute — A. Vanagaitis: Pasė

jau kanapę — M. Petrauskas: 
Oi. kad aš jojau — V. Niekus: 
Lietuvos himnas — V. Kudirka: 
Bonsoir (good night) — J. E. 
Philie.

Patartina pasiklausyti šios 
programos iš radio stoties CK
AC.

Mėgėjų (Amateur) Valandė 
lė Lietuvių Dienoje

PROVIDENCE. R I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6286

Villiam J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,

J

i pradėjo 6:30 parapijos asisten
tas. kun. Jonas Skalandis. Vi- 

Kun. daktaras Jonas Jaučius. *sus val-ius Pa?amino ir Prie 
stalų patarnavo Sodalietės. v a- 
karo rengimo komisijos pirmi
ninkas. p. K. Vencius, pakvietė 
daktarą J. Pash vedėjumi. Žmo
nių buvo pilna svetainė. Prie 
skanių valgių programą išpildė 
Seselių Pranciškiečių parengtos 
mergaitės. Parapijos vaikučiai 
ir Sodalietės su savo linkėjimais 
Įteikė gražių gėlių bukietus. 
Sveikinimus su dovanomis įtei
kė Sodalietės. Šv. Vardo drau- cesija. 
gija. Maldos Apaštalystės. Tre
tininkų brolija. Motinų Arkibro- 
lija. Tabemakuliumo. Šv. Elz
bietos draugija. Kazimieriečiai 
ir kt. Ponas K. Vencius. Fede
racijos Skyriaus pirmininkas, niukai. 
nuo visų susirinkusiųjų įteikė draugijų atstovai nešė draugijų 
dovaną. Vaikučių draugijėl? do- vėliavas. Procesijai dalyvius 
vanojo juostą ir stulą. Svečių prirengė Seserys iš Cambridge. 
buvo iš Įvairių kolonijų. Kalbas Jos taipgi išpuošė altorius, 
pasakė: Lavcrence’o miesto ats
tovas. kun. J. Skalandis. Tho-i 
mas Stočkus (Stokes) iš Wor- 
cester. Mass.. adv. J. Ciūnvs iš 
Boston. Mass.. kun. J. Švagždys 
iš Brockton. Mass.. kun. dr. J. 
Jančius iš Hinsdale. III., naujai 
įšventintas kun. J. Padvaiskas. 
Be to kalbėjo: I. Umpa. kaipo 
seniausis parapijonas. Z. Bauba. 
M. Songailaitė. M. Bastek. A. 
Arlauskaitė. L. Venčienė, G. U- 
nick. E. Švenčionienė. O. Zarec- 
kaitė. J. Puišys. A. Jodka ir C. 
Armenaitė. Pabaigoje, mūsų 
klebonas, kun. P. M. Juras dė
kojo pagerbtuvių rengėjams.

NAUJI PROFESIONALAI
Dr. Alfonsas G. Viškelis (Wis- 

kalis), gyv. su savo tėvais 56 
Wilson St., rodos, pereitais me
tais užbaigė The Massachusetts 
School of Optometry, Bostone 
ir išlaikė valstybės kvotimus.

Užbaigęs mokslus, nesiskubi
no atidaryti savo ofiso, bet ga- į 
vęs gerą vietą šeštadienį, birže
lio 17 d. š. m. atidaro ofisą a- 
dresu 122A Front St.. Scituate 
Harbor. Mass., kur egzaminuos 
akis ir pririnks akinius. Jo ofi-

BROCKTON, MASS

Rap.

“PALANGOS PONAITIS” 
IR KONCERTAS

Kun. P. V. Strakauskas, Lowellio lietuvių par. 
klebonas. Lietuvių Dienos (Marianapolyj) pirminin
kas, praneša, kad Lietuvių Dienoje, liepos 4, Mariana- 
polyj, tuoj po pamaldų įvyks Mėgėjų (amateur) pro
grama, kuri bus transliuojama garsiakalbiais.

Labai svarbu, kad toji programa būtų įdomi, tu
rininga ir įvairi. Pirmininkas kun. P. Strakauskas ir 
tos programos vadovybė atsišaukia į visus Naujos 
Anglijos dainininkus-kes, šokėjus-jas, muzikus (įvai
riais instrumentais), vaidintojus ir tt. tuojau užsire
gistruoti ir dalyvauti mėgėjų (amateur) programoje.

Pasižymėjusieji programoje gaus dovanas.
Kiekvienas (a), kuris (i) gali ką nors daryti, kad 

užinteresuoti Lietuvių Dienos dalyvius liepos 4 d.,

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., VVebster, Mass. i

Peter F. Carroll 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
VVorcester. Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Tel. Worc. 4-6757

Ateinanti sekmadieni, birželio Marianapolyj, prašomi tuojau išpildyti šią aplikaciją: 
18 d.. 7:30 vai. vakare, naujoje 
parapijos salėje įvyks labai gra
ži programa: — vaidinimas ir 
koncertas. Bus suvaidinta labai 
juokinga komedija, vadovybėje

> Liolos — “PALANGOS 
PONAITIS”. Koncertui vado- 

. . T vaus muz. Jonas Vaičaitis. Kon-pasizvmejęs moksle. Sv. Jurgio ,. „.... ... . . certo programa graži. Bus su-lietuvių par. priklauso prie Sv. , , .. ..j j •• T4.-1-- dainuota daug liaudies dainų.\ ardo draugijos. Jo tėveliai y- „r . ....r-, ■ t „ i •* u. ■ • vaikams si programa bus įs-
, c . . . 4-, . pildvta 2:30 vai. po pietų.Jaunam profesionalui Dr. A. r , • _ . , ......... . . Kviečiame visus skaitlingaiG. Wiskaliui Imkime geriausių , . ?. dalyvauti. Kvieslys.sėkmių. ■

.. . ,. ? 7, . _ . MINĖJO SAVO GIMTADIENĮŠiomis dienomis užbaigė slau- ( 
gės mokslus Bostono miesto Ii- ■ Birželio 15 d. p-lė Agnės A. 

. goninėje p. P. Gaidulytė. Soda-' Mašidlauskaitė minėjo savo 20

p. Naujokaitienė. Winslow Ga- sas yra įrengtas moderniškiau- 
rage savininko, p. K. Naujokai- siais instrumentais egzaminavi- JUUKiI 
čio žmona susižeidė ranką. Lin- mui akių ir pritaikymui akinių, 
kime greit pasveikti. Dr. Alfonsas G. Viškelis yra

Birželio 13 d. įvyko Moterų 
Sąjungos kuopos susirinkimas. 
Išrinkta atstovė į Seimą p. Wa- 
rabow. Išduota raportai iš su
važiavimo.

Po susirinkimo p. Pazniokie- 
nė pasikvietė Sąjungietes į na- 
mus ir pavaišino skaniais už
kandžiais.

. .Norvvood High Shool užbaigė lietė ir daug pasidarbavusi Šv.; metų amžiaus sukaktį. Ji yra 
199 moksleiviai, kurių tarpe y- 
ra keliolika lietuvių. Štai jie:

Valerija M. Baltaduonytė. 
Bronis V. Mackys. Genovaitė 
T. Vasiliūnaitė. Sophija Alek
sandravičiūtė. F. Babilas. M. 
Bolytė, Marė Glebiūtė. Angelė 
T. Grudinskaitė, Gertrūda K. 
Jakštytė, Alena P. Jankauskai
tė. Albina J. Medveckaitė. Biru
tė Neviackaitė, Genovaitė M. 
Patinskaitė. Gasperas J. Paznio-

Vardas-Pavardė

Adresas

Kuo gali pasirodyti programoje

Šią aplikaciją išpildę, iškirpkite ir siųskite adresu:
A. F. Kneižys,

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

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

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadway. So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Rosiindale, 

Tel. Farktvay 0558-VV 
iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

tisais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininką.

6V. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
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, Mase. 

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

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

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

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

|pp. M. Mašidlauskų. gyv. 702 
N. Main St., dukrelė. Ponia Ma- 
šidlauskienė yra specialistė kai-: 
linių siuvėja ir pertaisyto ja, ir. 
taipgi kitokių moteriškų drabu
žių siuvėja.

pp. Mašidlauskai yra “Darbi
ninko” skaitytojai.

P-lė Agnės Mašidlauskaitė 
pradinius mokslus yra baigus 

šeštadienį, birželio 17 d., nuo 1 Brocktone. Nuo pat jaunų die- 
8:30 iki 9 vai. vakare, įvyks šv. įnų mokėsi šokti ir muzikos. Šv.

Jurgio lietuvių parapijoje.
Sveikiname ir linkime geriau 

šių sėkmių jaunai profesionale’ 
CSN

I
MONTREAL, CANADA

LIETUVIŲ PROGRAMA PER 
RADIO
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VIETINĖS ŽINIOS!
Prof. Dr. K. Pakštas Entu 

ziastingai Sutiktas

Birželio 12 d., vakare po Die
vo Kūno Oktavos pamaldų įvy
ko, Federacijos skyriaus vado
vybėje, prakalbos.

Programą pradėjo Federaci-

DAKTARAI

Dr. J. Landžius
(Seymour)

Į GYOYTOJAS ir CHIRURGAS Į 

534 Broadway 
So. Boston, Mass.

| Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
I X-RAY

U, <11,1 >11.101 11,11, II IIHOI ...... II).

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADMAY,
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. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojos
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRiSTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ADVOKATAI

į pas vaišingą kleb. kun. P. Vir- 
mauskį klebonijoje. Anksti ant
radienio rytą traukiniu išvyko j 
VVorcesterj, o iš ten į New Yor- 
ką....... -. —...  ...—A i

jos skyriaus pirm. adv. Antanas 
Jankauskas kalbele. Po to pers
tatė kalbėti kleb. kun. P. Vir- 
mauskĮ, “Darbininko” redakto
rių A. F. Kneiži ir prof. dr. K. 
Pakštą.

Prof. dr. K. Pakštas atėjo Į 
svetainę lydimas kieb. kun. P. 
Virmauskio ir kitų. Kaip tik 

i publika pamatė garbingą sve- 
I čią, kuris jai yra gerai pažįsta- 
imas iš pokarinių laikų, kada ė- 
!jo kova dėl Lietuvos nepriklau- 
, somybės, ir kada prof. dr. Pakš- 
■ tas savo patriotingomis kalbo
mis šaukė lietuvius Į kovą dole
riais, tai aplodismentais pa
reiškė didelį džiaugsmą, kad vėl 
turi progą išgirsti savo tautos McCormack o. Kaip mayoro, 
Įžymų mokslininką.

Birželio 18-tai šv. Petro pa
rapijos Metinis Išvažiavimas 
jau prirengtas' Veikimo Komi
sija išskirstė Munchback’s Gro
ve Vyčiams, Moterų Sąjungos 
kuopai, Lietuvos Dukterų Drau
gijai, parapijos darbuotojams ir 
4 bažnytinėms draugijoms. Visi 
laukia išvažiavimo turgaus.

Programa Įdomi.
Kas gaus Mayoro Tobino au

kuotą puikią taurę? O kas lai
mės kitas gražias taures? Tą 
dalyką teišsprendžia mėgėjų 
programos dalyviai.

Taipgi puiki ir brangi taurė 
yra paaukuota kongresmano J.

į

Prof. dr. K. Pakštas, pakvies
tas kalbėti, pirmiausia pasveiki
no visus Lietuvos organizacijų 
vardu ir visos visuomenės. Kal- 

I bėjo apie Lietuvos ūki. indus- 
Į triją, pramonę ir kultūrinę veik- 
■ lą. Kiekvienas žodis, kiekvienas 
i sakinys buvo paremtas Įrody- 
į mais, skaitlinėmis. Kalba buvo 
turininga ir Įdomi, pilna opti
mizmo. Bostoniečiams labai pa
tiko prof. Pakšto sumanymas 
pastatyti Lietuvos uostą Šven
tojoje, ir kad tą uostą pastaty
tų amerikiečiai lietuviai ir ten 
jie pasistatytų sau namus gy
venimui.

I

'[Tel. 3826 Namų Tel. 5307 <

Lucy N. Yakim į
LIETUVĖ ADVOKATĖ 'i 
(JEKIMAUČUTĖ) į 

14HopeSt, į
Greenfield, Mass. <

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Jofei J. Grigais 
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadway,
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

Atsirado dar 50 naujų aukuo-1 
tojų. Jų tarpe randasi stambios 
aukos ponios Šejefkienės, coun-1 
ci’mano John F. Kerrigano ir j 
kitų. Pono councilmano auką' 
pridavė p. J. Planskas. Veikimo 1 
komisija dėkuoja visiems ir 
kviečia visus paaukuoti, pasi
darbuoti ir atvažiuoti.

Birž. 11 d., mirė, Pondsville li
goninėje, Jonas Šidlauskas, 52 
metų, gyvenęs 119 Bolton St. 
Amerikoje pragyveno 37 me
tus. Paliko sūnų Leoną. Mišios 
atlaikytos už jį birž. 15 d., kū
nas palaidotas birž. 16 d., Kal
varijos kapuose, Brocktone.

ninko” Laivakorčių agentūrą 
laivu “Bremen” išvyko į Lietu
vą pasisvečiuoti. Linkime jam 
linksmos ir laimingos kelionės.

Šiomis dienomis p. Adelė 
Pateckienė pasidavė sun
kiai operacijai Bay Statė 
ligoninėje, Boston’e. Po o- 
peracijos sveiksta. Gal už 
savaitės grįš į namus, p. 
Patackienė yra veikli Ste
pono Dariaus Amerikos 
Legiono posto Moterų 
xiliary narė.

Dalyvauja Seime

Au-

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
UeL COLumbia 3o37.

— I

T

Birželio 12 d. pp. Adomas ir 
Magdalena (Naujokaitytė) 
Druzdžiai, gyv. So. Bostone, 
susilaukė dukters. Motina ir du
krelė randasi St. Margaret’s li
goninėje, Dorchester.

Tobin, taip ir kongresmano 
McCormack’o taurės brangios. 
Jas galima pamatyti “Darbi- . 
įlinko” ofiso lange.

MINĖJO JUBILIEJŲ

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

p. Marijona Vizgirdienė, 
(Treinavičiūtė)

Birželio 4 d.. Šv. Petro lietu
vių par. (So. Boston) bažnyčio- [ .

Profesoriaus kalbą dažnai per
traukė publika aplodismentais, 
pareikšdama pritarimą jo min
tims ir džiaugsmą, kad Lietuva 
Į tą trumpą laiką padarė tokią 
pažangą.

Prakalboms pasibaigus, profe
soriaus seni pažįstami sveikino 
jį ir vis daugiau norėjo iš jo iš
girsti žinių apie Lietuvą. Prof. 
dr. Pakštas, kaip tikras demo
kratas. su kiekvienu (a) kalbė- 

| josi, ir kaip tas pats seniau bu- 
I ves Pakštas papasakojo Įvairių 
! gražių anekdotų. Kiekvienas no- 
I rėjo koilgiausiai kalbėtis su vi- 
I siems žinomu mūsų tautos mok- 
; siininku.
! -■ -- 11 -J- - --X

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 prašomi 
kreiptis: Tadas Kubilius, 
163 Ames St., Montello, 
Mass. 9-16-23

par. 
bažnyčioje Įvyko šv. mišios, in
tencijai pp. Juozo ir Juozafinos 
Grimų, gyv. So. Bostone, jų 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga.

Pp. Grimai išaugino sūnų ir 
dukterį.

Linkime ilgiausių metų! Rap. de. Pereitais metais atidarė sa- 
ivo vaistinę Brocktone.

Jaunai porelei linkime laimin
go ir gražaus gyvenimo.

Birželio 11 d., Šv. Petro

Stepono Dariaus Ameri
kos Legiono Moterų Auxi- 
liary pirm. p. Voverienė, 

. p. Stankienė, 
____ p. Janeliūnienė ir p. 
Landžienė (Seymour), Dr. 
J. Landžiaus žmona, daly
vauja Amerikos Legiono 

~ Moterų Auxiliary seime, 
kuris prasidėjo birž. 15 d. 

d

I

i

I
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Semite Weiding Co.
Wcid:ng Hct Water & Steam 

Boilers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Ariington, Mass.

Tel. Ari. 2316

f

S j

PARSIDUODA dviejų šeimy
nų namas po 6 kambarius su vi
sais “improvernents”. Namas 
randasi 41 Wood Avė., Matta- 
pan. Mass. netoli nuo gatveka- 
rių linijos. Tyras oras. Parduo
dame labai pigiai. Atsišaukite 
pas J. Levon, 58 Conley Rd.. 
Avon, Mass. (16)

I
I

' je priėmė Moterystės Sakra- Vice-pirHL 
jmentą p. Marijona Treinavičiū- seKr- P- 
jtė ir p. Jonas Vizgirdas. Tai in-, 
! teligentiška porelė. Abu yra 
I profesionalai. Ponia Vizgirdienė

(Treinavičiūtė) yra i______
mokytoja, baigus Faelten Fia- 
noforte Kolegiją. Visą laiką 
gyveno su savo tėveliais, 444 E.

;6th St., So. Bostone.
p. Jonas Vizgirdas yra baigęs. Pereitą sekmadieni 

Massachusetts Coiiege of Phar- j Bostono Vyčiai žaidė “soft 
mačy. Gyveno ir dirbo Norwoo- balt” su VVorcesterio Vy

čiais, Olympia parke, Wor- 
cestery.

So. Bostoniečiai laimėjo 
12 prieš 7.

So. Bostono L. Vyčių ra
telį sudaro šie:

Al. Jakimavičius, Ado
maitis, Al. Marksas, Ya- 
ka (?), Hank (?), Šilelis. 

“ , Taruška, J. 
Vedėjas Juozas

ir baigsis birž. 17 
Swampscot, Mass.

So

AntradienĮ, birželio 13 d..
“Darbininko” redakcijoj lankė-j 
si komp. J. Žilevičius, lydimas Į 
kleb. kun. P. Virmauskio.

________________________

Kiek laiko atgal į So. 
Boston, buvo atvykus p. 
Pranė Skadauskienė (Kar- 
ionaitė) iš Californijos ir si muzikas Juozas žemaitis Lie- M. Grendelis,

’ - - ---■ Ray (?) t—

Kibartas.
Worcesterio L. Vyčių ra

teli sudaro šie:
Borisas, Vcraitis, A. 

White (?), J. Židonis, A. 
Grinka, D. Burda, Pigaga, 
Dirsa, Korsakas, Tamule-

LANKĖSI

d.,'Antradienį, birželio 13 
“Darbininko” redakcijoj lankė-

viešėjo pas savo mamytę, tuvių Dienos Dainų Šventės rci- 
p. Skadauskienė (Karlo- kalais. Kartu su juo buvo atvy- 
naitė) buvo veikli Vytė So. kę pp. Juozas Grigaitis ir Ant. 
Bostone, p. Karolius Ska- Valatkevičius, worcesteriečiai. 
dauskas yra J. V. oro lai
vyno radio operatorius. Jie 
iš Californijos persikelia i 

j Virginia valstybę. Linki
me geriausių sėkmių.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

PARSIDUODA So. Bostone 
Dry Goods Store — drabužių 
krautuvė, kuri išdirbta per dau
geli metų. Gera vieta tinkama 
lietuviui. Dėlei platesnių infor
macijų telefenuokite LIBerty 
8451, 31 Milk St., Room 805.

(16-20-23)
I - -----------------------------------------

Telephone
SO. BOSTON

1953

Bay Vie w Mof cr Serv’ce
STUDEBAKER

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

mo vieta:

!

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS
KRINTA?KODĖL PLAUKAI

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo? 

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

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

i

Ff J

0
III I u

l HamBn St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Petcr Trečioką- 
Savininkai.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai 
kožnam šio 
skaitytojui, 
pareikalaus, 
čia te 
riuose, jeigu jie 
tingą. arba labai jau
slus, jeicu turit ken
tėti kož’ioje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo ;im-

pasiusime 
laikraščio 
kuris tik 
Jei ken- 

skausmą sąna
šų s-

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
i’ kelį. 7 dienotas DYKAI IšRAN- 
DYYMl’T, ir jeism norėsite naudoti 
(jautriau, tą p.eėsit daryti už mažus 
k; štus. 7'Ies kviečiame jus naudoti tą 
vaisią 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš- 

! tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
’ tuojau j
Į ROSSK PROI»rCTS*CO. Dept. N-9 
‘ 2708 XV. Farwen Avė. Cbicago, III.

VAlGOMŪJy DMKTV KRAUTUVĖS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmsnas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 67(12 

29 SAVIN 1ULL .VVENUU, 
DORCHES

7LL ZuVENUE, l^s^ASS.

Perkins Marke!
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay. Tol. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

K. Stauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth 3oston 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 
lai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkii.es ••Darbininke”.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3S60.

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 E. Broad way
D.

riI 
I

Brocktonietis p. Simonas Vo- ’, 
veris birželio 14 d., per “Darbi-1 vičius.

i

fŠv. Petro Parapijos Išvažiavimas įvyksta birž. 18, 
1939, Munchback’s Grove, prie Beech ir Washington 

gatvių, Roslindale, Mass.
Parapijos Veikimo Komisija ir vietiniai kunigai maldauja draugijų, darbuo

tojų, profesionalų, biznierių, visų parapijiečių ir prietelių bendradarbiauti išva
žiavimo ir parapijos gerovei.

2 vai. p. p„ Stepono Dariaus Benas duoda koncertą.
IŠVAŽIAVIMO TURGAUS EIGA.

3 v. p, p., garsiakalbiais skelbimų komisijos pranešimai, dainos - šokiai.
4 v. p. p., Vaikučių, Choro, ir Mėgėjų Programos.

IŠVAŽIAVIMAS SUDAINUOS

Vijo Vilkas...
Vijo vilkas voveraitę, 

Įsivijo j eglaitę.
Oi lia dri, oi lia dra. 

Oi lia dri ca, oi čia čia.
Įsivijo į eglaitę 

Ir nukando uodegaitę.
Oi lia dri, oi lia dra, 

Oi lia dri ca. oi pa pa.
Ir nukando uodegaitę. 

Pasisiuvo kepuraite.
. Oi lia dri. oi lia dra. 

Oi lia dri ca, oi čia čia.
Pasisiuvo kepuraite 

Ir nujojo pas mergaitę.
Oi lia dri. oi lia dra, 

Oi lia dri ca. oi pa pa.

Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk našlelius. 
Pasilsėk mergužėle, 
Paalsyk rankeles.

Dėkui tau, berneli, 
Už meilius žodelius — 
Tokiu negirdėjau 
Nuo pat mažumėlės.

ŠIAS DAINAS:

Ant Krašto Marių...

t
i
I t

So. Boston, Mass.
A. Zaletskas F. E. Zaletskas '
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktį j
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SCU Boston 0815
Tel. SOJŲ Boston 2609

Edw.V.Warafa
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORl’JS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 WashingtonSt.,
NORVVOOD. MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
I

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies 

elnius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

auk-

Pefer P. Pievai
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodevvalk Stu.t Metai V.'ork 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

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

Apskaitliavimal ir patarimai dykai

Kada Noriu Verkiu...
Kada noriu — verkiu. 

Kad noriu — dainuoju, 
Nuo sunkių darbelių 
Neišsiliuosuoju.

Ilsta man rankelės 
Nuo sunkių darbelių. 
Alpsta man širdelė 
Nuo rūsčių kalbeliu.

Nedėlios rytelį 
£jau vandenėlio, 
Sutikau berneli 
daly šaltinėlio.

šaltyšius...
šaly kelio - vieškelėlio 

Gyveno šaltyšius. 
Vai dūda ir vėl dūda. 
Ai tai dūda, dūdytčlč. 
Gyveno šaltyšius.

Jis turėjo tris sūnelius 
Visus tris kai vieną. 
Vai dūda... (kartojasi)

Vienas Jonas, antras Baltrus 
O trečias Matįošius.
Vai dūda...

Nuvažiavo i Alvitą 
Pirkti Jonu: -kurią. 
Vai dūda...

Jenai dūda. Baltru, skripką, 
MatjoSui pyragą. 
Vai dūda...

Anei dūdos, anei skripkos, 
Anei pyragėlio. 
Vai dūda...

Atsiveskite ši lapą išvažiaviman ir

Ant krašto marių, Palangos miestely, 
Kur gyven mūsų broliai, žemaitėliai, 
Ir aukštas kalnas, Birutė vadintas, 
žaliom pušelėm’ viršus apsodintas. 
Tolai laiminga buvo žemė mūsų, 
Kol buvom ponais ir gudų ir prūsų: 
Viežlyva, skaisti, kaip rožė ar rūta, 
Kuningaikštienė gyveno Biruta. 
Nebuvo jinai kokia karalaite. 
Bet iš Palangos vargdiene mergaite. 
Keistučiu! pamylus karaliene tapo 
Ir vargšus mylėjo iki mirties kapo.

Garnys. Garnys...

Garnys, garnys tur’ ilgas kojas! (2) 
Rėgkčiau, bėgkčiau, kad galėčiau 
Ilga3 kojas kad turėčiau, kaip garnys 
Garnys, garnys tur ilgą snapą! (2)
Lėsčiau, Irsčiau. kad galėčiau
Ilgą snapa kad turėčiau, kaip garnys 
Garnys, garnys tur ilgą kaklą! (2)
Ryčiau, ryčiau, kad galėčiau
Ilgą kaklą kad turėčiau, kaip garnys 
Garnys, garnys tur ilgus sparnus (2) 
Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau
Ilgus sparnus kad turėčiau, kaip gar

nys.

visi sudainuokite.

Kas ir kuo norite pasirodyti Mėgėjų Programoje ir kontestuoti dėl brangių 
dovanų, tuojau užsiregistruokite.

Automobilistai malonėkite važiuoti pro bažnyčią ir nuvesti darbininkų išva
žiaviman.

Išvažiavimas baigsis 8 v. v. Todėl nebus galima parodyti Judamųjų paveikslų. 
Jei lytų, minima programa įvyktų salėje, 492 E. 7th St., 2 valandą po pietų. 

Įžanga 25c. Vaikams dykai.
Kviečiame visus — Iki pasimatymo parapijos Metiniame Išvažiavime.

Parapijos Veikimo Komisija

Liefcvis Parabelis
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 3roadway.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Stefa

119 Bcstca St„
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9295, 
Namų — C oi. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maiiavojame ir alyvuojam 

automobilius ir trokus.
Pder Pilvinis, Sav.

Queen Ann Laundsy, inc 
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2939 

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

i
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skelbkii.es


DARBININKAS 8Penktadienis. Birželio 1C 1939

Kun. M. Pankus

HEW HAVEN, CONN
ŠAULIŲ ŽVAIGŽDĘ ĮTEIKS 

KUN. MATUI PANKUI

Birželio 18 d., parapijos meti
niame piknike, kuris įvyks Sea 
Cliff pavilione. Morris Cove. Ct. 
bus tai nepaprastos iškilmės. 
Lietuvos Konsulas p. J. Budrys, 
įteiks mūsų klebonui kun. Ma
tui Pankui šaulių žvaigždę, ku
rią jam paskyrė šaulių Sąjunga 
už jo aukas ir pasidarbavimą 
lietuvių tautai.

3:3u valandą po pietų 
graži ir turininga programa, 
kurią išpildys Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vad. varg. p-nius 
A. Kripienės. Programos vedė
ju ir pirmutiniu kalbėtoju bus 
kun. dr. Antanas Bružas, iš 
Altamont. N. Y. Taipgi bus ir 
kiti įžymūs svečiai kalbėtojai' 
miesto mayoras p. John VV. 
Murphy. kun. dr. Jonas Star
kus. Marianapolio Kolegijos 
profesorius ir kun. J. Valantie
jus. iš VVaterbury. Conn.

Kun. Matas Pankus, gimė 
1883 metais, birželio 26 d.. Kur
šėnuose, Šaulių Apskrityje. 
Mokslus ėjo Lietuvoje ir baigė 
Kauno seminariją. Įšvęstas ku
nigu birželio 30 d.. 1906. Scran- 
ton. Pa. per J. E. Vyskupo Ed. 
Hobem. Vikaru buvo šiose pa
rapijose: Mayfield. Pa. ir Fo- 
rest City. Pa. 1911 metais pas
kirtas vikaru pas kun. J. Sau- 
rusaitį į VVaterbury. Conn. 
Trumpą laiką ten išbuvęs, tapo 
paskirtas klebonu šv. Jurgio 
parapijos Bridgeport. Conn.. 
kur išbuvo 25 metus. Per tą lai
ką pastatė gražią bažnyčią, su
tvarkė sėkmingai visą parapijos 
nuosavybę, pasidarbavo daug 
pakėlimui lietuvių vardo sve
timtaučių tarpe. pasirūpino 
jaunosios kartos lietuvišku iš
auklėjimu. prisidėjo prie palai
komo katalikiškų draugijų. Bir
želio 3 d.. 1936 metais Jo Malo
nybė vyskupas Maurice F. Mc 
Auliffe. paskyrė klebonu Šv. 
Kazimiero parapijos New Have- 
n'e. Conn.. kur sėkmingai dar
buojasi. Šiais metais kun. M. 
Pankus mini savo 33 metų ku
nigavimo ir 56 metų gyvenimo 
sukaktuves, taipgi 3 metų kle
bonavimo mūsų parapijoj. Prie 
šios reikšmingos progos sveiki
name kleboną kun. M. Pankų ir 
linkime tvirtos sveikatos, kad 
galėtų ilgus metelius dirbti 
Kristaus vynyne ir tautos la
bui. Džiaugiasi mūsų kolonijos 
lietuviai, ypatingai paraoijo- 
nai. kad šaulių Sąjunga apdova
nojo mūsų kleboną.

kun. M. Pankų pagerbti. Hole! 
Garde, kuris randasi netoli sto
ties. Jaunimas ir visa rengimo 
komisija nuoširdžiai kviečia 
visus parapijonus ir apylinkės 
kolonijų lietuvius atvykti į ši 
bankietą. Jau yra pasižadėję 
skaitlingai įžymių svečių daly
vauti. Taigi, kurie norėtumėte 
įsigyti bilietų, kreipkitės pas 
choro narius, nes visi juos pla
tina. Bilietų kaina $1.50.

Tą vakarą prie durų bilietai 
nebus pardavinėjami. JI.

SUTEIKĖ SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTĄ

Birželio 11 d.. Šv. Andriejaus 
lietuvių par. bažnyčioje J. E. 
Hartfordo vyskupas suteikė Su
tvirtinimo Sakramentą mūsų 
parapijos vaikučiams. Tą Sa
kramentą priėmė ir keletas su
augusių.

Vietiniams kunigams pagelbė
jo kun. J. Valantiejus ir kun. 
L. Bujanauskas.

Sutvirtinimo Sakramentą pri
imantiems tėvais buvo ponia 
Filimana Poškienė ir p. Petras 
Kanonas.

Birželio 29 d.. 7:20 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos didysis 
choras rengia bankietą kleboną

u
Visiems vyrams įžanga dykai, 

moterims 25 centai.
Kviečia visus dalyvauti.

GAILA LIETUVIŲ 
PAKLYDĖLIŲ

Birželio 18 d., automobilio 
nelaimėje tapo mirtinai sužeis
ta Ona Bubliauskaitė. 18 m. 
umž. Būdama be sąmonės ir pa
sikankinus per tris dienas mirė 
jv raitą sekmadienį Meriden li
goninėje.

Velionės tėvai yra atšalę tikė
jime. Jie savo dukters kūną pa
vedi į protestantų globą, kuris 
buvo sudegintus krematorijoje.

Tai iii mas toks įvykis šios 
kolonijos lietuvių tarpe, melski
mės. kad būtų ir paskutinis.

Melskimės už paklydusius ir 
atsitraukusius lietuvius nuo Ka
talikų Bažnyčios. T.M.

Iš L.D.S. Veikimo Parados Dalyvių Dėmesiui!
—

Artinantis metinei Lietuvių Dienai, liepos 4„ kuri 
įvyksta Marianapoly, Thompson, Conn., šiuomi nuo- 

atstovus. ženklelius prisegiojo širdžiai kviečiame visas draugijas— idėjinės ir pašal- 
panelės M. Alubauskaitė, M. Ka- pines, taipgi tikybines ruoštis ir dalyvauti Lietuvių 
šėtaitė: ženklelius paruošė vie- Dienos Paradoje. Kad nebūtų didelio apsunkinimo su 
tinė 5 kuopa. draugijų bei organizacijų dalyvavimu paradoje pata-

Dalyvauja 18 atstovų ir 4 riama dalyvauti reprezentantams po keletą bei kelio-1 
svečiai, būtent, ponia M. J. Col-; jį^a atstovų. Būtų gražu, jeigu, kurios išsigalėtų drau- 
ney, L. Povilinskis, A. Krikščiū-: gįjos pasirodyti ir keliasdešimties bei kelių šimtų bū*. 
nas. T. Brogienė. Svečiams su- gu savo draugijų vėliavomis ir Ženklais, 
tei e zen e įus n patariamus. Būtų labai gražu, kad Chorai, kurie maršuos pa

rados eisenoje būtų tautiškais drabužiais uniformuoti. < 
suvažiavimo Priimtas i Šiais metais parados maršavimas bus skaitlingas. 1 

Valdybos raportai .Maršuos — Studentai, Skautai, Idėjinių ir pašelpiniifi 
! Atsilankius pirm. dr. M. J. Col- į bei religinių organizacijų grupės ir visi Chorai, kurio : 
ney, pasveikino nuoširdžiai da
lyvius ir pateikė savo raportą, 
kuris tapo priimtas. Vice-pir- 
mininko raportas išklausytas ir 
priimtas. Raštininkės raportas 
priimtas. Iždininko raporto iš
trauka: balansas $94.33. Laike

i suvažiavimo išmokėta: šv. mi
šių auka $7.00; raštininkės me
tų išlaidos ir alga $10.75; 36
kp. už užkandžius $5.00; kelio
nės išlaidos atstovams į LDS 
Seimą $20.00; auka B. Šilkaus- 
kui $10.00; kelionės išlaidos ap- 

I skričio valdybos $3.00; viso iš- 
• mokėta $55.75. Lieka balansas Į 
! $38.58. Iždininko raportas pri
imtas. Organizatorius raportuo- 

: ja, kad veikė daugiausia savo 
kuopoj, susirašinėjo su kitomis 

i silpnomis kuopomis, bet buvo 
: mažos pasekmės. Raportas pri
imtas. Seno iždo perėmimo ko- 

! misija praneša, kad viskas toje 
1 pačioje tvarkoje, ir dalykas lie
kasi kaip yra. Tai pačiai komi
sijai pavesta ir toliau šį reikalą 
prižiūrėti. Seka kuopų praneši
mai iš studijų ratelių veikimo, 

kad Waterburiečiai 
veikė.

Trilypės Gegužinės reikalu pra- 
i nešė plačiai New Haveniečiai. 
kad jie visu uolumu veikia ir 
kviečia visas kuopas dalyvauti, 
ir pritraukti publikos, bei atvež
ti parapijų Chorus. Kuopų ats
tovai pranešė apie savo rengi
mąsi į trilypę Gegužinę, kuri į- 
vyks liepos 16, š. m., Sea Cliff 
Morris Cove. New Haven, Conn. 

Sekė įnešimai. 5 kp. VVater- 
bury, įneša, kad apskritis pas
kirtų kuopoms pinigišką para
mą, kurios siųs atstovą į LDS 

Į Seimą. Nutarta suteikti paramą 
' po $5.00 kiekvienai kuopai, ku- 
; ri siųs atstovą. Atstovų įneši- 

res Kvietkiūtė, Philomena Luk- mai. Įnešta ir paremta, kad 
, Grace Ališauskaitė, LDS turėtų atstovą VVashingto- 

John Senick, John Šimkevičius, ne, kuris rūpintųsi darbininkų 
| Mary DeSantis.

PROTOKOLAS

WAWJRY. CON&
PARAPIJOS MOKYKLOS 

UŽBAIGIMAS
Birželio 11 d. įvyko šv. Juo

zapo lietuvių parapijos mokyk
los mokslo meto užbaigimas.

Ryte 8 vai. užbaigusieji mo
kyklą vaikai dalyvavo šv. mi
šiose. Priėmė Šv. Komuniją. To- 
se šv. mišiose dalyvavo ir Šv. 
Vardo dr-jos nariai. Po šv. mi
šių svetainėje įvyko bendri pus
ryčiai. kuriuose dalyvavo gra- 
duantai ir Šv. Vardo draugijos 
nariai.

Kalbas pasakė kleb. kun. J. 
Valantiejus. kun. A. Ignotas. M. 
Virbickis. P. Meškūnas. Kenau- 
sis. P. Ramanauskas. J. Gailis, 
A. Jurkūnas. P. Jakubauskas.

Grojo švilpukų benas. kuriam 
vadovauja p. J. Stokes. p. J. 
Stokos ir jo sūnus pagrojo due
tą. o jiem akompanavo p-lė Sto
kes.

Toastmasteriu buvo p. Daraš- 
kevičius.

Buvo
dr-jos Dvasios 
Gradeckas.

DVI LIETUVAITĖS UŽBAIGĖ
AUKŠTUS MOKSLUS

Pereitą savaitę užbaigė aukš
tus slaugės mokslus Šv. Pran
ciškaus ligoninėje. Hartford. 
Conn. p. Ona Karlonaitė, kun. 
P. P. Karlono sesutė.

p. Vajola Gradeckaitė. kun. E. 
Gradeckio sesutė, užbaigė auk
štus mokytojos mokslus Wo- 
mens College of the University 
of North Chrolina.

Sveikiname jaunas profesio
nales lietuvaites.

LDS Connecticut apskričio 
i pusmetinis suvažiavimas įvyko 
į geg. 21 d., š. m. Šv. Juozapo pa
rapijos mokyklos kambariuose. | 
VVaterbury, Conn. Apskričio 

i pirmininkui Dr. M. J. Colney, 
i nepribuvus, suvažiavimo sesi
jas atidarė 2 vai. p. p. vice-pir- 
mininkas J. Bernotas. Vice-pir-
mininkui vadovaujant atkalbėta balsus, 
malda. Skaitomas protokolas, iš me- i

Po maldos vice - pirmininkas tinio
J. Bernotas pasveikino suvažia- vienbalsiai, 
vimo delegatus ir pareiškė dėl- 
ko laiku neatsilankė pirminin
kas dr. M. J. Colney. Suvažiavi
mą sveikino: K. Tamošiūnas. V. 
Norkūnas, B. šilkauskas ir M.

; Kal inauskienė.
Iššaukta apskričio valdyba.

• Nedalyvavo Dvasios Vadas, iž
do globėjai ir pirmininkas. Pas
tarasis pribuvo vėliau. Sekė 

i šaukimas kuopų. Dalyvauja ke- 
įturios, būtent. 5 kp. VVaterbury.
6 kp. Hartford. 28 kp. New Ha
ven ir 36 kp. New Britain. Conn.

Vienbalsiai išrinktas prezidi- 
jurnas, užgiriant apskričio val
dybą: pirmininkas dr. M. J. 

Į Colney, vice-piimininkas J. Ber- 
į notas, rašt. B. Mičiūnienė. Man
datų ir įnešimų komisija: T. 
Brogienė, A. Krikščiūnas: 
tvarkdarys P. Liubinas; rapor- 
teris — A. Krikščiūnas.

i Seka atstovų registravimas—
5 kp. VVaterbury: V. Urbonas. 
J. Kairis, dr. M. J. Colney, A. 
Šambaris. M. Karinauskienė, 
M. Kašėtaitė. U. Liutevičienė,
O. Gercejauskienė, P. Liubinas, 
B. šilkauskas. P. Jokubauskas:
6 kp. Hartford — J. Leonaitis. Pasirodė.
P. Manikienė, A. Želionienė, K. daugiausia šioje srityje

dalyvaus Dainų Šventės Programoje.
Šiuomi kviečiame ruoštis, uniformuotis ir vykta 

liepos 4 d. į Marianapolį, Thompson, Conn.
Parados Komisija ir Centro Valdybai

LIETUVIŲ DIENOS DAINŲ 
ŠVENTES PROGRAMA

p. Muz. Juozas Žemaitis, Nau
jos Anglijos Vargonininkų ir 
Chorų Sąjungos pirmininkas, 
praneša, kad Lietuvių Dienoje, 
liepos 4, Marianapolyj, giedoji
mo ir dainavimo tvarka bus šio
kia:

Laike iškilmingų šv. mišių 
giedos Šv. Kazimiero par. (Pro
vidence. R. I.), Šv. Kazimiero 
Mass.) chorai. Vargonais gros 
Brolis Jonas Banys. Diriguos—

pranešime nebuvo pažymėta. 
Mūsų kuopa taria nuoširdų 

ačiū LDS 1 kp. už paramą.

Anti-| 
K. Že-| 
giedosi 
ir art.]

komp. Jonas Čižauskas. 
phonus giedos muz. J. 
maitis. Per offertorium 
duetas — komp. Jonas 
Marijona Čižauskai.

Štai Dainų šventės repertua-l 
ras:

Tuoj po mišių įvyks visų cho
rų bendra repeticija Marianapo
lio Kolegijos dormitorijoje.

Dirigentas komp. Juozas Žile- Į 
vičius reikalauja, kad visi cho
ristai būtinai dalyvautų repeti
cijoje, kad tinkamai prisiruoštų 
bendram viešam dainavimui. 
Kiekviena choristė turėtų pasi
stengti būti apsirėdžiusi tauti
niais drabužiais. Kiekvienas 
choristas turėtų nešioti baltus 
marškinius su “black bow ties”. 
Choristai ir jų vadai yra prašo-

I

LDS 113 kuopos susirinkimas 
įvyksta birželio 25 d., p. Kas- 
tantino Dėdino namuose. Fair- 
view St., gražiame sode. Prašo
me visus narius dalyvauti. Pra-; mi susirinkti pas Kolegijos na- 
leisite laiką smagiai gražiame mą 3:30 p. 
sveikame ore ir aptarsime daug su paradu 
reikalų. Bus proga užsimokėti kur įvyks 
duokles. A. Dėdinas. Kiekvienas

I
atsilankęs į Šv. Vardo Tamošiūnas, A. Pateckis; 28 

Vadas kun. E. kP- New Haven — V. Norkūnas.
J. Mišeikis: 36 kp. New Britain 

____  — B. Mičiūnienė. Registruojant

AUKŠČIAUSIOS PAGARBOS 
MOKINIAI

Alice Pasuknis Fitzgerald, 
_______ , Helen Alubaus- 

z8 užbaigimo klasė. j kak£ Constance Saikiūtė.
Pamokslą pasakė kun. A. A. PAGARBOS MOKINIAI 

Ignotas. MIC. Diplomus ir pasi- j John Makauskas> Bronis KIi. 
žj-mėjimo moksle ženklus įteikė I mašauskas Ann Dwyer Emma 
kleb. nūn. J. V alantiejus. , jerošius. Aldona Staskevičiūtė,

Mokyklos užbaigimo aktas Mildred Raltrušvtė. Winifred 
užbaigtas palaiminimu Svč. Sa-į Dalton< Vvtautas Liūnas. Paul 
kramentu. maldomis ir giesmė- Siperas. Albinas Rveselis. Dolo-| 

i i 1 /-vw»r* T nlr
Šv. Juozapo lietuvių parapijos mįnaitė 

mokyklą užbaigė šie:
MERGAITĖS

Grace Ališauskaitė. Helen A- 
’ubauskaitė. Mildred Baltrušy- 
tė. Nellie Banevičiūtė. Petronil- 
la Čijunskaitė. VVinifred Daltu- 
vaitė, Frances Delicks. Ann 
Dwver. Alice Pasuknis - Fitzge
rald. Adelė Giedraitė. Emma 
Jerošiūtė. Gladys Kevinaitė, 
Dolorcs Kvietkiūtė. Philomena 
Lukminaitė. Eva Marcinkaitė, | 
Rita Milleriūtė. Margaret Papa. ■ 
Helen Pažėraitė. Catherine Pet- 
kavičiūtė, Mary Petrauskaitė,' 
Helen Rainvtė. Helen Roma- • 
nauskaitė. Anna Sabytė. Cons
tance Saikaitė. Mary De-Santis. 
Ann šilkauskaitė. Bertha Šil- 
kauskaitė. Victoria Šimutytė. 
Elizabeth Stankiūtė. Aldona 
Staškevičiūtė, Nellie Šukytė. Li- 
liian Tomkiūtė, Albina Jurkū
naitė.

BERNIUKAI
Peter Adomaitis. Joseph Ado

mavičius. Vincent Andrikis, 
John Balnis. John Blinstrubas. 
Raymond Brazauskas, Joseph 
Brogis. Edward Brukevičius, 
Jerry Caldrone. Michael Coluc- 
ci. Robert Danisavičius, John 
Grebliūnas, Bronis Klimašaus
kas. Albinas Kveselis, Clarence 
Kvietkus. Edward Lawlor, Vy
tautas Liūnas. John Luddy, 
John Makauskas, John Padai
gas. Joseph Petrokaitis. Daniel

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
CEREMONIJOS

įvyko 7:30 vai. vakare. Šv. Juo
zapo par. bažnyčioje. Tai buvo Nellie Šukytė,

NASHUA, H. H

d. i-

m. ir paskui sykiu 
nueiti į bleachers, 
dainų programa, 

choras turėtų turėt
(užrašą su choro vardu ir iš ku
rio miesto.

Kompozitorius Juozas Žilevi
čius diriguos chorų chorui.

Kiekvienas choristas turėtų 
pasistengtų dainas išmokti at
mintinai. Dainuos šias dainas:

1. Amerikos ir Lietuvos Hym- 
nai.

2. Kur bėga Šešupė — Sasnau
skas — pradedant žodžiais —

Sekmadienį, birželio 18 
vyks LDS 65 ir Moterų Sąjun
gos kuopų šaunus piknikas 
Blair’s Grove, Route 3. prie se
no Lovvell kelio. Tyngsboro. 
Mass. Gros Jono Tamulionio or
kestras. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Įžangos jokios nebus.! "Apsaugok, Aukščiausias”. 
Rengėjai kviečia visus vietinius| 3. Jaunimo Giesmė — Nauja-
ir iš apylinkių dalyvauti. Rap. I lis — tris eiles žodžių.

PAGERBS TĖVUS
Birželio 18 d., Šv. Onos naš?.l- 

pinė moterų ir merginų draugi
ja rengia šaunią pramogą 
gerbti tėvus.

Pramoga įvyks 2 vai. do 
tų. Lietuvių svetainėje, 
Park St.

pa-

pįP-

' reikalais. Šis dalykas buvo pla- 
i čiai diskusuotas. ir tapo at- 
' mestas. Įnešta ir paremta, kad 
' iš Gegužinės pikniko pelno,

GERIAUSI MOKINIAI 
LIETUVIŲ KALBOJE

Nellie Šukytė, Constance Sai", skirtų į našlaičių fondą (dalį), 
kiūtė. : Nutarta palikti, kaip pavyks

Birželio 4 d. įvyko šv. Juoza- -e-UŽmė- Nutarta vienbalsiai 
po parapijos piknikas. Ryte Ii- Pasiųst sveikinimą Dvasios Va
jo. bet vėliau išsigiedrino oras dui P^latui J. J. Ambotui. Pa- 
ir piknikas buvo sėkmingas. ; sveikinimas pavesta parašyti 

apskričio rašt. B. Mičiūnienei.
Nutarta vienbalsiai pasiųsti 

auką S5.00 dėl Klaipėdos pabė
gėlių, šelpimo fondui, ir S5.00 į 
Lietuvos ginklų fondą. Nutarta 
siųsti pinigus per Tautos fondą, 
pavedant tą darbą atlikti aps
kričio rašt. B. Mičiūnienei. Ne
esant daugiau įnešimų, apskri
čio pirmininkas pareiškė sesi
jas uždaryt su malda, kurią at
kalbėjo 5 kp. pirmininkas P. Ja
kubauskas. Sekantis suvažiavi
mas iš eilės įvyksta Hartford, 
Conn. Arba atsiklausiant Brid- 
geportiečių suvažiavimą įvyk
dyt Bridgeport, Conn. Tuomi 
pasirūpyti, pavesta apskričio 
valdybai.

Pirm. — Dr. M. J. Colney, 
(Aukštikalnis) 

Rašt. — B. Mičiūnienė.

Birželio 18 d. įvyksta šešių 
draugijų piknikas, būtent. LDS 

' 5 kp., LRKSA 11 ir 91 kp., L. 
i Vyčių 7 kp., Šv. Juozapo par. 
choro ir Federacijos 22 sky
riaus. Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti, nes tos draugijos re
mia Bažnyčią ir tėvynę.

Koresp.

HARRISON-KEARNY, H. J
Gegužės 21 d.. Dievo M. S. pa

rapijos choras vad. F. Hodeliui, 
surengė gražų koncertą. Buvo 
duetų, solo. trio. Chorai kaip 
vietinis, taip ir Patersono gra- 

l žiai sudainavo, žmonės buvo pa
tenkinti. Užtai mes tariam pa
dėkos žodį kun. Kintai ir jo! 
chorui, varg. V. Justui už daly
vavimą mūsų koncerte.

Tariam širdingą ačiū komp. 
J. Žilevičiui už akompanavimą. 

Į Iš gerbiamų kunigų dalyvavo 
šie: kun. Vaicekauskas ir vieti-

GREENFIELD, MASS
LDS 113 kp. pikniko rėmėjų 

sąraše per klaidą nebuvo pažy- 
Petuška. William Pužemis, Bro- niai — kun. Bubąs: kun. Kinta mėta LDS 1 kp. (So. Boston, 
nis Šarkis. John Seniokas. John iš Patersono. kun. Kemeža iš E- 
Simkevičiuk, Paul Siperas. Jo- lizabetho ir komp. J. Žilevičius 
seph Shukis. Albert Shukis.! su žmona.
John Slason, Edward Slogeris. Koncertas buvo gražus, tik 
John Šmotas, Albert Urban, kad žmonių neperdaugiausia at- 

|VValter Valūnas. Įsilankė. Korespondentas.

Mass.) vardas.
LDS 1 kuopa 

tikietų knygute, 
giau sudėjo. 
$2.55.

Atsiprašome,

ne tik nupirko 
bet dar ir dau- 
Viso prisiuntė

WATERB'JRY, CONN
LDS 5 kp. sudarė Marianapo- 

lio Kolegijos rėmėjų komitetą.
Komitetas susideda iš sekan

čių asmenų: P. Jokubauskas. 
M. Stankevičienė. M. Karinaus- 
kienė, Ona Girčijauskienė, 
Šambaris, B. Morkevičienė, 
Jasaitienė, J. Girčijauskas, 
Kairys, Dr. M. J. Colney, 
Kašėtaitė, V. Urbonas, Šis 
mitetas darbuosis dėl labo
tuvių Marianapolio Kolegijos, 
rūpinsis vietiniais Kolegijos rė
mimo reikalais.

Pastaromis dienomis komite
tas labai energingai darbuojasi, 
kad kuodaugiausiai žmonių, iš 
mūsų kolonijos, vyktų į Thomp
son, Conn. 4 d. liepos. Nes ten

A.
K.
J.

M. 
ko- 
lie-

4. Ant Tėvelio dvaro — Šim
kus — tris eiles žodžių.

5. Statysiu tiltaiti — Žilevi
čius — tris eiles žodžių.

6. Pasisėjau žalią rūtą — Nei- 
montas — visus žodžius.

7. Žalioje girelėje — Gaubas 
— visus žodžius.

8. Palankėj — Pocius — tris 
eiles žodžių.

9. Šią naktelę — Šimkus tris 
eiles žodžių.

10. Laisvės daina — Žilev? 
čius — visus žodžius.

11. Berneli mūsų — Aleksis— 
visus žodžius.

12. Aš negeri atėjau — Gruo
dis — visus žodžius.

13. Pasėjau kanapę — Pet
rauskas — tris eiles žodžių.

14. Lietuviais esame mes gi- 
gę — Šimkus — Visus žodžius.

gražiame Marianapolio Kolegi-I 15. Ant kalno klevelis Gi
jos parke įvyks metinė Lietu- žauskas.

• ~ ’ -- ” 1 Lai pasistengia kiekvienas
Naujos Anglijos choristas ir jų 
vadai šįmet dalyvauti 100*T. 
Pasimatysime visi Thompsone, 
Lietuvių dieną, Liepos-July 4, 
1939 metais.

Juozas K. Žemaitis, 
Naujos Ang. Varg. ir Chorų 
Sąjungos Provincijos Pirm.

vių Diena ir Dainų šventė. Ku
rie manome kur nors tą dieną 
važiuoti važiuokime ten. pas 
savus. Ten pakvėpuosime tyru 
oru, turėsime progą pamatyti, 
pasirodyti ir susipažinti. Paga
liau centai, kuriuos ten praleisi
me bus sunaudoti mūsų 
naudai ir garbei.

pačių

kad pirmame

PASIDARBAVO
Ponai B. Morkevičienė 

Urbonas surengė balių. Likusį 
pelną pridavė Marianapolio Ko
legijos rėmėjų komitetui.

—
P. B. Šilkauskas išnešiojo į 

krautuves Lietuvių Dienos ir 
Dainų šv$nt£s (show cards),

J. Totilas. 
par. (Worcester, Mass.) ir Auš
ros Vartų par. (Worcester,

ir V. SUFFOLK 
D0WNS

DABAR IKI LIEPOS 22 
Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 
1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15

I
Įžanga (su taksais) Sėdynės 99c. 
Clubhouse $1.50—8 lenktynės kasdien


