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Sveikiname L. K. Stu
dentu ir Profesionalų Sei
mą, įvykstantį liepos 1 ir 
2 d.d., Marianapolio Kole
gijoj, Thompson, Conn.

LIEPOS 4

minime Jung. Valstybių 
nepriklausomybės šventę. 
Dėkuokime Dievui, kad e- 
same nepriklausomi ir lai
svi, kad galime laisvai mel
stis, organizuotis ir susi
rinkti. Prašykime Dievo, 
kad jis mus apsaugotų nuo 
komunizmo ir nacizmo — 
fašizmo, kurie organizuo
tai siekia šios šalies nepri
klausomybę ir laisvę pa
naikinti iš įsteigti bar ba
rišką režimą.

Mes Naujos Anglijos lie
tuviai. liepos 4 d., suva
žiuokime į Lietuvių Dieną. 
Marianapolį, Thompson, 
Conn. Dalyvaukime pa
maldose ir tos dienos viso
je programoje.

Lietuvių Diena yra mūsų 
kaipo šios šalies ištikimų 
gyventojų. katalikiškai 
tautinis sąskridis. Čia mes 
atnaujiname pažintis ir 
dvasiniai atsigaiviname.

Visiems lietuviams linki
me malonių ir laimingų 
švenčių.

Liepos 4 d. laikraštis 
“Darbininkas” neišeis. Ki
tą savaitę išleisime tik 
penktadienio numerį.

Prisistatė Lietuvos Prezi
dentui Japonijos Pasiunti

nys

Kaunas, birželio 29 d. — 
Valstybės Prezidentui pri
sistatė naujasis Japonijos 
Pasiuntinys Ohtaka. Bir
želio 27 d. jis buvo priim
tas Ministro Pirmininke 
Černiaus.

Gavęs Laivakortę Grįžo 
Į Lietuvą

Havana, Kuba, birželio 
29 d. — Lietuvos Vyriausy
bė, Gen. Kons. New Yorke 
prašant, išdavė nemoka
mai laivakortę iš Havanos 
i Kauną liet. pil. Juozui 
Putnai, kuris ir grįžo į Lie
tuva. J. Putna yra kovų už 
Lietuvos Nepriklausomy
be dalyvis - savanoris, ieš
kojęs laimės Kuboje, bet 
po šešių metų vargo, atsi
dūrė visiškai be lėšų ir 
sveikatos.

Arabai Nori Būti 
Nepriklausomi

Berlynas, birž. 29. — A- 
rabu vadas. Khalid ai Hud. 
atsilankęs Berlvne turėjo 
pasitarimą su Hitleriu. A- 
rabai nori pasiliuosuoti iš 
Anglijos ir Prancūzijos 
vergovės, būti nepriklau
somi ir ieško Vokietijos 
pagalbos.
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Pijus XII Paskyrė Du Naujus 
Vyskupus

Vatikanas, birž. 29, —Po
piežius Pi jus XII du negrų 
katalikus kunigus paskyrė 
vyskupais Ugandos ir Ma
dagaskaras diecezijų. Pi
jus XII važinėdamas Ame
rikoje 1937 metais didžiai 
apgailestavo, kad šioie ša
lyje negrai taip yra išski
riami iš mokyklų, valdžios 
vietų ir laikomi paniekoje. 
Katalikų Bažnyčiai visi 
žmonės yra lygūs Visaga
lio Dievo vaikai.

Anglija Taikosi Su Japonais

Tientsin, Kinija, birželio 
29, — Anglijos ir Japoni
jos vvriausvbininkai ta
riasi užbaigti kilusius ki- 
virčius. Japonai, užėmę 
svarbiuosius Kinijos mies
tus. pamatė, kad Anglija, 
Prancūzija ir Rusija nesu
stoja siuntę karo ginklus 
kiniečiams. Jie sulaikė tų 
kraštu laivus. Anglija už
protestavo. Bet Japonai v- 
ra nusistatę, išvaryti iš Ki
nijos anglus ir prancūzus, 
kurie ten turi nemažai 
nuosavybių. Anglijos nuo
savybių vertė Kinijoje sie
kia du bilijonus dolerių. 
Tačiau, matomai, ji ver
čiau neteks tu nuosavybių 
negu paskelbs karą Japo
nams. Jei Anglija nekovos 
dėl savo nuosavybių Tient- 
sine. tai kam jai kovoti už 
Dancigą?

Amerika Nepirks Sidabro Iš 
Svetimų Kraštų

VVashington, D. C. birž. 
29. — Jungtinių Amerikos 
valstybių senatas nutarė 
nuo liepos 1 d. nebepirkti 
sidabro iš svetimu kraštų. 
Daugiau sidabro buvo per
kama iš Meksikos. Ameri
kos vyriausybininkai sako, 
kad toks nutarimas duo
siąs darbu Amerikos dar
bininkams sidabro kasyk
lose. Bet prez. Rooseveltas 
tokiu Senato nutarimu ne
patenkintas ir bando jį 
panaikinti.
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Kun. P. V. Strakauskas,
Lowellio lietuvių parapijos klebonas, Lietuvių Dienos 
komiteto pirmininkas, daug dirba, kad Lietuvių Diena 
pavyktų; nuoširdžiai kviečia visus liepos 4, vykti į Ma
rianapolį.

Orlaiviu Kelionė Į Europą
375 Doleriai

New York, birž. 29. — 
Pan - American korporaci
ja, po ilgų bandymų, pra
dėjo orlaiviais vežti kelei
vius į Europą. Pirmas toks 
orlaivis, Dixie Clipper, iš
skrido per Atlantiko van
denyną. trečiadienį po pie
tų. Jame buvo 22 keleiviai. 
Nuo dabar, du sykiu į sa-l 
vaitę, orlaiviais bus veža
mi keleiviai į Europą. Kai- 
kurie keleiviai jau 1931 
metais buvo užsisakę sau 
vietas. Kompanija prane
ša. kad daugiau kaip 600 
žmonių yra įdavę prašy
mus orlaiviais važiuoti: 
tuo pirmu orlaiviu 300 
žmonių norėjo važiuoti. 
Orlaiviai yra be galo dide
li. Jų svoris 41 ir puse to
nų. Turi keturius didelius 
ir galingus motorus;

skrenda 190 mylių į valan
dą. Juose, be patarnautojų 
ir vairininkų, gali važiuoti 
74 pasažieriai. Orlaivis iš 
New Yorko skrenda į Azo- 
res, iš ten į Lisbaną, Por
tugaliją. o iš ten į Prancū
ziją. Orlaivis, Dixie Clip
per. kuris trečiadienį iš
skrido iš New Yorko. penk
tadienį būsiąs Prancūzijo
je. Azores ir Lisbane orlai
vis sustos prisipilti gazoli
no. Kelionė bus 4650 mylių 
tolumo.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Ispanijoje Nužudyta 17,000 
Kunigų

Santiago de Compostel- 
la, Ispanija, birž. 29. — Is
panijos dvasinė vyriausy
bė apskaičiuoja, kad laike 
civilinio karo lojalistai-ra- 
dikalai nužudė 17,000 ku
nigu. Tai komunizmas, ku
ris barbariškumu toli pra
lenkia nacizmą ir fašizmą.

Kaunas — Ministrų Ta
ryba nutarė įvesti savano
rių darbo tarnybą. Šiemet 
savanorių darbo tarnybos

iniciatyva norima pradėti 
autostrados pravedimą 
tarp Palangos ir Švento
sios. Tokia tarnyba Lietu
voje vertinama lygiai kaip 
ir aukavimas Ginklų Fon
dui, laisvų piliečių pasiry
žimų prisidėti savo darbu 
prie Lietuvos gerovės kū
rimo. Palangos šventosios 
autostrada bus pradėta 
statyti dar šią vasarą.

ISPANIJOS RADIKALAS PRISI
PAŽINO KALTAS ŽMOG

ŽUDYSTĖSE
Madridas, Ispanija, birž. Į lai - lojalistai nužudė 20. 

29, — Ispanijos lojalistas- 000 žmonių. Madride buvo 
radikalas. Edmundo Rod-i nužudyta 236 kunigai. Ta- 
riguez, prisipažino, kad čiau Ispanijos karo metu 
laike civilinio karo jis pri- lojalistai - radikalai pasau- 
sidėjo prie 225 žmonių nu- liui skelbė, kad Madride 
žudymo. Jis pasakė, kad įmonėms vra duodama pil- 
viename kalėjime radika- na tikybinė laisvė.

Naciai Nuteisė Kunigą 
Į Kalėjimą

Stuttgart, Vokietija, bir
želio 29. — Nacių teismas 
nuteisė katalikų kunigą, 
Eduardą Schmidt 16 mė
nesių į kalėjimą už “būk 
jis nepadoriai kalbėjęs a- 
pie Hitlerį”.

Gausiai Lanko Lietuvos 
Paviljoną

150 Svetimšalių Pax Roma
ną Kongrese

Washington. D. C., birž. 
29, — J aštuonioliktą tarp
tautinį Pax Romana kon
gresą, rugpjūčio 27 iki 
rugsėjo 2 d. VVashingtone, 
Kataliku universitete, at
važiuosią apie 150 svetim
šaliu atstovų. Atstovai at
važiuoja iš devynių sveti
mų kraštu. Iš Anglijos at
važiuoja 35, iš Prancūzi
jos 30.

Kaunas — Birželio 15 d. 
Kaune pradėjo posėdžiauti 
’ietuvių ir vokiečių komisi
jos laisvosios Klaipėdos 
zonos reikalais.

Lenkai Sutraukė Kariuomenę 
Ginti Dancigą

Parduoda Lietuvos 
Išdirbinius

New York—Nuo birže
lio 24 d. Liet. Paviljone 
prasidėjo pardavimas gin
taro. medžio, keramikos iš
dirbinių. lininių staltiesių, 
sarvetėliu ir rankšluoščių, 
bei tautiškos vilnonės me
džiagos žiurkstams ir sijo
nams ir Lietuvišku knygų 
bei atvirukų. Žmonės mie
lai perka.

Londonas, birželio 29 d. 
— Dancigas pavojuje. Vo
kietijos naciai pasiuntė a- 
pie 4000 jaunuolių, ginklų 

> ir amunicijos iš Rytinės 
Prūsijos į Dancigą. Ten jie 
ruošiasi padaryti sukilimą.

Lenkijoje kilo nerimas. 
Lenkai pasiuntė kariuo
menę prie Dancigo rube- 
žiaus. Sakoma, kad Lenki
jos 1,300.000 kareivių nie
kados nepaduos prijungti 
Dancigą prie Vokietijos be 
karo.

PRANCŪZIJA IEŠKO AMERI
KOS PRITARIMO

Šimtai Dalyvavo Vyskupo 
Konsekracijoje

Tūkstančiai Darbininką Gau
sią Darbus Kasyklose

Denver. Col. birž. 29. — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių Senatas nutarė, kad 
už unciją sidabro būtų mo
kama 77.57 centai, vietoje 
64.64 centų. Pakėlimas kai
nų už sidabrą duosiąs tūk
stančiams darbininkų dar
bų vakarinių valstybių ka
syklose. Sakoma, kad nuo 
100.000 iki 200.000 darbi
ninkų bus priimta į dar
bus. Pirmiau, kada sidab
ro kainos buvo žemos ka
syklose darbas buvo žy
miai sumažintas. Amerika 
pigiai pirkdavo sidabro iš 
svetimų kraštų ir vietinėse 
kasyklos buvo uždarytos.

Nupeikė Diktatorių 
Kariuomenes

birž.
Boston, Mass. — Birželio 

29 d.. Šv. Kryžiaus kated
roje iškilmingai konse-

VVashington. D. C.
29. — Prancūzijos užsienių 
reikalų ministras George įjotas’vyskupu kun. Ri- 
Bonnet ------ » -----
nėms 
bėms prisidėti 
cūzijos - Anglijos- sąjun
gos. Tačiau kaikurie Ame
rikos senatoriai, ypač se
natorius Borą h pareiškė, 
kad Amerika prie tos są
jungos neprisidės. Jis sa
kė: “Prancūzijos ir Angli
jos valdininkai mums visa
da įsako ką turime daryti.; 
rodos, mes neturėtume sa
vo valdžios".

pataria Jungti- 
Amerikos valsty- 

prie Pran- 
sąjun-

Popiežius Išvažiuoja Į 
Castel Gandolfo

New York, birželio 29 d. 
Lietuvos Paviljonas Pas. 
Parodoje po senovei kas 
dien susilaukia gausybės 
lankytojų. Ju nei kiek ne
mažėja. Svečiai kitatau
čiai ir lietuviai lankytojų 
knygoje nesigaili pagyri
mų įvairiomis kalbomis: 
“Grįžau šeštą kartą — taip 
patinka” rašo vienas: “Ta
pau sugraudintas”; “Gra
žiai ir vaizdžiai perstatyta 
Lietuva”. Tokių pastabų 
daugybė. Bet vienos apy
senės lietuvės Paviljono 
vadovybei buvo pasakyta:
— Viskas gražu, labai net 

gražu, bet kam Jūs tas 
mergužėles į tokius drabu
žius įvilkote.
— Ar jau buvote kituose 

Paviljonuose ir ten mer
gužėlės dėvi tautinius rū
bus.
— Ka jau kalbi; tokius 

drabužius kai aš dar jauna 
buvau ir tai kaime dėvėda
vo — seniai jau iš mados 
išėjo.

Geneva. Švencarija, birž. 
29, — Kapitonas B. Lidell- 
Hart, žinovas Europos val
stybių kariuomenių stovį, 
pasakė: “Vokietijos ka
riuomenė nėra toki galin
ga, koki buvo 1914 m. Pir
ma. Vokietijos kariški gin
klai nėra visai geri, ir il
gam karui ji neturėtų me
džiagos. Antra. Vokietija 
neturi kariuomenėje gana 
išlavintų karininkų... Apie 
Rusijos kariuomenę ne
daug ką žinoma, bet tiek 
galima pasakyti, kad du 
ar trys metai atgal ji buvo 
galingesnė, negu šiandien 
ji yra. Po Stalino inkvizi
cijos, Rusijos kariuomenė 
dar tebėra ligonis”.

Vatikanas, birž. 29, —Po
piežius Pi jus XII. liepos 1 
dieną išvažiuoja į savo va
sarvietę. Castel Gandolfo 
ir ten bus iki rugsėjo pir
mos dienos.

chard J. Cushing. Tikybos 
Platinimo šioje diecezijoje 
draugijos direktorius.

J. E. Kardinolas O’Con- 
nell konsekravo kun. Cu- 
shing vyskupu. Jam asis
tavo vysk. Peterson, D. D. 
ir vysk. Emmet, S. J.

Dalyvavo ir New Yorko 
arkivyskupas Spellman, 
kurio vietą užims naujas 
vyskupas Bostono diecezi
joje. Saldžiausios Širdies 
par„ Newton, Mass.

Naujas vyskupas Ri- 
chard J. Cushing pirmiau
sia suteikė palaiminimą 
savo senutei motinėlei, p. 
Mary Cushing, gyv. Farra- 
gut road, So. Bostone, 80 
m. amžiaus, o paskui vi
siems kitiems.

Tose iškilmėse dalyvavo 
daug kunigų ir minia pa- 

Isaulionių.

Naciai Siunčia Vyrus Ir Karo 
Ginklus Į Dancigą

f
Varšuva, birž. 29, —Pra

nešama. kad Vokietijos 
naciai iš rytų Prūsijos pa
siuntė į Dancigą apie 4000 
jaunų vyrų, civiliniais dra
bužiais apsirengusių. Na
ciai taip pat slaptai iš Prū
sijos gabena karo ginklus 
į Dancigą. Lenkai labai 
tuo susirūpinę. Jie taip pat 
esą pasiuntę jaunus vyrus 
į Dancigą.

Lietuvių-Lenkų Draugija 
Poznanėje

RUSŲ-JAPONŲ KARAS
MONGOLIJOJE

Tokio, Japonija, birž. 29, 
— Japonų vyriausybė pra
neša. kad prie Mandžiuko 
rubežiaus jau nuo gegužės 
20 dienos eina karas tarp 
Rusų ir Japonu rubežiaus 
sargybinių. Sakoma, kad 
Rusi ja yra sutraukus dau
gybę kariuomenės pne ru
bežiaus ir nuolatiniai už
puola Japonus. Japonai gi
riasi, kad jie sunaikino so
vietų Rusijos 251 karišką 
lėktuvą. Rusijos didžiau
sioji kariuomenė esanti 
Tomske. Mangolijoje. ir 
Japonai planuoja tą tvirto
vę sunaikinti. Maskvos lai
kraščiai apie ta karą be
veik nieko nerašo. Buvo tik 
nežymiai paminėta, kad 
Mandžiuke buvo susirėmi
mas su Japonais.

Naciai Varžo Bažnytines 
Apeigas

Vilnius — Poznanėje į- 
vyko Tarptautinė Vakarų 
Mugė. Ją aplankė ir kelios 
išvykos iš Lietuvos valsty
bės, su prekybos žinovais 
priešakyje.

Dabar iš Poznanės pra
nešama. kad ten įsikūrė 
lenkų — lietuvių draugija. 
Įvyko organizacinis susi
rinkimas. kurio metu buvo 
priimtas draugijos statu
tas. Draugija sieksianti 
suartinti Lenkiją ir Lietu
vą kultūros ir ūkio srityse. 
Draugijos priešakyje atsi
stojo Mugės direktorius 
Krzyžankievvicz.

Vienna. Austrija, birž. 29 
— Nacių vyriausybė už
draudė vaikams dalyvauti 
Dievo Kūno šventės proce
sijoje. Viena katalikė mo
kytoja buvo suspenduota
už dalyvavimą procesijoje, tams.

Kaunas — Birželio 7 d. 
Kaune pasirašyta Lietuvos 
ir Turkijos prekybos su
tartis ir atsiskaitymo susi
tarimas, vieneriems me-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 1 d. š. m.. 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, mu
zika ir kalbos oro bangomis iš \VCOP stoties. Boston, 
Mass., pasieks jūsų namus.

Pasukite savo radio rodyklę 2 vai. po pietų ant 
11120 kilocycles ir klausykitės programos.
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Liepos 4 Visi Keliai
ĮVAIRIOS ŽINIOS I Mozūrų Ežerų

Popiežiaus Vėliavos Nevalia 
Iškelti Vokietijoje

Amsterdamas, birž. 29 — 
Vokietijos naciai uždrau
dė visiems piliečiams, taip 
pat katalikų bažnyčioms 
viešai iškelti geltonos ir 
baltos spalvos Popiežiaus 
vėliavą. Jie įsakė net ir 
bažnytinėmis šventėmis 
iškelti tik nacių svastiką. 
Nacių policija įsakė, kad 
Dievo Kūno šventės metu, 
altorėliai pastatyti gatvė
se, nebūtų papuošti gelto
nos ir baltos spalvos gėlė
mis. Freiburgo arkivysku
pas. Jo Ekscelencija Kon- 
rad Groeber, ragino tikin
čiuosius, kad skaitlingai 
dalyvautų procesijoje.

Nacių universiteto 
dentai pareikalavo, 
stipendijos, kurios
miau buvo skirtos katali
kiškos seminarijos klieri
kams. dabar būtų skirtos 
technikos mokslo studen
tams. Studentai taip pat 
reikalauja, kad valdžia į- 
sakytų Katalikų Bažny
čios klierikams tarnauti 
kariuomenėje ir darbo sto
vyklose. Muenstere. mies
to aikštėje buvo tyčia su
daužytas didelis akmeni
nis kryžius.

j Dancige išleistas įsaky- 
, mas, kuriuo vadovauti; 
daugiau kaip iš penkių as
menų susidariusioms eks- * t
kursijoms leidžiama tik 

i tiems, kurie turi laisvojo 
miesto turizmo sąjungos 
leidimą. Lenkų laikraščiai 
aiškina, kad tatai nukreip
ta kaip tik prieš lenkus ir 
kad tasai draudimas atima 
galimumą lenkų turistams 
apžiūrėti istorinius Danci
go paminklus.

Rytprūsiuose. Mozūrų e- 
žerų srityje, vokiečiai veda 
didelius sutvirtinimų dar
bus; prie jų dirba 550.000

StU- 
kad 
pir-

1I 
žmonių. Lenkijos pasienis! 
apjuosiamas plienine tvir
tovių juosta. Daugelis 
tvirtovių jau baigiama sta
tyti, ir manoma, kad pats 

; Hitleris netrukus atvyks j 
jų apžiūrėti. Tų tvirtini-i

Iš Kanados Į Lietuvių Dieną

Iš Rusijos Padangės
*

Sovietų bedievių sąjun
ga išleido vi 
pių storumo brošiūrėlę 
kurioje apibūdinama tikė
jimo padėtis Sovietų Rusi
joje. Iš to apibūdinimo iš
eina. kad tikėjimas Sovie
tuose gyvuoja nepaisant 
jokių persekiojimų. Anot 
autoriaus, dvasininkai nie
ko nebijo. Jie organizuoja 
chorus bažnytiniams rei
kalams ir, nepaisydami 
draudimų ir kliūčių, skel
bia Evangeliją ir vaikus 
moko tikėjimo tiesų. Kaip 
pavyzdi autorius nurodo

Kun. Juozas Petraitis,
Šv. Mykolo lietuvių par. mų darbus kiek sutrukdys 
klebonas, Bayonne, N. J., Alžiro vyriausybės nese
ka amžiaus, mirė birže- nįaį išleistas draudimas 
llorT, .* ..... . .gabenti geležies rūda Vo-

Palaidotas iškilmingai,
birželio 27 d., Kalvarijos 
kapuose. Patterson, N. J.

Kun. J. Petraitis karo ir 
tuoj po karo daug dirbo vi
suomeninėje dirvoje. Pas
taraisiais metais iš visuo
meninio veikimo buvo pa
sitraukęs, o tik dirbo pas
toracijos darbe.

Velionis gimė kovo 19 d., 
1884 m. Pradinius mokslus 
užbaigė Lietuvoje. Atvy
ko į Jung. Valstybes 1909 
m. Čia užbaigė mokslus ir 
buvo įšvęstas kunigu.

Lai ilsisi ramybėje!

kietijon; draudimas galio
ja neribotą laiką.

Kaunas — Šiomis dieno
mis Kelių Vaidyba sudarė 
su vienu rangovu sutartį 
Šiaulių kelių rajone gelž
betoniniam Gaulės tiltui 
per šešuvą pastatyti. Pa
gal sudarytąją sutartį tilto 
betono darbai turės būti 
baigti iki šių metų rugsė
jo 15 d., o galutina tilto 
statyba turės būti užbaig
ta šių metų gruodžio 1 d.Į

:ną ŠAULIŲ ŠVENTĖ - P ATRIJOTE
NIO PASIRYŽIMO DEMONS

TRACIJA

Kaunas, birželio 29. — 
Šaulių Šventė virto milži
niška patri jotinio pasiry-i 
žimo demonstracija. Kau< 
nas tris dienas skendėjo u- ’ 
niformose ir tautiniuose 
rūbuose. Visuomenė šau
liams paaukojo 2000 šau
tuvų ir 50 kulkosvydžių ir 

_ - .du naujus lėktuvus. Šau-
vieną kunigą, kuris pasi- iįaį prisiekė garbingai lai
dare kurpius ir savo kien- Ryti Tautos vardu Prezi- 
tus mokė tikėjimo dalykų.; dento jiems įteiktą vėliavą.

Įspūdingas Atsakymas

Jonas K. Petrauskas,
L. K. Studentų ir Profesionalų organizacijos pirminin
kas.

Šios organizacijos metinis seimas įvyksta liepos 
1 ir 2 d.d., š. m., Marianapolio kolegijoj, Thompson, Ct. 
Dauguma studentų ir profesionalų, atvykusių iš toliau 
pasilieka Marianapolyj ir dalyvaus Lietuvių Dienoje, 
liepos 4.

Sovietų Prokuroras Višinskis 
Pavojuje

Gavome žinių, kad iš 
Montreal, Kanados atvyk
sta būrys ekskursantų, 
tarp kurių yra ir mokyto
ja p. A. Bandžiūtė, Įžymi 
veikėja, visuomenininke ir 
dainininkė, Į Lietuvių Die
ną, liepos 4, Marianapolio 
Kolegijon, Thompson, Ct. :

Iš VVaterbury, Conn. at
vyksta visa Šv. Juozapo 
lietuvių parapija, vadovau
jama kleb. kun. J. Valan
ti ėjau s, kun. B. Gaurons- 
kio, kun. E. Gradeckio, o 
tos parapijos jaunimas, 

; vadovaujamas komp. A. A- 
leksio.

Darbininkai-kės vežasi 
prigaminę Įvairių valgių— 
skanumynų, ir jais vaišins 
Lietuvių Dienos dalyvius.

Iš Hartfordo atvyksta 
par. choras, vadovauja
mas muz. J. Balsio, para
pijiečiai, vadovaujami J. 
M. prelato J. Amboto, ku
ris atnašaus iškilmingas 
šv. mišias Marianapolio 
Kolegijos fasadoje, ir kun. 
J. Kripo.

I

Šįmet Lietuvių Diena, 
liepos 4, Marianapolyj, bus 
filmuojama. Taigi Lietu
vių Dienos dalyviai pateks 
ir Į judžius, nė nereikės va
žiuoti į Holliwoodą.

600
Liepos 4, Marianapolyj, 

Dainų Šventės programą 
išpildys mūsų parapijų 
chorai. Jau yra pasižadėję 
13 chorų, kurie turi viso 
apie 600 choristų. Bet tiki
mės, kad chorų bus dau
giau, o tik dar neturime jų 
pasižadėjimo.

Ta milžiniška jaunimo 
minia užtrauks lietuviškas 
dainas mūsų išeivijos sos
tinėje, Marianapolio Kole
gijos parke, liepos 4, kad 
net bus girdimos visoje a- 
pylinkėje.

—

i

Vyksta daug ir iš kitų 
Connecticut valstybės lie
tuvių kolonijų, ypač iš ma
žesniųjų kolonijų vyksta 
organizuotai.

muz. R.

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

jo visuomet reikalausite.

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuves parvežtų 
miežių, atėję i tavemus ar restoranus pra- 
švkite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

€0 EIlswcrth St. 
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas 
Worcestcr, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

Maskva, Rusija, birželio 
Į 29 — Garsusis sovietų Ru
sijos prokuroras Andrius 
Y. Višinskis, kuris vedė 
garsiąsias išdavysčių by
las ir kurio įrodymais bu
vo nuteisti sušaudymui į- 
žymūs komisarai ir gene
rolai raudonosios armijos, 
tarp kurių buvo ir lietuvis 
gen. Putna, prašalintas. 
Jis gal susilauks tokio pat 
likimo kaip ir kiti, kuriuos 
jis kaltino išdavystėje, bu
vo nuteisti sušaudymui ir Į 
sušaudyti.

Kremlino valdovas Stali-j Beje. Į Lietuvių Dieną, 
nas pasirinko naują pro- liepos 4,‘Marianapolio ko- 

i iš New 
York, New Jersey, Penn- 
sylvania ir kitų tolimesnių 
valstybių.

Iš Massachusetts valsty
bės lietuviu kolonijų gal 
būti smarkiausia organi
zuojasi ir ruošiasi važiuoti 
So. Bostonas, Worcesteris, 
Cambridge, bet neužsilei- 
džia Lowell’is, Lawrence, 
Brockton, Norvvood, VVest- 

j field, Athol, na ir mažesnės 
kolonijos, kur nėra parapi
jų, kaip tai: Gardner, 
Greenfield, W. Lynn, Ha- 

' verhill ir kitos.
. ——

Sov. Rusijoje prieš porą 
metų, kaip žinia, buvo su
šaudyti vieni geriausių 
raudonosios armijos gene- 
įrolų: Tuchačevskis, Putna, 
i Uborevičius ir kiti. Juos, 
i kaip dabar aiškėja, pražu
dė G.P.U. vadas Ježovas, 

■generalinio štabo viršinin- 
■kas šapošnikovas ir vy- 
iriausias prokuroras Višin
skis. Ježovas bene buvo su
sekęs, kad sušaudytieji 
generolai šnipinėja Vokie
tijos naudai, Višinskis juos _ , ______
apkaltinęs, šapošnikovas kurorą M. I. Pankratyevą. | legijon atvyksta 
liudijęs. Tuo tarpu gen. Ša- buvusį didžiosios Rusijos ' - ■----
pošnikovas su Ježovu visa 
tai buvo suorganizavę pa
gal nurodymus iš Berlyno, 
Kad gen. šapošnikovas bu
vęs Vokietijos šnipas, įro- 

j de rusų emigrantų gen. 
i Skoblinas, kuris buvo GPU 
agentas ir veikė Paryžiuje 
(išdavė rusų gen. Milerą).

Iš pradžios Maskvoje bu
vo manyta sudaryti šapoš- 
nikovui ir jo draugams by
lą. kaip buvo daroma a- 
niems sušaudytiems gene- 
_____ ; ir trockininkams.

i

I

muz. V.

Lietuvių Dienos Dainii 
Šventėje programą išpil
dys 13 šių parapijų chorai.

VVorcester (abiejų para
pijų) — vad. muzikai J. Či- 
žauskas ir J. Žemaitis.

So. Boston
Juška.

Cambridge — muz- M. 
Karbauskas.

Brockton — muz. J. Vai
čaitis.

Athol ir Gardner — mu
zikas J. Stačiokas.

Hartford (Conn.)— mu
zikas J. Balsis.

VVestfield
Burdulis. ,

Lavvrence — muz. V. Sa
kas.

Norvvood — muz. A. šla
pelis.

Providence (R. I.) muz. 
Br. J. Banys.

Lovvell — muz. V. Dze- 
duiionytė.

Chorų choro dirigentu 
bus komp. J. Žilevičius iš 
Elizabeth, N. J.

I

Mėgėjų valandėlė, spor
tas suįdomins visus.

respublikos prokurorą.
Naujasis prokuroras pra

vedė tyrinėjimą ir savo 
kalboje pareiškė, kad pra
eityje daug nekaltų žmo
nių nužudyta. Jis įspėjo, 
slaptosios policijos agen
tus ir tyrinėtojus, kad jie 
pirm negu sudarys bylą 
prieš asmenis gerai ištirtų 
nusikaltimą; kad jie neat
vėstų asmenų į teismą, ku
rių nusikaltimas nėra aiš
kiai įrodytas.

Andrius Višinskis, kuris 
taip smarkavo per kelis 
metus ir šimtus nuvarė į 
kapus, dabar pats laukia 
kada Stalino budeliai pa
leis kulką į pakaušį. Taip 
bent 
naujo 
mų.

Dėl 
šinskiui davė vieno iš pen
kių vice-premierų vietą, 
kuri nėra svarbi ir neturi 
jokių pareigų.

Žymus anglų laisvama
nis Collin’as kartą sutiko 
jam pažįstamą darbininką 
einantį į bažnyčią ir pasi
tyčiodamas užklausė:

“Na, pasakyk man, ar di
delis ar mažas tavo Die
vas ?”

“Taip didelis, kad jūsų 
protas Jo didybės apimti 
negali ir toks mažas, kad polams 
Jis mano širdyje gali gy- Tačiau pabijota skandalo 
venti”, — atsake darbinin- ir nutarta su išdaviku taip 
kas. pasielgti, kaip buvo pasi

elgta su maršalais Jegoro- 
vu ir Bliucheru, kurie kaž
kaip dingo be žinios.

Sov. Rusija didelių staig
menų kraštas: aukščiau
siai iškilusieji asmens il-

(
Į

kas.
Paskiau Collin’as prisi

pažino, kad nė vienas mo
kytų ir žymių žmonių jo 
bedievystės atrėmimas ne
padarė jam tokio gilaus į-j 
spūdžio, kaip šio paprasto • gainiui pasirodydavo esą 
darbininko atsakymas. i savo tėvynės išdavikai. ‘A.’

II 
i
I

JAPONIJA ĮSPĖJA SVETIMAS 
VALSTYBES& ------- — ■ ---------------

Teisėjai Negalės Dalyvauti 
Partijose

Bus nemažai ir iš New 
Hampshire valstybės, ypač 
iš Nashua, vadovybėje ku
nigo dr. P. Liutkaus. Man- 
chester (N. H.) taip pat 
organizuojasi vykti.

I
I

I

Kur čia visus ir Įvardysi 
kas ir iš kur važiuoja.

Draugijos Dar Neatiduotos

Mėgėjų ir sporto progra
moje dalyvaujantieji ir pa
sižymėję gaus Įvairias do
vanas. Patartina visiems, 
kurie turi gabumus sporte 
ir mėgėjų programoje da
lyvauti.

Užtikrinam, kad Lietu
vių Dienoje, liepos 4, Ma
rianapolyj, nebus kada 
nuobodžiauti.

Vilnius — Jau pora kartų 
buvo minėta, kad žadama 
atiduoti (grąžinti) Vil
niaus “Ryto”, Švenčionių 
“Ryto” ir Ūkio draugijas. 
Vilniaus “Ryto” Draugijos 
grąžinimo raštas jau gau
tas, bet kuratorius Pro- 
kapčiukas iki šiol Valdy
bai Draugijos dar neper
davė, nors perdavimo pro
tokolą žadėjo atsiųsti.

Kas dėl Švenčionių “Ry-j 
to” ir Ūkio draugijų, tai i-j 
ki šiol jokių raštų tuo 
klausimu negauta.

Pagaliau tenka suminėti 
paskutiniu metu lenkų 
spaudoje pasirodžiusi ži
nia apie Lietuvių Sporto 
Klubo sugrąžinimą. Pasak 
tų žinių, grąžinimo raštas 
esąs jau gautas ir netru
kus kuratorius Niececkis 
atiduosiąs Klubo valdybai 
visus turimus daiktus.

Į
i

Jaunimui šokiai. Gros 
orkestras iš So. Bostono — 
Al. Stevens.

išrodo, kad bus iš j 
prokuroro pareiški-i

formos Stalinas Vi

Kaunas — Teisingumo 
ministro rengiamu aplink- žintas.

Tokio, birž. 29, — Japo
nijos vyriausybė įspėjo A- 
merikos ir Anglijos val
džias, kad savo prekybi
nius laivus ištrauktų iš, 
Wenchow ir Foochow uos-įraštiu teisėjams, tardyto-
tų. nes jie juos užimsią ir; jams ir prokurorams bus 
nebūsią atsakingi už pada-1 uždrausta priklausyti prie 
rytus nuostolius. j politinių partijų ir organi-

-------------- .zacijų. Kurie norės daly-
Dancigas, birž. 29,—Len-Ivauti tokiose organizaci-i 

kija uždarė rubežiaus ke-| Jose privalės gauti atskirą' 
lią į Dancigą, tarp ZoppotoĮ teisingumo ministro leidi-: 

^iir Gdynia. iną.

Kaunas — Vilniaus vai
vada leido vėl veikti lietu- 
vių sporto klubui, kurio 
veikimą buvo sustabdę val
džios organai. Klubo kon-j 
fiskuotas turtas bus grą-

Kaunas — Birželio 6 d. j 
staiga trijose vietose pa
degtas sudegė Užvenčio 
miestelis. Sudegė apie 40 
pastatų, jų tarpe 2 žydų si
nagogos. Spėjama, kad pa
degimas buvo bepročio 
darbas.

Visa Lietuvių Dienos 
programa prasidės 10 vai. 
(Dienos Šviesos Taupymo 
Laiku) iškilmingomis pa
maldomis. Šv. mišias atna
šaus prel. J. Ambotas su a- 
sista. Pamokslą sakys ku
nigas J. Vaitekūnas. Gie
dos trys chorai ir solistai.

Taigi liepos 4 d. visi ke
liai veda į Marianapolio 
Kolegiją, Thompson, Ct., 
kur Įvyksta Naujos Angli
jos lietuvių šventė.

SUFFOLK 
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DARBININKAS

i
I Darbininkų Unijų Tikslas Blokų Valstybių Pajėga

IKatalikai, įsirašę į darbi
ninkų unijas, prūyalo turė
ti drąsos viešai savo min
tis pareikšti. Nereikia bi
joti unijos susirinkimuose 
kalbėti. Kada eina rinki
mai unijos viršininkų, ka
talikai privalo balsuoti už 
katalikus, arba bent už 
tuos, kurie nėra priešingi 
katalikų principams. Uni
jose yra renkamos įvairios 
komisijos, atstovai į suva
žiavimus ir tt. Be galo 
svarbu, kad katalikai būtų 
išrinkti atstovais į suva- 

. žiavimus ir į komisijas. Y- 
! pač labai svarbu, kad ka
talikai įeitų į rezoliucijų 

(komisiją. Nereikia užmirš- 
(ti, kad unijos tikslas yra 
rūpintis darbininkų gero
ve, tų darbininkų, kurie 

Į gauna mažiausį atlygini
mą, kurie yra didžiausiai 
skriaudžiami. Taigi ir yra 
katalikų uždavinys žiūrėti, 

i kad unija silpnųjų reika
lais rūpintųsi, kad nebūtų 
unijoje partijų, ar patai
kavimų vieniems aplei
džiant kitus.

Šiais industrijos amžiais bininkų unijos ne tik labai 
darbininkai yra verste ver- daug gero padaro darbi- 
čiami dėtis į savo unijas ninkams, bet ir visuome- 
Tik susidėję į unijas darbi- nei. Žinoma, pirmutinis u- 
ninkai tegalės išreikalauti nijų uždavinys yra rūpin- 
iš darbdavių savo teisių ir tis darbo žmonių gerove, 
teisingumo. Unijos išrei- Darbininkai labai gerai su- 
kalauja darbininkams di- pranta, kad be unijos, jie 
dėsnį atlyginimą ir trum- niekada negalės stoti į de- 
pesnias darbo valandas. Ir rybas prieš organizuotus 
tai yra labai svarbu. Jei darbdavius, kurie yra 

I darbininkų darbo valandos griežtai nusistatę kovoti 
bus sutrumpintos, tada prieš darbininkų unijas. Ir 
darbdaviai bus priversti už tai labai svarbu, kad 
samdyti daugiau darbinin- darbininkų unijos nuo to 
kų ir taip bedarbių skai- tikslo nenutoltų. Popiežius 
čius bus sumažintas. Taip Leonas XIII sako: “Darbi- 
pat kam nežinoma, yra, ninku unijas reikia taip 
kad neorganizuoti darbi- tvarkyti, kad jos virstų ge
niukai gauna labai mažą riausiomis

j atlyginimą: iš savo mažo 
uždarbio darbininkas ne
gali nusipirkti nei reika
lingiausių savo pragyveni
mui daiktų, ir kada daiktai 
neišperkami, tada fabriką 
užsidaro ir darbininkai pa
silieka be darbų. Taigi dar-

f
PRENUMERATOS KAINA:
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366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2620.

Studentų Seimas
Prieš pat Lietuvių dieną, liepos 1 ir 2 d. Mariana- 

poly įvyksta Studentų Seimas. Netenka abejoti, kad 
atsilankys skaitlingas delegatų būrys, nes Lietuvių 
Kolegija Thompsone turi tokį traukutį, kuriam jaunuo
liai moksleiviai negali atsispirti. Įvykusis pereitą ru
denį baisingas viesulas gerokai sužalojo žavingą Ma
rianapolio parką, bet medžių dar liko pakankamai, gi 
kur ne kur niūksantieji išrautų medžių kelmai ir krū
vos suplautų malkų gyvai liudyja apie įvykusią čia 
dramą, ir tuo atžvilgiu ne vienam ieškančiam stiprių 
įspūdžių jaunuoliui bus įdomu pamatyti tuos pasiliku
sius gamtos kataklizmo pėdsakus.

Studentų seimai visuomet būna skaitlingi, nuo
širdūs ir pilni jaunuoliško gyvumo. Tačiau, kaip pa
prastai mūsiškio jaunimo seimuose, patys svarbiausi 
organizacijos klausimai būna sprendžiami tik pačių 
veikliausiųjų narių, gi eiliniai delegatai, kad ir apsčiai 
posėdžiuose lankosi, bet diskusijose mažai tedalyvau
ja, daugiausia gal dėlto, kad nėra tiek išsilavinę lietu
vių kalboj, idant savo iškalbingumą galėtų tinkamai 
parodyti. Bet esti džiuginančių išskirčių. Kai kurie de
legatai ir delegatės, ypač iš Marianapolio Kolegijos, 
taip pat iš VVaterbury, Conn., Rochester, N. Y., ir So. 
Bostono, pasižymi gyvu susidomėjimu studentijos 
reikalais ir taisyklinga lietuvių kalba, kurioje sugeba 
padaryti turiningų ir gerai išstudijuotų paskaitų.

Mūsų studentija reikalinga stiprios ir tikslingos 
organizuotės. Tai labai sunkus uždavinys. Su seimais 
dar pusė bėdos. Čia nemaža entuziazmo ir daug žadan
čių nutarimų bei rezoliucijų. Bet kasdieniniam gyve
nime nelengva palaikyti pastovią ir tiksliai nustatytą 
kuopų veiklą. Juntama trūkumo vadų. Eilinių studen
tijos narių sąstatą beveik išimtinai sudaro High Schoo- 
l’ių moksleiviai ir moksleivės, su retkarčiais įterptais 
lietuviškiau susipratusiais kolegijų studentais. Pana
šiomis sąlygomis studentijai besiverčiant, vadovybė 
natūraliai šlubuoja, nes iš High School’ių jaunimo ne
galima tikėtis platesnės ir sumanesnės veikimo inici- 
jatyvos. Bet daroma kas galima, ir Studentų organi
zacija, kad ir netobula, vis dėlto vaidina nemažą rolę 
mūsų gyvenime. Esamose sąlygose tautinis mokslei
vijos susipratimas eina labai nesparčiai, bet vis dėlto 
slenka pirmyn. To visko židiniu neužginčyjamai yra 
Lietuvių Kolegija Marianapoly. K.

Katalikai Darbininkų Unijose
Pirma, negu kalbėsiu a- atėjo naudingiausiu laiku, 

pie katalikų uždavinį dar
bininkų unijose, reikia ke
letą žodžių pasakyti apie 
darbininkų teises organi
zuotis ir jų organizacijų 
reikalingumą.

Darbininkų Teisė
Popiežius Leonas XIII 

enciklikoje Rerum Nova- 
rum sako: “Patyręs savo 
jėgų menkumą žmogus 
verste verčiamas ieško ki
tų pagalbos. Šv. Raštas 
sako, geriau būti dviem 
drauge, negu vienam, nes 
abu turi naudos iš savo 
draugijos. Jei vienas par
puola kitas jį pakels. Var
gas vienam, nes parpuolęs 
neturi, kas jį pakelia. Arba 
vėl kitas pasakymas: Bro
lis, kuris yra brolio palai
komas, yra tvirtas kaip
miestas. Šitas įgimtas pa- dėtis į savo draugijas, ku- 
linkimas stumia žmogų rios viešpataujantis tada 
dėtis į organizaciją. Ir pa- galingiausiose valstybėse 
čios įgimtiės surėdimu liberalizmas atkakliai prie- 
žmogus turi teisę dėtis į žinosi jiems suteikti”, 
draugiją”.

Pijus XI, patvirtindamas tvirtino, 
Leono XIII žodžius, u—1  * 1 -------- r ~__ (
klikoje Quadragesimo An- vai dėtis į savo draugijas 
no, sako: “Popiežiaus Leo- ir niekas neprivalo tos jų 
no XIII nurodymai apie teisės varžyti, ar drausti 
darbininkų organizacijas jiems organizuotis.

nes neviename krašte šiuo 
tarpu valstybių vadovybė, 
liberalizmo paliesta, mažai 
terodė palankumo šiems 
darbininkti susibūrimams 
ir net atvirai prieš juos 
kovojo. Valstybė mielai 
pripažino ir rėmė tolygias 
draugijas steigiamas kitų 
luomų; tačiau per nežmo
nišką neteisybę ji suvaržė 
ir net atėmė įgimtą teisę 
dėtis į draugijas tiems, ku
riems jų labiausia reikėjo, 
kad apsigintų nuo stipres
niųjų išnaudojimo”.

Tas pats popiežius savo 
enciklikoje “Bedieviškas 
Komunizmas” sako: “Už
tenka tik prisiminti, su ko
kia tvirtybe, energija ir 
patvarumu mūsų pirmta- 
kūnas Leonas XIII reika
lavo darbininkams teisės

ir tinkamiau
siomis priemonėmis tiks
lui pasiekti, būtent, kad 

■ kiekvienas unijos narys 
(turėtų ,kiek tiktai galima, 
iš to medžiaginės ir dvasi
nės naudos sau ir savo šei
mai”.

Šių Dienų Unijos
Kadangi darbininkai turi 

(teisę laisvai dėtis į unijas 
ir visi supranta jų reika
lingumą, kyla klausimas, 
kodėl tiek mažai tėra or
ganizuotų darbininkų. Pa
gal Jungtinių Amerikos 
Valstybių darbo skyriaus 
pranešimo, tik penkiolik
tas nuošimtis fabrikų dar
bininkų tėra susidėję į u- 
nijas. Atsakymas yra toks: 
pirma, daugelis darbdavių, 
ypač didžiųjų korporacijų, 
stačiai neleidžia darbinin
kams dėtis į savo unijas; 
antra, pačiose darbininkų 
unijose ne visa yra tvarko
je-

Šiandieną mes matome, 
kad darbininkų unijų va
dovybėje yra ir nesąžinin
gų vadų, kurie, vietoje 
žiūrėti darbininkų gero
vės, ieško sau asmeninės 
naudos, ar politinės karje
ros. Jie reikalauja vis dau
giau ir daugiau turto uni- 

I jos nariams visai neatsi- 
i žvelgdami į įmonės padėtį. 
I Popiežius Pijus XI, encikli- 
| koje Quadragesimo Anno,

I i

(sako: “Reikalaujant darbi
ninkams atlyginimo, taip 
pat reikia turėti galvoje ir 
įmonės bei jos savininko 
reikalai; būtų neteisinga 
reikalauti per didelio atly
ginimo, kurio įmonė be sa
vo sunykimo ir be plau
kiančios iš to darbininkų 
nelaimės negali pakelti.” 
Šiandieną nekurie unijų 
vadai varosi būti galin
gais viešpačiais ir sako 
darbdaviams: “Dabar mes( 
jus taip pavergsime, kaip sūs katalikai klausimuose, 
jūs buvote pavergę darbi-

Principy Reikalingumas
Yra dar katalikų, ačiū 

Dievui nedaug, kurie sako, 
kad tikyba yra privatus 
dalykas ir ji neturi vietos 
darbininkų unijose. Tie ka
talikai didžiai klysta. Reli
gija nėra privatus dalykas. 
Nėra tokio ekonominio ar 
socialinio klausimo, kuris 
drauge nebūtų religijos ir 
dorovės klausimas. Ir jei- 

i gu mes negalime būti drą-

C.-V.Ž. rašo:

Tos sutartys, kurias sudarė 
Anglija ir tie garantijų pažadai, 
kuriuos ji padarė Rumunijai, 
Graikijai ir Lenkijai, pagaliau 
britų ruošimąsis pasirašyti su-

sigynimo blokas sudaro 44 proc. 
viso pasaulio pramonės pajėgu
mo. Aišku, kad 17 yra beveik 
tris kartus mažiau, negu 44.

Žaliavos klausime Ašies vals- 
__ .______ ___r______ _____ tybės yra žymiai blogesnėje pa
tartį su Sovietų Rusija, yra vi-' dėtyje, negu apsigynimo blokas, 
sai nauji anglų politikoje nu-.Vokietija ir Italija beveik netu- 
krypimai nuo įamžintos Angli-Įri savo žibalo, neturi savo med- 
jos įzoliacijos politikos. Negir- j vilnės, neturi vilnos, gumos, 
dėtas dalykas, kad senos, aris- stinga joms geležies, pirito ir 
tokratinės ir kapitalistinės An- mangano, neturi cino. Svarbiau- 
glijos kareiviai maršuotų greta šia dar yra ir tai, kad toms val- 
raudonosios armijos kareivių! stybėms stinga maisto. 
Bet šis reiškinys parodo, kad 
taikos išlaikymo galimumai tų 
sutarčių pagalba kas dieną di
dėja.

Italija su Vokietija teigia, kad 
to bloko, kurį dabar kuria ang
lai, pajėgumas nesąs labai dide
lis; jos teigia, kad Romos — 
Berlyno Ašies kariškos jėgos e- 
sančios didesnės ir galinčios 
sėkmingai grumtis su tuo vadi
namuoju “apsupimo” bloku. Bet 
faktai ką kitą sako. Pavyzdžiui 
galima imti kad ir gyventojus, j

Romos — Berlyno Ašies vals- j 
tybės turi 150 milijonų gyven
tojų: antrasis blokas, kurį spau
da vadina apsigynimo bloku, tu
ri tiek gyventojų: Britų imperi
ja — apie 500 milijonų; Pran
cūzijos imperija apie 110 mili
jonų: Lenkija — apie 35 milijo
nus; Turkija — apie 15 milijo
nų: Rumunija — apie 20 mili
jonų: Graikija — apie 6 milijo
nus; prie to reikia dar pridėti 
apie 170 milijonų Sovietų Rusi
jos gyventojų. Tokiu būdu gau
name 150 milijonų Ašyje prieš 
856 milijonus. Jei prie jų pridė
tume dar Jungtinių Valstybių 
gyventojus, gautume apie 985 
milijonus. Tai jau yra galybė, 
su kuria turi skaitytis ir karš
čiausi ašies šalininkai.

Karo pasekmėms nulemti ne
maža reiškia ir kariaujančių 
kraštų pramonė. Romos —Ber
lyno Ašies pramonės pajėgu
mas. kaip apskaičiuoja žinovai, 
yra 17 proc. viso pasaulio pra
monės pajėgumo: tie 17 padali
nami šiaip: Vokietija — 14 pro
centų ir Italija — 3 proc. Tuo 
tarpu prieš pastatydami tam 
pajėgumui tiktai keturių didžių
jų apsigynimo 1 * 
pajėgumą, gauname tokius skai- karišką žygį. Toks žygis joms 

‘ i būtų pražūtingas.
i
I

I

Pinigų — aukso atžvilgiu A- 
, sies valstybėms dar sunkiau: 
i jos beveik visai neturi aukso re- 
| zervų ir svetimos valiutos. Jei 
atsitiktų karas, tai, neturėda
mos aukso, tos valstybės jokiu 
būdu negalėtų gauti iš užsienių 
reikalingos karo medžiagos ir 
savo pramonei žaliavos.

Taip pat labai reikšmingas da
lykas yra laivynas — kariškas 
ir prekybinis. Kas karo metu 
viešpataus jūrose?

Kariškų laivų tonažas 1938 m. 
liepos mėnesy buvo maždaug 
toks: Britanija — 2 mil. tonų, 
Prancūzija — 720,000 tonų, So
vietų Rusija — 460,000 tonų. 
Tuo tarpu Vokietijos laivynas 
turi 420,000 tonų ir Italijos lai
vynas — 630,000 tonų. Jei čia 
tektų dar imti dėmesin ir Jung
tinių Valstybių laivyną, kurio 
tonažas yra 1,800,000 tonų, tai 
aišku, kad Ašies valstybių padė
tis yra labai nelygi.

Prekybos laivų tonažas taip 
pat labai nelygus: Britanijos 
prekybos laivyne yra 17 mil. to
nų. Jungtinių Valstybių preky
bos laivynas turi 13 mil. tonų, 

i Vokietijos ir Italijos prekybos 
laivynai toli gražu negali pri
lygti Britanijos, Prancūzijos ir 
Jungtinių Valstybių laivynams.

Turint galvoje tokias laivynų 
jėgas, aišku, kad karo metu Vo
kietija ir Italija pasijustų tar
tum tvirtovėse: jas apsuptų ir 
užblokuotų Anglijos, Prancūzi
jos ir Jungtinių Valstybių lai- 

' vai.
Viršuje suminėtų skaitmenų 

akivaizdoje kiekvienam aišku, 
kad Ašies valstybės negali bent 

bloko partnerių šiandien manyti apie kokį nors

kurie arčiausiai paliečia 
ninkus”. Tai kelias į klasių m^sŲ gyvenimo reikalus,

■ tai verčiau visai nebūkime 
nesivadinkime katali

kais. Mes turime teisę ir 
pareigą savo įsitikinimus 
viešai išpažinti. Jeigu mū
sų idėjos ir principai yra 
katalikiški, kodėl bijomės 
jų pareikšti? Juk mes ge- 

j rai žinome, kad norint pra
vesti reformas organizaci
jose, visų pirmą reikalin
ga jas padaryti žmonių 
širdyse. Jei žmonių širdyse 
nebus teisingumo ir arti
mo meilės, tai veltui mes 
jų lauksime organizacijo
se. Pijus XI sako: “Visos 
mūsų pastangos pagerinti 
gyvenimą bus veltui, mūsų 
namas nebus pastatytas 
ant uolos, bet ant smilčių, 
jei mes atmesime religijos 
ir dorovės principus. Jei 
reikalinga šiandieną gydy
ti žmonių visuomenę, tai 
padės vienas grįžimas prie 
krikščioniškojo gyvenimo 
ir jo principų. Nes tik jis 
vienas tegali atnešti tinka
mą priemonę”.

Į , y
kovą ir revoliuciją. O kla- .- 
šių kova nei darbininkams 
nesuteiks geresnio pragy
venimo nei visuomenei ne
atneš naudos. Už tai Pijus 
XI sako: “Kiekvienas pi- j 
lietis pirmučiausia privalo 
stengtis, kad, panaikinus 
konfliktus tarp klasių, įsi
galėtų sutartinis bendra
darbiavimas”. Unijos, rei- 

: kalaudamos teisingumo 
savo nariams, neprivalo 
taip pat užmiršti 
žmonių teises.

ir kitų
I

Katalikų Uždavinys Unijose
Nesąžiningi darbininkų čia ragina katalikus prisi- 

unijos vadai suskaldo uni
jas į frakcijas ir darbinin
kai vėl pasilieka galingų 
kapitalistų išnaudojami. 
Taip dalykams einant, ka
talikams liepiama eiti į 
darbininkų unijos vadovy
bę. Jie turi tai daryti; bet 
kaip?

Kaip katalikai prasimuš 
į unijos vadovybę? Sunkus 
tai darbas. Toliau, ne į vi
sas unijas katalikams leis
ta įsirašyti. Bažnyčia 
draudžia katalikams prisi-;

dėti prie darbininkų unijų, | 
kurios yra teisėtai veda
mos, ir jose aktyviai daly
vauti. Popiežius Pijus X, 
enciklikoje Singulari Qua- 
dam, įsako, kad katalikai, 
savo parapijose, sudarytų 
katalikų darbininkų drau
gijas, per kurias jie galėtų 
gerai apsipažinti su Bažny
čios mokslu. Mes lietuviai 
turime Katalikų Darbinin
kų Sąjungą, kuri per su
rengtas paskaitas, per lai
kraštį “Darbininką”, nu-

I 
!
II

dėti prie tokių unijų, ku. I rodo žmonėms Bažnyčios 
rios nesilaiko teisingumo j mokslą darbininkų klausi- 
principų, nepripažįsta jo- muose- Tlk gaila, kad nevi- 
kių teisių kitoms žmonių,S1 darbininkai pne jos pn-, 
klasėms, ar trukdo katali-' klauso. O reikėtų priklau- 

i kams pildyti savo tikybi- syti, nes tai Popiežiaus 
nes pareigas. Bet Bažny-1 pageidavimas.

Pareiga Dėtis Į Unijas
i
I 
i
I

Bažnyčios vadai visada! 
kad darbininkai 

enci- turi neliečiamą teisę lais-

Taigi pirmas katalikų už
davinys yra gerai apsipa- 
žinti su Katalikų Bažny
čios mokslu darbo klausi
muose; antra, įsirašyti j 
darbininkų unijas. Tiesa, 
kaip pirmiau minėjau, u- 
nijose yra daug netobulu
mų, nemažai nusikaltimų; 
bet kokioje žmonių drau
gijoje rasi visą tobulą ? Gal 
didžiausias katalikų nusi

1 
i 

kad jiekaltimas yra tas, 
nenori dėtis j darbininkų 
unijas. Bet jei norime dar
bininkams gerovės, tai ne
reikia unijų pasmerkti, bet 
į jas dėtis ir reikalauti, kad 
jos būtų vedamos teisingu
mo ir artimo meilės prin
cipais. Aišku, jei kas nori 
organizaciją pagerinti, pa
tobulinti, privalo į ją įsira
šyti.

Principy Apleidimas
Taigi pačių darbininkų 

ir visuomenės gerovei, ka
talikai privalo įnešti į uni
jas krikščioniškus princi
pus. Katalikų nedovanoti
nas apsileidimas paveda 
darbininkų unijas nesąži
ningiems vadams. Pijus 
XI, enciklikoje, “Bedieviš
kas komunizmas”, sako: 
“Mes tiek kartų apgailes
tavome, nes kaikurie žmo
nės, iš paviršiaus, kad ir 
ištikimai pildydami religi
nes pareigas, tačiau savo 
darbo, pramonės, profesi
jos, prekybos ar tarnybos 
srityse, dėl apgailėtino sa
vo sąžinės dvilypumo, gy
vena gyvenimą, kuris per
daug nesutaria su aiškiais mo ir artimo meilės princi- statyti, 
krikščioniškojo teisingu- pus į organizacijas, į dar- prie sąrašo atvykusių lai- 
mo bei krikščioniškos mei- (bininkų unijas, į visą gv- vų į svarbiausius Ameri- 
lės principais. Iš čia papik- venimą. T. kos uostus paduotu laiku.

čius: Anglijos su Kanada, bet 
be kitų dominijų. Prancūzijos, 
Sovietų Rusijos ir Lenkijos 
pramonės pajėgumas yra 27 
proc. viso pasaulio pajėgumo- 
tie 27 proc. padalinami šiaip: 
Anglija su Kanada — 13 proc., 
Prancūzija — 7 proc.. Sovietų 
Rusija — 5 proc., ir Lenkija — 
2 proc. Jei prie to pridėtume 
dar Jungtines Valstybes, tai ap-

Nežino Kaip Vardas Buvo 
Užrašytas, Kuomet Atvyko 

Į Jung. Valstybes

Klausimas — Atvykau į 
šitą šalį kovo mėnesį 1909 
m. Nepamenu laivo vardo, 
nei kada atvykau. Ar gali
te man surasti tas infor
macijas? Ar galite praneš
ti, kaip mano vardas buvo 
užrašytas rekorduose ir 
kada aš gimiau, ant tų re
kordų tas pažymėta.

Atsakymas — Nė vienas 
žmogus, apart valdžios 
darbininkų, negali egzami
nuoti atvykusių imigrantų 
rekordų. Todėl gi mes ne
galime tamstai pranešti 
kaip vardas buvo užrašy
tas rekorduose, ir kiek se
numo tamsta buvai kuo
met atvykai į šitą šalį.

Kartais galima nustatyti 
tikrumą žmogaus atvažia
vimo ir laivo vardą. Daryti 
tą, būtinai reikia turėti se-

tinimas silpniesiems tikė
jime, o piktavaliams —ge
ra proga kaltinti dėl to pa
čią Bažnyčią”. Ir taip, ka
da katalikai darbininkų u- 
nijose neiškelia krikščio
niškų principų ir nesilaiko 
teisingumo, Bažnyčios 
priešai sako, kad Katalikų 
Bažnyčia nesirūpina dar
bininkų reikalais, neturi 
darbininkams tinkamų nu
rodymų.

Popiežius Leonas XIII 
pasakė: “Niekas taip nepa
kenkė Bažnyčiai, kaip am
žinas katalikų nuolaidu
mas ir apsileidimas. Visa
da mes esame tie, kurie 
pralaimime”. Ir jei šian-. 
dieną kaikurios darbinin-(
kų unijos yra nesąžiningų kančių informacijų — apie 
vadų rankose, tai vis dėl. kada atvykai, metus, mė- 
katalikų nuolaidumo ir ap- nesį, ar pradžią, vidurį ar 
sileidimo. Vyrai, gana būti , pabaigą mėnesio, kuriame 
tik pečiais ir pilvu, laikas uoste išlipai iš laivo, ir iš 
vėl tapti didžiadvasiais ir kurio uosto išvažiavai. Tos 
didžiausiu įsitikinimu neš- informacijos ir visos kitos, 
ti krikščioniškus teisingu- kurias imigrantai gali pri- 

yra pritaikintos

I



MASENDUKAITE - VOSHELL
Tie. kurie paprastai ateina šv. 

Alfonso bažnyčion ankstyvoms 
šv. mišioms buvo nustebinti

Penktadienis. Birželio 30. 1939

Pennsylvanijos Žinios

“Kur vienybė, ten galybė”. Tai j 
ne nuostabu, kad visas Pitts- 
burgas sujudo ir giliai svarsto 
Lietuvių Dienos klausimą, nes 
vieningas darbas pagimdo ga
lybę. Visi Pittsburgho Gerbia
mieji Klebonai, kaip vienas, y- 
ra užsidegęs Lietuvių Dienos 
sėkmės karštumu ir deda visas 
pastangas, padaryti šią iškilmę 
didžiausią ir iškilmingiausią. 
Katalikų Federacijos taip pat 
lošia svarbią rolę šios dienos 
iškilmėje, nes ji yra jėga judi
nanti visą lietuvišką katalikišką 
išeiviją. LRKS Amerikoje yra 
šios šventės medžiaginis ir dva
sinis ramstis. Šv. Pranciškaus 
Vienulyno Rėmėjų draugija yra 
viena iš aktyviausių jėgų, pasi
aukojusių Vienuolyną remti. 
Liepos 4 dienos sėkmingumas 
beveik visiškai priklauso nuo 
rėmėjų. Daug žada prisidėti pa
rapijinės draugijos ir klubai, 
kuriems tautos klausimas yra o- 
pus ir kurie giliai atjaučia mū
sų Seselių darbą. Todėl. VISI 
VIENINGAI PRIE LIETUVIŲ 
DIENOS DARBO.

Žingeidu. kas ten bus Seselių 
Parke, liepos 4 dieną. Štai pro
grama :

1. Kad visi galėtų suspėti at
važiuoti. 12 valandą, pietų me
tu. Kun. V. Abromaitis atlaikys 
šv. mišias. Seselių Koplyčioje.

2. Prie pasilinksminimų ir žai
dimų prisidės žurnalistas, ponas 
V. Uždavinys, svečias iš Lietu
vos.

3. Krepšinio rungtynės tarp 
Duųuesne Universiteto koman
dos ir mūsų lietuvių meistrų, 
kurie praeitais metais dalyvavo 
Olimpijadoje Lietuvoje.

4. PETE BENNETT. Ameri
kos lietuvis šokikas šoks į auk
štį.

Visi, jauni ir seni, klebonai ir 
vikarai. Federacijos namai ir 
LRKSA nariai, rėmėjai, draugi
jos. klubai ir visi, o visi atva- 

ižiuokite. Seselės ir Kapelionas 
ir Rengėjai Jūsų lauks Seselių 
parke. Pittsburgh. Pa.

Rengėjas.

SHENANDOAH, PA. Vaizdas iš Lietuvos Karo aviacijos 20 metų sukaktuvių šventės gegužes 20 d.: 
ilgoj eilėj išrikiuoti naujieji Lietuvoje statyti lėktuvai.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Birželio 25 d. įvyko mūsų 

rapijos metinis piknikas, 
kas pasisekė kuopuikiausiai: — 
buvo labai graži saulėta diena, 
todėl į pikniką suvažiavo didelė 
minia žmonių - parapijonų. Visi 
su savo draugais, giminėmis, 
pažįstamais labai linksmai pra- Rinko Prano Treigio komanda. ■ 
leido dieną.

Giliausia padėka reiškiama 
tos pramogos komitetui, darbi
ninkams ir darbininkėms, kurie 
nenuilsdami dirbo per kelias sa
vaites. kad surinkti viską, kad 
viską taip gerai paruošti. Ne
maža padėkos priguli ir tiems 
visiems biznieriams bei mūsų 
parapijos draugams, kurie kiek 
tik galėdami paaukavo — pado
vanojo visokių valgių ir gėrimų.

i pa- 
Vis-

A. Neverauskas. atliko šią apei
gą. Po to, kun. J. Sefton. iš New 
Philadelphijos. pasakė skau
tams labai gražų pamokslą, pa- 
brieždamas jųjų, kaip skautų, 
garbingus idealus ir prieder
mes. Tada, jo vyriausio buri-

i ATOSTOGOS LIETUVOJE
Rašo Jonas Mončiūnas

(Tąsa)
Lietuvos naujakuriams ir ben

drai visiems ūkininkams labai 
daug pagelbėjo agronomai mok--------------- _--------------------
kun. S. Mažeika City, Pa.; ir 
kun. J. Sefton New Philadel- 
phia. Pa. Pamaldose tarnavo 
mūs parapijos seminaristai: J. 
Gibas, A. Šupienius ir T. šakai- 
tis. —

visi skautai susirikiavo į tam 
tikras vietas, visi suklaupė, o 
jųjų kapelionas kun. Neveraus
kas kiekvienam prisegė auksi
nę skautų sagutę ir uždėjo ofi- 
ciališką kaklaryšį. Tos ceremo
nijos metu gražiai giedojo mūsų 
parapijos mergaičių skaučių 
choras. profesoriui Medoniui 
pritariant vargonais. Taipgi. į- 
gijo oficiališkas sagutes sekan
tieji: vyriausias būrelio vadas 
— Pranas Treigys, komandos 
pagalbininkai — Juozas Šerys. 
Albinas Pacenta, Jonas An- 

. driauskas ir Danielius Ferguso-
nas: mūsų parapijos skautų glo- tistai Daubr.er ir Foster tikisi

IR DAR ŠIS TAS
— Jau kelinta savaitė kai pra

dėjo mūsų bažnyčią taisyti, — 
iš vidaus visą naujai dažys. Mat, 
dabar visas bažnyčios vidus iš
kaltas medžiais — sąspyriais. 
Vien tas darbas ir medžiaga at
sėjo virš $1400. Pasamdyti ar-

lietu-Retas reginys mūsų 1 
vių tarpe.

5. Panelė M. Baronaitė, 
nia iš Lietuvos, vadovaus 1 
viškuose šokiuose.

6. Advokatas J. Schultz. 
sakys įdomią kalbą.

7. -Kepsnių, skanėsių bus pa
kankamai visiems. Ponios ir pa
nelės palikite savo “sandvičius” 
namie. Gausite ko tik panorėsi
te piknike.

vieš- 
lietu-

IŠKILMINGOS SKAUTU 
APEIGOS

Praeitą savaitę, birželio 26 d.. 
7:30 vai. vakare mūsų bažnyčio
je įvyko iškilmingos skautų a- bėjai — Jurgis Sakalauskas. Jo- dirbti kokius 7 mėnesius pakol 
peigos — 34 naujų skautų į- nas Navickas. Vincas Juodeška. baigs šitą darbą. Visos bažny-į 
rengtuvės. Tose iškilmėse daly-' Albinas Norkevičius. Pranas čios nudažymas. piešiniai ir tt.. ■ 
vavo netik mūsų parapijos . 
troop’ės skautai, bet ir daugelis ! 
skautų iš kitų komandų mūs a-! 
pylinkės, — buvo net ir protes-! 
tantų ir žydų.

Labai puikų įspūdį padarė vi
siems bažnyčioje susirinkusiems 
žmonėms - svečiams, o jųjų bu
vo apie 400 žmonių, kai visi 
skautai, netik berniukai, bet ir 
mergaičių skaučių trop'ės. visi 
savo komandomis suregimen- 
tuoti. sekdami vėliavų nešėjus 
ir jųjų sargybinius, ritmingai 

, atmaršavo viduriu bažnyčios i- 
ki paties didžiojo altoriaus.

Pamaldos prasidėjo su pa- 
. šventinimu sagučių ir kakiary- 
; šių naujųjų skautų. Mūs parapi
jos trop’ės kapelionas.

i
mūsų parapijos 21Į šauiinskas ir Leonardas Cei- j kainuos apie $10.000 dolerių, 

kauskas. Po šių apeigų įvyko ‘ — Birželio 27 d., buvo užregis-
! palaiminimas šv. Sakramentu. ■ truoti. ir jau dabar yra moki- 
Celebravo kun. Andrius Degu- narni, mūsų parapijos berniukai 
tis. Laike šių pamaldų visi skau- ir mergaitės, kurie bus prirengti 
tai vienbalsiai atkalbėjo pasi-' prie Firmos Šv. Komunijos, ku- 
šventimą prie Šv. Panelės Mari- ri įvyks kada rugpiūčio mėnesį, 
jos. Po pamaldų visi skautai ir Lekcijos yra kasdien. 10 vai. 
jųjų draugai susirinko pobaž- ryte. Tėveliai yra raginami, kad 
nytinėj svetainėj, kur visiems prižiūrėtų savo vaikelius, kad 
buvo surengta užkandžių ir tt. jie kasdien atsilankytų į tas pa- 
Ir taip baigėsi tos mūs parapi- ' mokas.
jos skautų iškilmingos įvilktu- ‘ — Mūsų Sodaiiečių piknikas į- 
vių apeigos. ■■vyks šitą sekmadienį. 2 d. lie-

Pamaldose dalyvavusių kuni-! pos. Taipgi, mūsų parapijinis 
gų tarpe buvo šie: mūsų klebo-' choras turės savo pikniką kitą 
nas kun. J. A. Karalius ir vika- savaitę. 9 d. liepos. Pelnas šio 
ras kun. Juozas Neverauskas: pikniko eis padengimui lėšų 

> kun. Andrius Degutis, Maizevil-; choro išvažiavimui į New Yor- 
kun. J. le. Pa.: kun. P. K. Chesna ir'ko Pasaulinę parodą. Rautas.

sliškais patarimais kaip vesti ir 
tvarkyti ūkį. o valdžia teikė pa
skolas ir paramą.

Kaip žinome kaimų žemė buvo 
Tabai išskirstyta. Bet kada skir
stė kaimus, tai žemės gavo prie 
vienos vietos. Štai mano švoge- 
ris iš Gastilionių, Rumšiškės 
par. turėjo keltis į Užtaką. Ten 

: gavo kelmyną. Žmogus verkė, 
:kada kraustėsi. Bet valdžia pi
gia kaina pardavė miško, davė 
mašiną kelmams rauti dykai, ir 
dabar, pasistatęs namus, džiau- 

l giasi. Tiesa, buvo kelmynas, bet 
gavo daugiau žemės.

Labai gražų įspūdį daro jau
nimas sekmadieniais, kada bū- 

įriais eina į bažnyčią. Mačiau 
: daug jaunimo su studentiškoms 
kepuraitėmis, ne tik vaikinų, 
bet ir merginų.

■ Lietuvoje dabar nėra vargo su 
i mokyklomis, nes ir kaimuose 
'yra jau pristatyta pradinių mo
kyklų.

Jaunimas, vaikinai, mokosi 
ūkininkauti, augina įvairias 
daržoves ir vaismedžius. Jaunie
ji ūkininkai eina į pamokas. Ku
rie geriau užaugina daržoves ar 
ką kitą ,tai gauna dovanas.

Kai kur žmonės nusiskundžia, 
kad valdžiai mokesniai dideli, 
bet negirdėjau, kad kas suban- 
krutytų, o jeigu kur už skolas 
parduoda., tai dažniausia kalta 
“samegonka”.

Važiuojant garlaiviu Nemu
nu. klausiu vieno žmogelio: Ar 

i dabar geriau, ar prieš karą? 
“Prieš karą buvo geriau, nes 
Nemune galėjome gaudyti žuvis ■ 
kada norėjome, ir jas užnuodyt.

I

šeštadienį, birželio 24 d., nes a- 
tėję jie pamatė visas žvakes ir 
šviesas užžiebtas ant didžiojo 
altoriaus. Lygiai 7 vai. ryte pa
sirodė bažnyčioje p-lė Ona Ma- 
sendukaitė ir jos būsiantis gyve
nimo draugas Jonas Voshell. 
Kun. dr. Mendelis priėmė jų iš
tikimybės įžadus ir atnašavo 
šv. mišias. Jaunosios mamytė, 
ponia Masendukienė, ir sesutė 
ponia Koester ėjo prie šv. Ko
munijos. Kita jaunosios sesutė, 
vienuolė, Gailestingų Sesučių 
vienuolyne, Dalias, Penna., tą 
pačią valandą priėmė Jėzų į sa
vo širdį, prašydama palaimini
mo savo sesutei, priimančiai 
Moterystės Sakramentą. Tai bu
vo tikrai pavyzdingos vestuvės,

I

ypač prisiminus kitų dviejų jau
nuolių lietuvių šliūbą paimtą tą 
pačią dieną svetimtaučių bažny
čioje, dėlto, kad mūsų kunigai 
ragino juos priimti šį svarbų 
Sakramentą su šv. mišiomis. Jie 
bevelino kaip protestantai šeš
tadienį po pietų tai padaryti. 
Gaila, kad kaikurie mūsų jau
nosios kartos katalikai taip pi
giai teįkainuoja brangiausiąją 
šv. mišių auką. Gaila, kad jie 
tiek savimi pasitiki, kad jiems 
Jėzaus prietelystė, arba Bažny
čios ypatingai jiems teikiamas 
palaiminimas yra kaip ir be ver
tės. Sveikiname pp. Voshell. 
Linkime jiems ilgiausių metų ir 
kupiną saiką Dievo malonių!

NUOTRUPOS

o dabar to negalima daryti. Kai 
pagauna .tai baudžia už nuodi- 
nimą”, atsakė žmogelis.

Viename bažnytkaimyj kalbė
jau su jaunimu. Klausiau, ar jie 
sueina pasilinksminti vakarais? 
Sako: “Retai kada, nes reikia 
gauti policijos leidimą”. Klau
siu: Kas būtų, jeigu sueitumėte 
be leidimo? Jie man atsakė, 
kad “nieko nebūtų, jeigu jauni
mas ramiai išsiskirstytų. Bet 
dažniausiai, kaip įvyksta vaka
rėliai be policininko, tai susimu
ša ir net peiliais susipiausto. 
Tada tą šeimininką, pas kurį į- 
vyko vakarėlis be leidimo, bau
džia.”

Girdėjau daug įvairių nusis
kundimų. bet man. rodos, kai
kurie nusiskundimai yra nepa
grįsti.

Važiuojantieji į turgų, turi 
nuvalyti arklius, negali mušti 
arklių, kaip seniau. Draudžia 
kankinti gyvulius. Jeigu veža 
kokį gyvulėlį ar paukštį į turgų 
parduoti, tai negali vežti surišę, 
bet turi vežti klėtkoje.

(Bus daugiau)

I

I

Ketvirtadienį, birželio 22 d. 
pp. Vinco ir Kotrynos Ratkevi
čių dukrelė priėmė krikšto sa
kramentą. Naujagimės, dėdė 
Viktoras Draginis ir teta Elz
bieta Klingenbergienė buvo 
krikšto tėvais. Kun. Antanas 
Dubinskas išpildė Krikšto apei
gas suteikdamas jai motinos, 
Kotrynos, vardą.

Trečiadienį, birželio 28 d. 
kun. Antanas Dubinskas išvyko 
atostogoms. Girdėjau, kad grįž 
liepos 15 d., nes jo jauniausys 
broliukas Pranas rengiasi pri
imti moterystės sakramentą, 
sekmadienį, liepos 16 d.

J. V. Nepriklausomybės šven
tės dėliai, S. M. novenos pamal
dos bus laikomos trečiadienį ir 
ketvirtadienį, vietoj pirmadie- 

i nio ir antradienio. B.S.K.

t

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

KUPRAITIS.

DARBAS IR SOCIALINE LYGYBE
IV. DARBO IR SOCIALINES LYGYBES SPRENDIMO 

VYKDYMAS
(Tęsinys)

1. Darbo klausimo sprendimo 
priklausombe ir eiga

Išnagrinėję darbo parūpinimo subjektus 
ir darbo parūpinimo būdus, matėme, kad dar
bą įvairiais būdais parūpina daugiausia vals
tybė, todėl ir socialines lygybės sprendimas 
savaime priklauso valstybei, nes darbas, kaip 
jau konstatavome, dalinai ar visai išspren
džia socialinę lygybę. Tik valstybė yra kom- 
petetinga vykdyti socialines reformas ir tik 
jos vienos svarbiausia pareiga rūpintis pilie
čių gerbūviu ir jų apsauga, užtikrinant jiems 
(piliečiams) ramų, tikrą ir teisingą pragyve
nimą. Tačiau ne visuomet valstybė viena į- 
stengia įvykdyti socialines gyvenimo refor
mas. Vykdant svarbias socialines gyvenimo 
reformas, valstybei į pagalbą ateina Bažny
čia ir visuomenė per savo organizacijas. So
cialinės problemos sprendimas darbo atžvil
giu be Bažnyčios ir visos visuomenės bendra
darbiavimo yra beveik negalimas, nes socia
linės lygybės problema įvykdoma tik mora
liniu žvilgsniu, kaip ankščiau yra įrodyta. 
Valstybė, spręsdama socialinę lygybę darbo 
atžvilgiu, privalo vadovautis visuotinu teisin
gumu. o visuotinai teisingai išspręsti darbo 
parūpinimo klausimą galima tik bendradar
biaujant plačiai visuomenei. Pav. Rusija, 
vykdydama laisvės, lygybės, brolybės šūkį 

(vykdydama ekonominę lygybę) neįstengė 
jos įvykdyti dėlto, kad

a. Ekonominė lygybė iš viso įvykdyti ne
galima, nes viršija žmonių jėgas ir pastan
gas ir eina net prieš žmonių prigimtį, ir

b. Rusijos vyriausybė vykdė ekonominę 
lygybę be pritarimo ir be bendradarbiavimo 
visos visuomenės. Ji (vyriausybė) ėjo prieš 
visuomenės norus, panaikindama asmens 
nuosavybę. Štai svarbiausios priežastys eko
nominės lygybės nepasisekimo.

Vykdydama darbo parūpinimo sprendimą 
ir socialinę lygybę, valstybė visų pirmiausia 
turi informuoti visą visuomenę ir paveikti ją 
visuotino teisingumo argumentais. Pati vi
suomenė turi gerai suprasti ir pati persiimti 
socialinio teisingumo idėjomis, kad galėtų 
pritarti vyriausybės darbams ir pati vyriau
sybei pagelbėti. Popiežius Leonas XIII, kal
bėdamas apie valstybės rūpesčius darbo 
klausimu, sako: “Negali būti abejojimo, kad 
kalbamam tikslui pasiekti reikalingos yra ir 
žmonėms prieinamos priemonės. Reikia bū
tinai, kad visi, kuriuos tas klausimas liečia, 
atatinkamai prisidėtų tam klausimui išrišti. 
Toks bendras darbas turi kai kurio panašu
mo su Dievo Apveizda, valdančią pasaulį. Ma
tome, kad nuo kelių priežasčių priklausą į- 
vykiai, paprastai kyla iš tų priežasčių skir
tingo veikimo”. Toliau, kalbėdamas popie
žius tuo pat reikalu sako: “Valstybės vedėjai 
privalo visų pirma padėti reikalui bendrai 
visais įstatymais bei įstaigomis, būtent, taip 

valdydami, kad valstybės bei atskirų žmonių 
gerovė savaime plėtotųsi iš paties valstybės 
sutvarkymo ir valdymo. Tai yra politinės iš
minties uždavinys ir tikra valdytojų parei
ga”. Tai yra. savaime suprantama tiesa, bet 
reik;a pasakyti, kad kai kurios valstybių vy
riausybės ne visuomet labai sielojasi darbo ir 
socialinės lygybės klausimais. Jeigu valsty
bė nesirūpina darbo išsprendimo klausimais 
tuomet iniciatyva turi išplaukti iš pačios vi
suomenės, o visuomenė visuomet gali išreik
šti savo pageidavimus per savo organizaci
jas. Žinoma kartais yra labai sunku, bet atei
tis visuomet priklauso nuo pasiryžimų ir pa
siaukojimo. Be to jeigu valstybė nesirūpina 
piliečių, ypač darbo žmonių gerove, tokia vy
riausybė yra visuomet pasmerkiama pačių 
piliečių ir ją pakeisti yra tų pačių piliečių 
pareiga. Išvadoje reikia pasakyti, kad valsty
bė yra įsakytoja ir vykdytoja darbo klausimo 
sprendime. Valstybė gimdo darbo parūpini
mo idėjas, valstybė tomis idėjomis užintere- 
suoja ir jas perduoda visuomenei. Visuome
nė, supratusi vyriausybės norą patarnauti 
visuomenei, remia vyriausybę savo pageida
vimais. Vyriausybė vėl, remdamasi visuome
nės norais ir pageidavimais, vykdo savo pa
ruoštus planus. Yra labai svarbu, kad vy
riausybė vadovautųsi visuomet teisingomis 
pažiūromis, todėl visuomet reikia vykdyti 
darbo parūpinimą remiantis įstatymais ir to
kiais įstatymais, kurie neprieštarauja svei
kam protui, nes “Žmonių įstatymas tik tuo
met yra įstatymas, kai sutinka su sveiku 
protu, aišku, kad tuomet jisai iš amžino įsta
tymo pareina”.

2. Darbo ir socialines lygybes 
vykdymo kontrolė

Kas yra kontrolė? Kontrolė yra palygini
mas buvusių ir dabartinių rezultatų, t. y. pa

lyginimas to kas “buvo” su tuo kas “yra” ir 
konstatavimas tam tikro nukrypimo, jeigu 
jis yra. Kontrolė yra visose pasaulio gyveni
mo srityse, bet labiausia kontrolė pasireiškia 
biznio pasaulyje, kaipo buhalterinė kontrolė 
(prekyboje ir pramonėje). Kontrolė gyveni
me yra labai naudinga, nes ji parodo, ar yra 
nukrypta ir kiek nukrypta nuo to kas “buvo”j 
ir kas “turėjo būti”. Svarbiausias kontrolės; 
uždavinys yra apsaugojimas nuo klaidų. 
Klaidos lydi visą žmonių gyvenimą ir tik 
kontrolės pagalba galima daugiau ar mažiau 
nuo klaidų apsisaugoti. Nereikia kontrolės 
suprasti tik buhalteriška prasme, nes kontro
liuoti galima visus gyvenimo reiškinius ir ly
ginti tų reiškinių pasikeitimus laike.

Kaip yra suprantama kontrolė darbo 
sprendimo vygdyme? Darbo klausimo spren
dimo vygdyme kontrolė reiškia stebėjimą ir 
palyginimą socialinio gyvenimo pasikeitimo, 
nurodant kiek pagerėjo socialinis gyvenimas, 
įvykdžius reformas. Kontrolės patarnavimas j 
yra labai didelis, visose gyvenimo srityse, 
bet ypač jos patarnavimas yra didelis visokių 
reformų vykdyme, nes ji parodo, ar reformų 
įgyvendinimas yra naudingas ir kiek naudin
gas, todėl kontrolė socialiniame gyvenime 
yra taip pat būtina kaip ir buhalterijoje. Kon
trolė pasako, kur ir koki nukrypimai padary
ti darbo sprendimo parūpinime ir jo skirsty
me; kontrolė pasako, kokiame laipsnyje pa
vyko įgyvendinti socialinė lygybė aprūpinus 
darbu, visus darbo reikalingus piliečius; pa
galiau kontrolė atsako į patį esminį klausi
mą, ar iš viso socialinė lygybė galima išspręs
ti darbo atžvilgiu. Baigiant reikia konstatuo
ti, kad kontrolė pasako ne tik nukrypimus ir 
nurodo klaidas, bet ji galutinėje išvadoje at
sako ir į patį esminį klausimą, kuris buvo pa
sirinktas vykdyti.

Pabaiga

f z * z .—- - h .
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Aušros Vartų Parapija METINE GEGUŽINĖ

H. L. HAYDEN

Rockville, Ct. Compliments of a Friend

PARK HILL FLOWER SHOP

i

Šv. Kazimiero Parapija

Thompsonville, Ct.
RiLEY CHEVROLET CO.. Ine.į

Chevrolet Sales and Service

Used Cars with an OK Guarantec
GORDON BROS.PARTS and SERVICE

Manufacturers of Shoddy
Tel. 522

Hazardville Connecticut

Thompsonville, Ct.

A.

i

4

CONRADY BROTHERS

S

GEORGE P. THOMES

t

Compliments of a Friend

Manchester, Ct.

MONTANO’S

Manchester, Ct.

R. S. POTTERTON

Dodgc and Plymouth
BOB HUMES SPAULDING GARDENS

Sales and Service Ice and Fuel Oils
539 Main — At the Ccnter

Hazardville. Ct.Manchester. Ct.

RUTHERFORD DAIRY

i

2 Tel. 3060175 Ccnter St. Manchester

I PINEHURST GROCERY INC.VVESTERN AUTO
Compliments of a Friend

PIKNIKAS Piknikas!. I

Te’. 8400

i I I
LIETUVIŲ DIENOS 
ORGANIZATORIAI

į AMOS D. BRIDGE S SONS. Ine. !

Piknikas!

< ROCKVILLE DINER & ANNEX i

I

i

SCHALLER MOTOR SALES Ine.
C. E. NIELSEN. Gen Mgr.

Cnrysler - Plymouth Sales and

Service — 24 - Hour Service
Somers, Connecticut

Distributors of Birdseye 
Frosted Focds

Louis Gerdcne. Prop. 
Meats - Groceries - Fruits 

93 Pearl St. Tel. 62 
Thompsonville. Ct.

Miik & Cream From 
Ttiberculin Tested Cov.-s 
Elm St. Tel. 10^0-2 

Thompsonville. Ct.

r !owers For Ali Occasions
36 Pearl St. Tel. 546 

Thompsonville. Ct.

302 Main St. Tel. 4151 
Manchester, Ct.

SMARKIAI RUOŠIASI Į 
LIETUVIŲ DIENĄ 

Iniciatyva

Endfield St. Tel. 754 
Thompsonville. Ct.

Chas. W. Kokerda
Rockville, Connecticut

Banęuet & Party Facilities 
Steaks - Chops - Special Dinners

Ellington Rd. Tel. 251
Rockville. Ct.

CHRYSLER - PLYMOUTH 
Sales and Service

127 Spruce St. Tel. 5313
Manchester, Ct.

Lumber. Builders'. Hardware 
Masons' Supplies. Paint 

9 Grove St. Tel. 194
Rockviile, Ct.

KASTLE ELLINGTON ?

CHAPMAN'S
Rockville's Leading Shoe Store 

"VVhere It Pays To Trade” 
Bostonians Queen Quality 
8 Park P’ace Tel. 96

Rockville. Ct.

5

F. W. BRADLEY

Groceries - Free Delivery Service

Hazardville. Ct. Tel. 276-2

VITTERLEINS
Service Station

Gas. Oil. Lubrication 
Tires. Tubes. Batteries 

Hartford Turnpike Tel. 273-12 
Rockville. Ct.

Paints. Varnishes. Wall Paper 
Roofing & Mason Materials 

3 Market St. Tel. 132 
Rockville. Ct.

KUHNLY PLUMBING & 5
HEATING CO. ?

\Vestinghouse Refrigerators 4
Williams Oil-O-Matic Oil Bumers J

9 W. Main St. Tel. 208 4
Rockville. Ct. 5

Steaks Chops Chicken
Daily Luncheon Specials 

11 W. Main St. Tel. 881
Rockville, Ct.

Worcester, Mass.

Socony Gaš Mctor Oils 
Washing. Lubrication. Polishing 

1 Grove St. Tel. 1046 
Rockville, Ct.

i

Greetings From

THE ROCKVILLE HOTEL, INC.

Statė Line Garage

Montano’s Petroleum Transport

And Dump Truck Service

Radios - Refrigerators - Washers 
Electrical Appliances

Sales and Service On Ali Makos

JULIUS BEER
Rolls. Bread, Pastrv 
Ali Bakery Products

8 Market St. Tel. 249 
Rockville, Ct.

4 JOHN J. DeCARLI
? Complete Garage Service4 To\ving. Repairing. tVelding. Gas.5 Oil. Tires. Lubrication
c Ellington. Ct.4 Tel. Rockville 745-23

£

Motor Repairs 
Al! Modem Eęuipment

106 Union St. ' Tel. 520 
Rockville. Ct. Lumber - Coa! - Grain - Feed 

Hardware - Coke - Poultry

Hazardville, Ct. Tel. 54

4

Associate Store
Tires - Batteries - Bicyt les

Radio - Sporting Goods 
Electrical Appliances

15 Market St. Tel. 11O9 
Rockville, Ct.

Coal Koppers Coke
Ellington Connecticut

Tel. 777-3

60 Well St. Manchester. Ct.
Tel. 6874

Biue Ribcon Bakery
BREAD - PASTRY ROLLS 
ALL BAKERY PRODVCTS

Manchester. Ct. Tel. 3733

Greetings to Rockville 
Textile VVorkers

OTTO KINDERSBERGER 
Rolls. Bread. Pastrv

72 Union St. Tel. 186
Rockville. Ct.

CENTRAL GARAGE į
Elmer Fluckinger. Prop. }

Complete Automobile Service 4
Body & Fender Work J

22/z E. Main St. Tel. 750 į 
Rockville. Ct. Jį

1VAA

j! į! A. F. LUDWIG, INC. 4
ij ij Ice. Range & Fuel. Oil 5
11 ĮiCoolerator The Air-Conditioned J 
J1 i J Ref rigerator 5
'[ 'J 77 Brooklyn St. Tel. 641 į 
Ji J; Rockville, Ct. į

'! SOMERS GARAGE

J OLSON MOTOR SALES

4 W. G. GLENNEY CO.
jBlue Coal. Koppers Coke. Fuel Oil i 
j Lumber. Building Materials 
c Paints. Hardv.-arc iJ 366 No. Main St. Tel. 4148 1
£ Manchester. Ct.

SPOTS SERVICE STATION t
4Iw.

wvj-j-V.-AA-.W J

ji ROCKVILLE MILLING CO. 4

Ji LEADIMj rL'JKtSlt:

d 8 Center St. Opp. Post Office
? Manchester. Ct. Tel. 5463

T. P. Holloran
i UNDERTAKERI AMBULANCE SERVICE

634 Center St. Tel. 5101 j!

dalyvauti Lietuvių i
ARTHUR BUSCH 4

Luncheon & Dinner Specials į
Steaks — Chops Chicken c

3 W. Main St. Tel. 1042 4
Rockville. Ct. ?

I

DKRBININKAB

ENCIKLIKA APIE BEDIEVIŠKĄ 
KOMUNIZMĄ

17. Šv. Juozapas-Pavyzdys ir 
Globej as 1

Norėdami pagreitinti šitos visų tiek laukiamos 
taikos atėjimą, Kristaus taikos Kristaus karalystėje, 
Mes didžiąją Katalikų Bažnyčios akciją prieš pasaulinį 
bedievišką komunizmą pavedame galingo Bažnyčios 
patrono, šventojo Juozapo globai. Jis prikiauso darbo 
žmonių klasei ir yra ant savęs patyręs kieto neturto 
naštą, — jis pats ir šventoji Šeima, kurios jis buvo 
budri ir mylinti galva. Jam buvo patikėtas saugoti 
Dieviškasis Vaikelis, kai Erodas norėjo Jį nužudyti. 
Savo gyvenimu, kuris pasižymėjo sąžiningiausiu savo 
kasdieninių pareigų pildymu, jis paliko pavyzdį vi
siems tiems, kurie turi užsidirbti duoną savo rankų 
darbu; todėl visai teisingai jis buvo pavadintas Tei
siuoju, nes yra gyvas pavyzdys to krikščioniškojo tei
singumo, kuris turi viešpatauti socialiniame gyvenime.

Pakėlęs akis aukštyn, mūsų tikėjimas mato Nau
ją Dangų ir Naują Žemę, apie kuriuos kalba pirmasis 
Mūsų pirmtakūnas šventasis Petras. Tuo tarpu, kai 
netikrų šios žemės pranašų pažadai pranyksta, paskęs- 
dami kraujuje ir ašarose, dangišku gražumu sušvinta 
didžioji apokaliptinė pasaulio Išganytojo pranašystė: 
“Štai Aš darau visa nauja”.

Mums belieka tik iškelti Mūsų tėviškas rankas ir 
suteikti apaštališką palaiminimą Jums, Jūsų kuni
gams, Jūsų tautoms ir visai didelei katalikų šeimai.

Duota Romoje, prie Šv. Petro, šventojo Juozapo, 
visos Bažnyčios globėjo, šventės diena, 1937 metais, 
kovo mėnesio 19 dieną, šešioliktais Mūsų popiežiavimo 
metais. Popiežius Pijus XI.

PABAIGA

mišių. Lai kiekvienas lietuvis 
liepos 4, vyksta į Lietuvių Die
ną. Thompson. Conn. 

Ten būsiu ir aš.

i Į 
J. Žemaitis rūpinasi autobu

sais, kad kiekvienas patogiai
Iniciatyva Juozo Glavicko. > nuvažiuotų. Bušai bus prie Šv. 

LDS 108-tos kp. sekretoriaus, į- Kazimiero par. bažnyčios liepos 
vyko susirinkimas Aušros Var-į^> 8 vai. rytą. Tikietų kaina į a-1 
tų par. salėje. Aušros Vartų pa- bi pusi 75 centai Tikietus gali- 
rapijos žmonės, pritariant kle- gauti pas J. Žemaitį, V. 
bonui kun. K. Vasiui, nutarė šį- Rimšą, V. Parulį. Todėl įsigyki- čia visus atsilankyti, 
metą, liepos 4 d.. Lietuvių Die-tte tikietus iš anksto, 
noje turėti savo stalą. Tam tiks- ■ dieną tikietus bus galima gauti darbuotę.
lui yra išrinkta nemažai darbi- prie bažnyčios po kiekvienų šv. i Rengėjos ir Komitetas.
ninku ir darbininkių. Šios para- ' 
pi jos draugijos ruošiasi su savoj Rockville, Ct.
vėliavomis __ 12 222.2_.l,'
Dienos parade. Aušros Vartų; 
parapijos darbuoto jai-jos žada j 
šįmet nepasiduoti Šv. Kazimiero 
parapijos kolonijai — jie mano 
prie savo stalo padaryti dau
giau pelno. Žinoma, tą parodys 
ateitis.

Visi, o visi važiuokime į Lietu
vių Dieną, Marianapolį. Thomp
son, Conn., liepos 4. Rap.

Šv. Kazimiero parapijos šv. 
Onos Moterų draugija rengia 
savo metinę gegužinę, liepos 2 
dieną. Maironio parke. Visas 
pelnas parapijai. Kadangi mi
nėta draugija darbuojasi vien 

. tik parapijai, tai rengėjos kvie- 
linksmai 

Liepos 2 laiką praleisti ir paremti jųjų

G. E. Willis&Son 
Ine.

‘'Old Company s Lehigh Coa!"

I
 MANCHESTER BOTTLING !'

WORKS

Ali Kinds of Carbonated i[
Beverages J i

236 School St. Tel. 7922 <Į
Manchester, Ct. S

Pastaba Studijų Rateliams: i
j c j

Šiais laikais visas pasaulis yra atkreipęs savo , 
žvilgsnį į Popiežių, laiko jį didžiausiu žmonijos vadu ir , 
jo nurodymus pripažįsta naudingiausiais. Tad ypatin
gai katalikams reikalinga gerai apsipažinti su svar
biais Katalikų Bažnyčios Ganytojo raštais. Kitą savai
tę pradėsime spausdinti Popiežiaus Pijaus XI encikli
ką apie Krikščionišką Moterystę. Šventas Tėvas ją iš
leido gruodžio 31 d., 1930 metais. Didžioji pasaulio 
spauda, katalikų ir nekatalikų, pripažįsta, kad tai yra 
didžiausias ir svarbiausias popiežijos dokumentas. 
Tas dokumentas laikomas didžiausiu ir dėl liečiamo 
jame klausimo svarbumą ir dėl jo tobulo apdirbimo ir 
išsprendimo.

Pats Popiežius Pijus XI apie tą encikliką, štai ką 
yra pasakęs Kardinolams tų pačių metų gruodžio 24 
d. “Enciklika svarstys be galo svarbų klausimą, kuris 
liečia šeimą ir valstybę, visą žmoniją, kuris visuomet 
aktualus ir kuris šiandien stoja prieš akis apverktino
je ir baisioje padėtyje. Jis kelia tokios baimės, kad aiš
ku jo aptarimą pripažinome sąžinės nurodytu, būtinu 
ir neatidėliojamu. Visų pirmą, reikalinga, kad žmonių 
protams būtų nušviestas tikrasis mokslas apie mote
rystę”.

Mes matome, kad Krikščionišką Moterystę visa
me pasauly yra užatakuota visu frontu. Prieš ją yra 
pastatyta visų rūšių griaunamieji ir naikinamieji gin
klai. Net ir valstybės prisideda prie jos ardymo. Ir ka
da moterystė yra taip paniekinta ir griaunama, mes 
matome, kad nuo to labai daug nukentėjo visa žmoni
ja. Ir kaip nenukentės, jog moterystė yra žmonijos pa
grindas, gyvybės šaltinis. Kada pamatas išgriautas, 
kaip bestovės namas? Tik sutvirtinus pamatus galima 
sulaikyti namą nuo visiško sugriuvimo. Ta Popiežiaus 
enciklika, tai yra bandymas gelbstant šeimą išgelbėti 
pasaulį.

Visiems tad yra be galo svarbu turėti tikrą supra
timą apie Krikščionišką moterystę. Pats Šv. Tėvas sa
ko: “Mes norime, kad visos tos mintys būtų plačiai pa
skleistos, būtų visų suprastos, priimtos su duosniais 
palinkimais, su Dievo malonės pagalba jgyvendytos. 
Jūs turite daugiau padaryti negu Krikščioniškos Mo
terystės priešai; jūs privalote iš visų pajėgų veikti 
priešingai; jūs prieš klaidą — privalote statyti tiesą, 
prieš ydą — skaistybės spindėjimą, prieš aistrų vergi
ją — Dievo laisvę; jūs turite rodyti iki mirties nesu
laužomą Moterystę ištikimybės sakramentą”.

Taigi mes turime nurodymus, kaip išgelbėti žmo
niją nuo visiško suįrimo, tik mums reikia Bažnyčios 
Ganytojo valią išpildyti. Mums reikia: 1) plačiai pa-- 
skleisti Popiežiaus enciklikos mintis ir 2) iš visų pajė
gų veikti ir daugiau padaryti negu kad priešai Krikš
čioniškos Moterystės daro. Ir svarbiausia, kad visi ka
talikai tvarkytų savo šeimas pagal Šv. Tėvo nurody
mus, nes jo mokslas yra ne jo, bet Kristaus.

Parapijos ir Lietuvių Dienos 
bendras susirinkimas įvyko bir
želio 26 dieną. Šv. Kazimiero 
par. salėje. Susirinkime dalyva
vo draugijų atstovai ir daug pa- 
rapijonų. Kadangi parapijos 
metinis išvažiavimas įvyks rug
piūčio 6 dieną. Maironio parke, 
todėl iš anksto išrinkta įvairios j 
komisijos, kad išvažiavimas bū
tų sėkmingas. Apsvarščius pa
rapijos išvažiavimo reikalus, iš
rinkta darbininkai, kurie dar
buosis Lietuvių Dienoje, liepos 
4, Thompson, Conn. Susirinki
mui vadovavo klebonas kun. 
Petraitis.

DRAUGIJŲ ATSTOVAI
Šv. Kazimiero parapija 

Kun. A. Petraitis: Šv. Marijos 
Vardo Moterų draugija — P. 
Bačinskienė, O. Keršienė. M. 
Jurgelionienė, M. Simniškienė; 
Šv. Onos Moterų — M. Sčiukie- 
nė, P. Blaveckienė, K. Bundzie- 
nė, O. Landžiuvienė; Šv. Petro
nėlės Moterų — O. Staniulionie- 
nė, A. Parulienė, P. Kuzmickie- 
nė, M. Anušauskienė. O. Žiurin- 
skienė; Socialio Klubo moterų— 
J. Tamsonienė. N. Tamkienė, E. 
Puzarienė. T. Abračinskienė. E. 
Milienė: Parap. Choras — J. Že
maitis. J. Ivaška. J. Jurgeliony- 
tė, A. Stakeliūnaitė; Moterų Są
jungos 5 kuopa — E. Naulienė., 
E. Paulauskienė; L. Vyčių —K. 
Jagminas. P. Paulauskaitė, T. \ 
Aukštikalnytė, A. Gudeliauskai- i 
tė: LRKSA 41 kuopos — V. 
Blavackas, M. Morkūnienė; So- 
dalicijos merginų — R. Kups-, 
laite, A. Kandratavičiūtė: LDS; 
7 kuopa — M. ščiuka, V. Rimša. 
J. Augustinavičius; Blaivinin
kų 25 kuopa — P. Mankus, K. 
Bundzienė; Tretininkų — C. 
Zinkienė. A. Kazlauskienė; Lab
daringos — O. Bačienė. P. Juš
ka. V. Tamson; Šv. Vardo (Vy
rų) — J. Daučiūnas, V. Bary
sas. L. Tribandis: Parapijos ko- 
dektoriai — J. Augustinavičius. 
A. Kašėta, V. Parulis. J. Bendo- 
raitis. J. Stoškus. P. Prancke- 
vičius, S. Biekša, J. Grinevi
čius. P. Milius. J. Lukoševičius.

Taipgi dalyvavo daug parapi
jiečių.

J. H. Quinn Co.
A Modem Prescription Service

Liąuor Dept. — Delivery

/ 873 Main St. Tel. 7057 Manchester. Ct.

LIEPOS 9 d. (July 9) visi Philadelphijos ir apy
linkės Lietuviai esate nuoširdžiai kviečiami į VILĄ 
JUOZAPO MARIJOS, Newtown, Pa. šaunų pikniką. 
Bus šokių, skanių valgių ir gardžių gėrimų, kas tik 
kokių panorės. Atvažiuokite anksti. Įžanga 25c.

Jus kviečia, RENGĖJAI.

S
 PEARL OIL CO.

Best (įuality Tires 
At Lovvest Prices 

Gas. Fuel Oils. Motor Oils 
West Road

Rockville, Conn. *C

II

I
 ENFIELD GARDENS

FLOWERS

Funeral VVork Our Specialty
36 Pearl St. Tel. 546 

Thompsonville. Ct.

I
 THOMPSONVILLE LUMBER 

COR P.

Complete Building Service 
Fencing - Sewer Pine - Cement 

Lime - Plaster
Thompsonville. Ct. Tel. 131

SOUTH END MARKET
Joe Cammilleri. Prop. 

Meats - Groceries - Fruits 
68 Spring St. Tel. 252 

Thompsonville. Ct.

E. C. ALLEN i. SONS

Radios - VVashing Machines
Cameras & Films

Hazardville. Ct. Tel. 129-3

? BILL'S AUTO REPAIR

Wm. E. Firtion. Prop. 
\Vclding. Repairs. Machine Work 

Overhauling 
Hazardville. Ct. Tel. 47504

i
4

atRNARD’S MARKE?

MEATS - GROCERIES
550 Enfield St. Tel. 226 

Thompsonville. Ct.

SOMERSVILLE PUBLIC 
MARKET

Meats and Groceries 
Somersville. Connecticut 

Tel. 675-5

ELM KNOLL FARM

MILK and CREAM

tVillard F. Pinney

Somers. Ct. Tel. 941-4

Peter F. CarroD 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
Worcester, Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Tel. Worc. 4-6757 Quality Meats. Groceries

Sea Foods

....... . ...» \

HAZARDVILLE
FILLING STATION

Frank Kearns. Prop.

Snell Gas & Oil ALA Service

Cor. Main & Mapie Tel. 276-5

Hazardville. Ct.

,w

THOMPSONVILLE HARDvVARE 
CO.

Faints. Glass. Househol>i Supplies 
Hardware. Wall Paper 

Evervthing in Sporting Gao<ls 
and Fishing Tackle

112 Main St. Tel. -120 
Thompsonviti



DARBININKAS

I

Penktadienis Birželio 30. 1939

HAVERHILL, MASS.

. tai tik tiek

tekainuoja elektra

operuoti 1939

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Birželio 25 d.. Lietuvių Kata
likų Centras surengė šaunų ban- 
kietą. kun. Joną Daunį pagerb
ti jo varduvių proga.

Kun. Jonas Daunis metai at
gal buvo įšvęstas kunigu ir pa
skirtas į šv. Ritos (airių) para
piją vikaru, kur ir dabar dar
buojasi.

Sekmadieniais atnašauja šv. 
mišias šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje ir aptarnauja lietu
vius dvasiniais reikalais. Be to. 
kun. Daunis daug darbuojasi 
lietuvių katalikų visuomeninia
me darbe.

Todėl lietuviai katalikai, no
rėdami išreikšti savo dėkingu
mą ir surengė šį bankietą Joni
nių proga. Susirinko pilna salė 
svečių ir viešnių. Stalai buvo 
gražiai papuošti, valgiai skanūs.

Laike vakarienės grojo orkes
tras.

Garbės svečiai buvo šie: sole- 
nizantas kun. J. Daunis. jo tėve
liai. sesutė, švogeris ir teta iš 
So. Bostono: kun. P. Juras, 
kun. J. Skalandis. kun. J. Pad- 
vaiskas. varg. muzikas P. Sa
kas iš Laivrence: kun. J. Spen- 
cer. Šv. Ritos par. klebonas: 
adv. J. M'arren McCarthy.

S. moBieo, R
•Ucrni&g&nlyeoL

MDDIFIED

k VITAMIN-D j

■ Toastmasteriu buvo adv. Vin
cas Kiaršis.

Garbės svečiai pasakė gražių 
kalbų. Sveikino kun. J. Daunį iri 
linkėjo jam geriausių sėkmių.

Kun. Jonas Daunis dėkuojo 
visiems už surengimą bankieto. 
dovanas ir linkėjimus. Kvietė 
visus lietuvius dirbti vienybėje.

Dovanas įteikė inž. J. Belskis 
nuo jaunimo, naujo Nemuno 
klubo, o nuo Lietuvių Katalikų 
Centro įteikė maža mergaitė, p.' 
Ona Svirskaitė.

Muz. P. Sakas padainavo lie- ,■ 
tuviškas daineles.

Taipgi dainavo ir svetimtau
čiai: p-nia J. Lambert. p. J. Di- 
Tommaso. Pianu skambino p-lė 
T. Angelotti.

Rengimo komisija: — vyriau
sia šeimininkė — Rožė Jankau
skienė: pagelbininkės — Ona 
Jaruševičienė ir Marijona 
Kriaučiūnienė. Bilietus platino 
ir kitokius darbus atliko šie: 
Jurkevičius. J. Buitkuvienė. 
Jakavonytė. O. Jurkevičienė. 
Lekevičienė. A. Svirskienė. 
Mačius. A. Šaukis. J. Jaruševi
čius. A. Radzukinas. A. Musick. 
J. Zavadskas. M. Žukauskienė. 
P. Svirskas.

Visi nuoširdžiai darbavosi ir | 
todėl darbas buvo gražus ir sėk
mingas.

Bankietu visi buvo patenkinti. 
Todėl mūsų šeimininkėms pri
klauso garbė ir padėka.

Mes džiaugiamės, kada pas, 
mus atvažiuoja iš kitų kolonijų. ; 
padainuoja, paskambina. Bet ir i 
mūsų jaunimas turėtų parodyti' 
savo gabumus, nes ir mes turi- j 
me. kurie galėtų padainuoti, 
paskambinti pianu ir kitokiu 
instrumentu. Tik daugiau drą- 

Kurpio Plunksna.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

PROVIDENCE. P. I. 
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

SOS.

HORWOOD, MASS

6
Laike praktikos komp. Žilevi-] “medaus mėnesiui” į platųjį pa

čius pasirodė labai taktiškas ir šaulį.
sumanus asmuo. -------------

AUŠROS CHORO PIKNIKAS

Sc

Aušros Choras nutarė laikyti 
antrą metinę gegužinę liepos 15 
ir 16 dieną lietuvių kempėje, 
West Broadvvay, prie didelio 
gražaus ežero, toje pačioje vie
toje. kur pereitais metais įvyko. 
Visas pelnas skiriamas kelionei 
į Lietuvių Dieną Pasaulinėje Pa
rodoje, New Yorke. Kviečiame 
visus provincijos chorus daly
vauti. Aušros Choras 
sas savo spėkas, kad 
būtų sėkmingas, 
geras orkestras (per 
nas), sportas, dainos ir pamar- 
ginimai, kad tik svečiai turėtų 
gerą laiką ir visi pasilinksmin
tų. Kelionės iškaščiai dėl pusė 
šimto dainininkų bus labai di
deli. Mes dedame savo triūsą, 
grašį, bet to mums neužtenka: 
reikia paramos iš visuomenės' 
rėmėjų. Gerbiami lietuviai ir 
lietuvaitės, mes esame visi vai
kai garbingos tautos, nepra- 
leiskime progos tarpe svetim
taučių ir mes garbingai pasiro
dyti, nesigailėkime paramos to
kiam kilniam pasirodymui, rem
kime tuos narius, tas grupes ir j 
tuos 
balsai 
minioje.

Bus

GENERAL 
ELECTRIC 

ŠALDYTUVĄ

Viudiniai — Average Namuose

Nelaikyk ilgiau senu re(ri
Ateik DABAR ir pamatyk puikiausiu, C-E s. 
Jus pamatę tikrai pasidžiaugsite

Mažiau kainuoja operuoti elegantišką, ma
lonu. puikų. Baltą General Electric Refrigerato- 
rių per visą dieną, kaip paštos ženklelis, siun
čiant laišką Į kitą miestą. Dabar galima maistą 
išlaikyti pilnoje apsaugoje, preservuojant vertin
gus maiste vitaminus, kurie yra gyvybes sargy
boje ir tekainuoja mažiau negu tris centai i die
ną.

Geresnis šaldytuvas Mažiau Kaip 
3c i Diena.

BOSTON EDISON COMPANY
9

Šiomis dienomis įvyko Šv. Ce-; 
cilijos choro specialus susirin-; 
kimas Lietuvių Dienos Mariana- 
polyj ir Pasaulinėje parodoje ; pp. Ed. Warabow, laidotuvių. 
reikalu. direktoriai Norvvoode ir Brock-'

Dalyvavo veik visi nariai. tone Praleidžia atostogas HamP-
Muz. A. Šlapelis ragino visą ton Beach. Tik Perdaug nenusi-; 

chorą važiuoti į Naujos Angli- j
■ jos parapijų išvažiavimą, liepos | 
;1 d.. Maironio parkan. Worces-
ter. Mass. Choras nutarė va
žiuoti autobusu.

Taipgi choras nutarė važiuoti
■ autobusu į Lietuvių Dieną, lie
pos 4. Marianapolį. ir į Lietuvių 
Dieną Pasaulinėje parodoje, 
rūgs. 10 d.

Mūsų choras gražiai darbuo
jasi parapijoje.

PAS JŪSŲ

EdisonShop
IR

ELEKTRIKINIUS PARDAVĖJUS

LAVRENCE, MASS

degink “Eddie"!

APSIVEDĖ
Pranciškaus parapijos 

bažnyčios kolektorius. Juozas 
Antanavičius, šeštadienio rytą, 
birželio 24 d., 9:00 vai. priėmė 
Moterystės Sakramentą su Emi
lija Pukinaite iš No. Abington. 
Jaunavedžių intencijai atlaikyta 
šv. mišios.

į O sekmadienį, birželio 25 d..

Šv.
I

Antradienį, birželio 27 d. Šv. 
Jurgio par. bažnyčios altoriaus 
berniukai, jų draugai ir kaiku- 
rie iš vyresniųjų buvo išvykę 
autobusu į Nantasket Beach 
praleisti dieną pajūryj. Visi 
Grįžo sveiki ir linksmi.

Altoriaus berniukų pirminin- priėmė Moterystės Sakramentą 
ku yra Kulišauskas.

I

metais baigė vidurinę mokyklą, 
rengiasi išvažiuoti į Dominiko
nų vienuolyną. Daugel metų 
kaip jis patarnauja mišioms.

Alena Budenaitė. ruošiasi iš
važiuoti į šv. Pranciškaus Sese
rų vienuolyną. Pittsburgh, Pa. 
Trokšta likti vienuole.

SERGA
Trečias mėnuo kaip guli vieti

nėje ligoninėje M. Ramanaus
kienė. Bet ligonė taisosi ir tiki- 

j si šiomis dienomis grįžti į na
mus. P. Žibutienei padaryta o- 
peracija, nors pavojinga, bet ti
kimasi ligonės greito pasveiki
mo. B.

deda vi- 
piknikas 
dovanos, 
abi die-

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

Keliaukite į Lietuvą 
PER

ROTTERDAMĄ

HOLLAND-AMERICA LINE

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš

chorus, kurių lietuviški: 
skambės tūkstantinėje i

IP. Aukštikalnis, 
Aušros Choro pirm.

WESTFIELD, MASS
LAWN PARTY

NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

NIEUW AMSTERDAM Liepos 3 
ZAANDAM ................... Liepos 8
STATENDAM ...............  Liepos 13
NIEUW AMSTERDAM Liepos 22 
STATENDAM .......  Rugpiūčio 3
NIEUW AMSTERDAM Rugp. 15 
AMSTERDAM Rugp. 24

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

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

II I 
I 
i i

Šv. Kazimiero lietuvių parapi-, 
jos pirmas parengimas šiais me
tais įvyks liepos 20. 21 ir 22 dd. į 
prie bažnyčios. Vieta graži su į- 
vairiausiais papuošalais; taipgi. 
yra įtaisyta didelė platforma 
šokiams. Pradžia 6 vai. vakare 
ir tęsis iki 12 vai. nakties. Kvie
čiami ne tik vietiniai lietuviai, 
bet ir visi iš artimesnių ir toli
mesnių kolonijų atvykti pas 
mus į tą didelį visos parapijos 
parengimą.

Mes VVestfieldiečiai visus gra
žiai priimsime ir skaniai pavai
šinsime. Rengėjai.

—
ŠV. ONOS IR CHORO DRAU

GIJŲ PARENGIMAS
Mūsų kolonijoj kaip kitos 

draugijos, taip Šv. Onos ir Cho
ro draugijos nesnaudžia. Praei
tą savaitę Šv. Onos draugija 
turėjo pikniką, kad padidinus 
kasą ir tuo būdu galėjus pa
samdyti busą visoms narėms 
vykti liepos 4 į Marianapolio 
Kolegiją — Lietuvių Dieną. Ir 
moterų sumanumo ir darbštu
mo dėka, padaryta daugiau pi
nigų. negu tikėtasi. Taigi bus’as 
jau pasamdytas ir visos narės 
yra pasirengusios vykti į tą 
gražią lietuvių įstaigą — Maria- 
napolį.

Choras turėjo kiek ankščiau 
savo panašų parengimą, suda
rymui lėšų vykti į Pasaulinę pa
rodą dalyvauti Lietuvių Dienoj. 
Labai gražiai jiems pavyko.; 
Choras irgi vyksta į Mariana-

A VERY
DOLLARS

PER
MONTH

WILL BUILD A NEW 
GARAGE OR ENLARGE 

THE OLD ONE

Norfolk LumberCo.
43 Canton St.,

Phone Stoughton 372

100 Pearl St.,
Bridgewater 350

Sekmadienio vakarą, birželio 
25 d., klebonas su asistentu ir 
kun. Padvaiskiu. buvo nuvažia
vę į Haverhill, kun. J. Daunio 
pagerbtuvių vakarienę.

Aušrelė.
Eleanora Klimašauskaitė. Soda- 
lietė. su Jonu Kancevičium. Al- 

Tą pačią dieną, vakare, prie torius buvo gražiai papuoštas 
Balch mokyklos žaidė baseball gėlėmis.

■lietuvių parapijos ratelis su St.j Jaunavedžiai Antanavičiai iš- 
Mary s par. rateliu iš Mansfield. važiavo Kanadon “honeymoon”. 
Mass. Žaidimas buvo įdomus, j Lietuviai su lietuviais. Sveiki- 

’ name.
vyksta į Lincoln. Nebraską da-:tuvių par. ratelį sudarė šie: Ig.j _________
lyvauti sporto Olympijadoje. ,

Danielius Milės yra vienas iš Minkevičius. F. Dirsa (Dixon). sūnų 16 metų amž. Nepriklausė 
F. šastavičius (gaudytojas), A. prįe jokių draugijų. Pašarvota 

graboriaus Mahoney kambaryje. 
Liko palaidota birželio 27

1
i

Baigiantis inžinierijos moks
lus Northeastern Universitete. 
Bostone. Danielius Milės, gyve
nąs. pas pp. Kurus kaip tikras 
sūnus, šeštadienį, liepos 1 d. iš- Lietuviai laimėjo 7 prieš 3. Lie-

i
Smelstorius. K. Šastavičius, F. 1 Mirė Ona Miliauskienė. Paliko

įžymiausių sportininkų. Jis yra 
čampijonas šokime į aukštį.

Linkime mūsų Danieliui parsi-1 
įvežti čampijono 
i Lincoln. Nebraska.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the

! Krušas. J. Rukštelis ir J. Raz- 
lauskas (metikas).

vainiką ir iš St. Mary’s ratelį sudarė šie: 
Faria. Linton, McDonald, 
Markt. Blandori. Corrivan (gau
dytojas). Vallet. Bartell, Mur- 

Iphy (metikas).
F. Minkevičius padarė “home 

■ run”.

Price
PROTECTION PLAN

I New 
Engiand 

k Coke ,

j į

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON

Tuoj po baseball žaidimo, pa
rapijos svetainėje įvyko L. Vy
čių kuopos susirinkimas, kurie 
vedė darbštus pirm. B. Kudirka.

Jaunimas tarėsi siųsti atsto
vus į seimą. Prieš seimą įvyks 
specialus susirinkimas, kur bus 
renkami atstovai.

Visi sveikino p. Al. Jasionytę, 
laimėjusią dovaną. High School 
baseball ratelio žaidimo su Pal- 
mer rezultatų spėjimo konteste.

A KO*Ff»S MODUC FUELCORPORATION

496 First Street.
Tel. SOUth Boston 1540

So. Boston, Mass.

GARDNER, MASS
TURĖJOME SVEČIŲ

Birželio 8 dienos vakare. Auš
ros Choro repeticijų kambaryje, 
Miller’s Opera House. Pine St. 
turėjome garbingų svečių. Lan
kėsi kompozitorius menininkasx k/iiviao * J nota £ tanu

Juozas Žilevičius, kun. Juraitis. polj generaliai praktikai, liepos 
Atholio lietuvių parapijos kle- 4 dieną: taipgi daromi planai 
bonas su savo vargonininku į vykimui į pasaulinę parodą į 
Jurgiu Stačioku, kurs netik yra New York.
Aušros Choro mokytojas, bet ir 
labai stambus jo rėmėjas.

Pirmiausia kun. Juraitis pa- 
lietingo oro. Atkeltas į sekma- sakė choristams trumpą prakal- 
dienį. liepos 2 d. • bėlę. pagaliaus perstatvdamas

________ . kompozitorių Žilevičių kaipo 
I Lietuviai, ypač jaunimas, gru-' Lietuvos atstovą. Kunigas Ju- 
puojasi ir 1 
Dieną. Marianapolio 
liepos 4 d. Pereitus du sekma
dienius, mūsų klebonas ragino 
parapijiečius kuoskaitlingiau- 
siai dalyvauti.

d. I

para- ■
25 d.

Cambridge’iaus lietuvių 
pijos piknikas, birželio 
Palangoje neįvyko iš priežasties

VESTUVĖS
Praeitą šeštadienį apsivedė A- 

lena Palažiejutė su A. Gelio. 
Jaunieji po vestuvių išvyko

rengiasi į Lietuvių raitis -vra labai §erai Prietelis 
kolegijoje Aušros Choro ir jo prakalbėlė

Ketvirtadienį, birželio 29 d., 
po pietų ir vakare, kleb. kun. S. 
Kneižis rodė judamus paveiks
lus So. Bostone Šv. Petro lietu
vių parapijoje. CSN.

buvo priimta su didžiausiu en
tuziazmu.

Perstatytas kompozitorius Ži
levičius, taip pat pasakė trum- 

________ pą prakalbėlę, pagirdamas tokį 
Motinų Arkibrolija. sekma- 81^ jaa"iai° “re!<- kurs 

dienį. birželio 25 d.. 8:00 vai li"kias Pa8e">“- ** vretmps 
turėjo savo iškilmingas mišias, i tuv’ll parapijos sumano taip 
Visos narės priėmė šv. Komuni-jdrau8’aka* SUĮ* t* 
ią: o po mišių, parapijos svetai-, . . , „■ u i leisdamas lietuvių kalbos, neje turėjo commumon break-j,eis>u<u . ... .
fast”. Mūsų klebonas, kun. P. į 
M. Juras, pasakė motinoms pri-j 
taikintą pamokslą.

Jurgis Pavilionis,

| tuvių meno srityje, tuomi neap-
1......................   Pa
aiškino apie Lietuvių Dieną Pa- 

' saulinėje parodoje. Suteikė ins
trukcijų chorui.

Aušriečiai labai gražiai priė- 
kuris šiais mė komp. J. Žilevičių.

pasiųsime 
laikraSčio 
kuris tik 
Jei ken-

309- 
Jau- 
k°n- 
per-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurj noriai 
kožnam šio 
skaitytojui, 
pareikalaus
čiate skausmą sąna
riuose, Jeigu jie 
tingę, arba labai 
siųs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 

pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim Jums PILNĄ 
Pakelį. 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO. Dept X-9 

27(1R W. Earwell Are. Chieago. III.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Ra§t. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

Tel. Farkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininką.

SV. JONO EV. BL. PA&ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Ra5t. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa. 

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

i Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St.. So. Boston, Masa.

i Iždininkas. Andrius Zaleskas.
702 Fifth St.. So. Boston. Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Masa.
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VIETINĖS ŽINIOS!
IŠLDS1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMO

Antradienį, birželio 27 d. š. 
m., 7:30 vai. vak. 330 E St.. 
“Darbininko” salėje įvyko LDS

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
1L Kapočius

251 W. BROADWAY,
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 vaL vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vaL- dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Se vedom is:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ADVOKATAI

į Tel. 3826 Namų Tel. 5307 '

mas kaipo parapijos Patrono 
metiniai šventei.

Po sumai įvyks Blaivininkų 
susirinkimas.

1-mos kuopos skaitlingas susi
rinkimas. Susirinkimą vedė 
kuopos pirmininkas St. Griga- 
navičius. Tarp kitų svarbių rei
kalų daugiausiai buvo tariama
si, kaip būtų galima sėkmingiau 
pasidarbuoti Lietuvių Dienoj 
Marianapolyj, Thompson, Conn. 
Bemaž visi darbininkai, kurie 

į vyks į Marianapolį yra LDS na- 
i riai, todėl ir nenuostabu, kad 
jiems visiems labai prie širdies 

į Lietuvių Dienos reikalai. Buvo 
; prisiminta ir kuopų Trilypė, ku- 
■ ri Įvyks sekmadienį prieš pat 
: Labor Day.
; Susirinkimas baigtas pakilu- 
i siu ūpu, dirbti visuomenės la- 
| bui, prisilaikant LDS principų.

Birž. 27 d., šv. Petro par. baž
nyčioje, apart vietinių kunigų 
laikė šv. mišias šie svečiai kuni- 

igai: J. Vosylius, MIC., J. Plevo- 
kas, J. Daunis ir A. Baltrušiū- 
nas.

I

DARBININKAS

A. A. Vincas Karoblis Į
i

Rap.

Birž. 29 d., 8 vai. ryte, buvo 
šv. mišios giedamos su asista, 
parapijos varduves minint. Mi
šias atnašavo kun. P. A. Vir- 
mauskis. Asistoje dalyvavo kun. 
K. Jenkus, kun. J. Vosylius, 
MIC., ir deakonas Abračinskas.

4 vai. p. p., bažnytinėje salėje 
įvyko vaikams parengimas. Jie 
turėjo judamus paveikslus ir Dienos, liepos 4, Mariana- 
gavo ledų (Ice Cream).

Vakare, po pamaldų, kun. S, 
Kneižis rodė suaugusiems įvai
rius paveikslus.

ŽINUTĖS

Vasarinė vaikams mokykla 
| prasidės liepos 5 d., 9 vai. ryte, 
įsu pamaldomis, Šv. Petro par. 
bažnyčioje. Po pamaldų Seserys 
Mokytojos suves vaikus mokyk- 

! lon, šalę bažnyčios.

. Buvęs vasarinės mokyklos ve- 
į dejas Antanas Jurgelaitis, O. P., 
į dabar atostogauja, Dominican 
College Camp, Menominee, Mi- 
chigan. Ten paežery. Tėvai Do
minikonai turi pasistatę reika
lingų vasarnamių. Brolis Anto- 
ninas labai patenkintas savo pa
šaukimo gyvenimu ir atosto
goms.

I

Lucy N. Yakim
| LIETUVĖ ADVOKATĖ ■!
; (JEKIMAUČUTĖ) J
• 14HopeSt., i;
I Greenfield, Mass. ;!

GRABORIAI

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

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

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

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

NAMŲ:
101 Baxtcr St., So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4673

S. Baraseviaus Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester 
Tel. COLumbia 2537.

Religinė Vyry Diena
VilkaviškyjeKaunas — Gegužės 25 d. 

16 vai. po sunkios ligos sa
vo žmonos vienkiemy mi
rė buvęs teisingumo mi
nisteris Vincas Karoblis. 
Palaidotas gegužės 27 d.

Karoblis gimė Vabalnin
ko valsčiuje, Natiškių kai
me. Vidurinį mokslą išėjo 
Šiaulių gimnazijoje, o tei
sių fakultetą baigė Kijeve. 
1895 m. stojo tarnauti Į 
Rygos apygardos teismą ir 
buvo paskirtas sekreto
riaus padėjėju, o 1898 m. 
to teismo sekretorium. Vi
są laiką norėjo gauti teis
minę tarnybą Lietuvos te
ritorijoje, bet negavo, už
tat Rygos teisme dirbo a- 
pie 10 metų. Kaip geras 
teisininkas buvo keturis 
kartus išrinktas Rygos a- 
pygardos teismo nariu, 
bet rusų vyriausybė jį, 
kaip lietuvį ir kataliką, to
se pareigose netvirtino. 
1908 m. paskirtas vyr. no
taru Vitebske. Suorgani
zavus lietuvių draugiją nu- 
kentėjusiems nuo karo 
šelpti, Karoblis buvo tos 
draugijos Vitebsko sky
riaus pirmininku. 1918 m. 
vasarą grįžo į Lietuvą. 
1919 m. liepos 22 d. paskir- 

, tas Kauno apygardos teis
mo nariu. To meto jo buvę 
bendradarbiai gražiais žo
džiais prisimena velionį 
Karoblį, kaip gilų teisinin
ką, ramų, tylų ir labai są
žiningą, su visais sugyve- 

i Pereitą penktadienį sunkiai nantį Žmogų.
susirgo p. Petras Trečiokas, 
Bay View Motor Service, 1 
Hamlin St., įstaigos pusininkas. 
Birželio 27 d. ligoninėje pasida
vė appendix’o operacijai. Kol 
kas tebėra pavojingame padėji
me. Bet yra viltis, kad pasveiks. 
Linkime pasveikti. Rap.

Adv. Antanas Jankauskas 
(Young) 

iš So. Bostono, Lietuvių

polyj, patarėjas.

VYKITE | LIETUVIŲ 
DIENĄ BUSAIS

J

> 
Į

Liepos 6 d.. 4 vai. p. p., bus
klausomos berniukų - mergai- vai. ryte nuo Šv. Petro pa
čių išpažintys prieš mėnesio 
pirmą penktadienį. 7:30 v. v., 
bus klausomos išpažintys suau
gusiųjų.

Antradienį, liepos 4 d., 8

Antrą Sekminių dieną 
Vilkaviškyje buvo sureng
ta vyrų diena.

9 vai. 30 min. buvo vy
rams skirtos pamaldos, 
kurias laikė ir pamokslą 
pasakė vyskupijos kat, vy
rų vadas Kun. dr. A. Sida
ravičius.

i

I
I

I

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI

beiVisi, kurie norėtumėte 
jausdami atlikti patriotinę pa
reigą, parėmimu Lietuvių die
nos, Pasaulinėje parodoje, New 
Yorke, kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai. 
Ženkleliai galima gauti ir “Dar
bininko” administracijoj. Kai
na 25c.

rapijos bažnyčios ant 5-tos 
gatvės išeis busai 8 vai. 
ryte į Marianapolio Kole
gijos Parką, Thompson, 
Conn. Grįš iš Thompsono 
8 vai. vakare. Suaugu
siems ten ir atgal tikietas 
$1.75; vaikams, kurie vie
tos neužima 90c. Tikietus 
galite gauti pas kolonijos 
veikėjus ir “Darbininke”.

Po sumos, vietos kat. vy
rų sąjungos skyriaus val
dybos iniciatyva buvo su
rengtas didelėje parapijos 
salėje gausus kat. vyrų su
sirinkimas, kuriame Kun. 
A. Sidaravičius skaitė pas
kaitą: “Katalikų vyrų reli
giniai bei tautiniai uždavi
niai”. Po to kalbėjo kun. 
Prel. Povilaitis, kun. Palu
kaitis, Kapiton. Tarasonis 
ir kiti. Kapitonas Taraso
nis pareiškė, kad jis atvy
kęs į šį garbingą parapijos 
katalikų vyrų tikybinio są
jūdžio susirinkimą kaip

| katalikas ir šeimos tėvas, 
nes jau auginąs keturis 
vaikučius. Po to jis vaiz
džiai nurodė tvirtų tikybi
nių Įsitikinimų ir jautrios 
sąžinės reikšmę visų luo
mų ir visokių pareigų, 
žmonėms, juo labiau vy
rams.

I.

Į

Avė.

j

losephW.Ca$psr 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Kome I

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Birž. 27 d., klierikas Žuroms- 
kis, praleidęs kelias dienas atos
togų pas tėvus, išvažiavo į se
minarijos studentų vasarnamį. 
N. H. Jis ir deakonas Abračins- 
kas ten vadovaus klierikų atos
togoms.

(VAIRŪS skelbimai

—
Pereitos savaitės pabaigoje, 

p-lė Alena Adomavičiūtė (A- 
dams), Strand Cafe, So. Bosto
ne, kasininkė, buvo išvykus į 
New Yorką pamatyti pasauli-1 
nės parodos. Važiavo su savo 
drauge automobiliu. Grįždamos 
aplankė ir kitas įdomias vietas.

*

i
!

Liepos 2 d., 9:30 vai. ryte, 
Šv. mišios bus giedamos šv. Pet
ro ir Povilo draugijos intencijai.

11 vai. r., suma bus giedama 
už parapiją ir pamokslas sako-

r'PATARNAVIMO ĮSTAIGA

PUIKI VIETA VAKA- 
CIJOMS

Gražiausia ir švariausia 
vieta Nantasket Beach 
praleisti savo vakacijas. 
Kambariai gražūs, švarūs 
ir pigūs. Praleiskite vaka
cijas pas lietuvę Stellą Ko- 
dienę, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė., Nan
tasket, Mass. (7-29)

SUNKIAI SERGA

Po šio iškilmingo susi
rinkimo visi vyrai vėl nuė
jo į Katedrą ir savo skar
džiomis giesmėmis pagar
bino Jėzų Šv. Sakramente.

Edw.Y.Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS.GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 V/ashington St.,
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

Roland Ketvirtis ir kom
panija su malonumu įren- 

: gė lietuvių visuomenei 
į naują, modernišką, pagal 
i šių dienų brangenybių ir e- 
lektriškų prietaisų krautu
vę. Krautuvė, kurioje rasi
te įvairius skirtingus daik
tus — patraukiančius akį, 
didingus širdžiai, ir leng
vus kišenei.

Aukštos rūšies prekės, 
nauji sidabriniai daiktai, 
Rogers’o išdirbystės ge
riausi. Iš refrigeratorių — 
Frigidaire ir Westinghou- 
se. Vėliausi iš radio— 1940 
modeliai.

Ir jūsų patogumui tei
kiamas kreditas.

Pažymėtina — dovanos 
iš Ketvirčio krautuvės yra 
geriausios.

šeštadienį, liepos - July 1 
dieną, atidarymo dienoje, 
duos naudingas dovanėles 
tiems, kurie pirmiausia a- 

Įteis. Kviečia visus daly
vauti didžiuliame atidary
me Roland Ketvirtis ir 
kompanijos rytd ienos 

, krautuvėje, 312 W. Broad- 
!way, So. Boston — prie 
Blinstrubs. Tel. SOUth 
Boston 4649. Skelb.

į

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL A VENĮ TE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Littiuanian Fumiture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

VYKSTA SEIMAN
I

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga. Sav. 
753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

Į Visi skeibkitės “Darbininke".

i

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

Studentų ir Profesionalų 
ganizacijos kuopa išrinko atsto
vais į tos organizacijos seimą, 
kuris įvyks liepos 1 ir 2 d.d.. 
Marianapolio Kolegijoj. Thomp
son, Conn., šiuos atstovus:

Regina Glineckaitė. Elenora 
Vasiliauskaitė. Pranciška Nau- 
džiūnaitė, Albertas Naudžiūnas, 
Pranas Šidlauskas.

or

Telephone
SO. BOSTON

1058

CAMBRIDGE, MASS

1

BayView Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir de monstrą vi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

GELBĖK 
SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER S CO.
412 W. BROAOWAY.
SO. BOSTON. MASS.

i i
Juozas .M. Dilis1920 m. vy

riausioji rinkimų komisija 
ji buvo paskyrusi antros nisterija nustatė taisykles 
Seimo rinkimų apygardos antrajai svetimai kalbai 
pirmininku. Dr. K. Grinius, dėstyti gimnazijose. Re- 
sudaręs šeštąjį ministrų formuotoje vidurinėje mo

kykloje pirmoji svetimoji 
kalba yra prancūzų kalba. 
Tik didžiosiose gimnazi
jose, kuriose visos klasės 
turi lygiagretes klases, ša
lia prancūzų Įvedama ir 
vokiečių kalba, kaip pir
moji svetimoji kalba. To
kių gimnazijų šiuo metu 
yra 8. Vokiečių kalba, kai 
pirmoji svetimoji kalba, 
dėstoma ir klasikinėse 
gimnazijose, kurių šiuo 
metu yra 2. Tokiu būdu, iš 
47 lietuvių gimnazijų ant
roji svetimoji kalba bus: 
vokiečių — 29 gimnazijo
se, anglų — 27 ir rusų —7 

' gimnazijose.

kabinetą, Karoblį pakvietė 
teisingumo ministeriu. 
Seime Karoblis buvo Ūki
ninkų Sąjungos frakcijos 
narys ir aktyviai dirbo pa
čioje Ūkininkų Sąjungoje. 
Vėliau paskirtas ir keletą 
metų išbuvo valstybės 
kontrolierium. Iš kontro
lieriaus pareigų išėjo į 
pensiją.

f

PARAPIJOS PIKNIKAS
Liepos 2 d. įvyksta metinis 

Cambridge lietuvių parapijos 
piknikas, ‘Palangoje’, Lavvren- 
ce, - Methuen. Mass.. visų mė
giamoje piknikams vietoje. Šia
me piknike bus visokių praš
matnybių : mėgėjų programa, 
žaislų, dainų, kalbų. Bus ir Cam
bridge miesto Mayoras J. W. 
Lyons. Bus ir daugiau įvairių 
svečių. Valgių, gėrimų bus pa
kankamai. Ruoškitės visi iš vi
sus į Cambridge metinį parapi
jos išvažiavimą. Rengėjai visus 
maloniai priims ir pavaišins.

Kvieslys.

Advokatiškai

Kaunas — švietimo Mi-

i

i

Laikrodininkas
auk 

sičius ir sidabrinius daiktus.
' Parduodu įvairiausios rūšies

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

_______ _ I I
Kaunas — Lietuvos Sa

vanorių - kūrėjų suvažia
vimas įvyko Kaune birže
lio 8 d. Garbės nariais iš
rinkti: buvęs resp. prez. K. 
Grinius ir kariuomenės va
das brig. gen. St. Raštikis

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengčjas. 
Sodevvall. Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emoe

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

— Pasakykite, pone advokate, 
kas per žmogus iš tikrųjų yra 
šitas liudininkas. Ar jį pažįsta- 

, te?
— Neturiu jokio supratimo a-1 

pie jį. bet man jis atrodo įtarti-1 
nas.
— Kodėl?

i — Kai jis tik įėjo į teismo sa
lę. tuoj buvo besėdąs į kaltina- j 

Į mųjų suolą.

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

ŠNASH 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 — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų S839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINI. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

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

TEL. GEN 9296

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaroj — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Peter's Boston St.Garage 
ir Gąsdinę Station

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvų o jam 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

Queen Ann Laundry, Ine. j
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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padėjime. Ją kankina džiovos li
ga. Velijam pasveikimo, bet ma
ža viltis.

Visos Kuopos Ruošiasi Į 
Apskričių Gegužinę

ir vokiečių chorų ir šokėjų gru
pės. Tūkstantinė minia buvo su
žavėta įvairių tautų dainomis ir 
šokiais.

Tą vakarą, kiekvienas ateivis, 
o ypatingai kiekvienas lietuvis 

• jautė širdyje paprastą džiaugs
mą. Kodėl? Todėl, kad lietuvių 
grupė daug geriau pasirodė nei 
daugelis kitų tautų, 
spauda begalo gražiai 
šv. Juozapo parapijos 
choro išvaizdos gružę.

z ur n h am
____ jGBEENFiFLO

—-~-4j( fitchbuJĮ

MAMACHUttTTA
i.

s
AYE-R

ICLINVON

LOV/ELL

XI

Vietinė 
aprašė 
Vyčių 

puikiai

Iii

RCESTER

Kiekvieną dieną gaunu prane
šimų iš kuopų ir nuo veikėjų, 
kad visi energingai ruošiasi da
lyvauti Trilypėje Gegužinėje. 
Tokios žinios suteikia džiaugs
mą rengimo komisijai, kuri de
da pastangas, kad visus malo
niai priimti ir pavaišinti. Jau 
gauta iš kuopų skelbimai dėl
programos knygos. Reikia pa- išlavintą dainavime, 
sidžiaugti iš tokio gražaus pasi- Svetimtaučiai stebėjosi, o lie- 
darbavimo kolonijų veikėjų ren- tuviai didžiavosi savo grupe, 
kant skelbimus; taipgi reikia Jaunimo nuoširdus 
padėkuoti visiems profesijona- kun. B. Gauronskis 
lams biznieriams, kurie savo džiais pareiškė 
skelbimais taip gausiai parėmė. "Jei kada nors. 
Negalima praleisti 
jus. kad pirmą vietą užima skel
bimų rinkime mūsų apskričio 
darbštus veikėjas p. A. P. Krik
ščiūnas. iš Washington Depot. dėl idėjos pasišventęs jaunimas. 
Conn. Tai yra žmogus pasišven- užsikrėtęs savo uolaus vado 
tęs ir pilnas ambicijos, kad mes komp. A. Aleksio kilnia lietuvy- 
daugiau turėtume tokių nenuil- bės dvasia nupynė kitą lietuvių 

į tautai garbės vainiką. Valio!
Ta proga sveikiname komp. 

A. Aleksį pirmojo VVaterbury 
muzikos festivalo 

bei lie- 
tautą atstovaujančios 
vedėją. Lyrų.

prietelius 
šiais žo- 

savo jausmus: 
tai tą vakarą, 

nepaminė- nian buvo tikra garbė, kad esu 
lietuvis”. Panašių išsireiškimų 
bei pagyrimų girdisi visur.

Reiškia ir vėl mūsų gražusis

stančių veikėjų.
Jau pasamdytas geras orkes

tras, kuris yra plačiai pagarsė
jęs visoj Conn. Valstybėj, bū- tarptautinio 
tent Ed. Digimo orchestras. Pa- : programos pirmininką, 
tartina visiems pasitaisyti čeve- tuvių 
rykus, kad nenuplvštų bešo- grupės 
kant, nes kaip užgros, 
vienas negalės nusėdėti.

Apylinkių 
taipgi žada atvykti ir palinks
minti visus gražiomis dainelė
mis.

Bus sporto, kuriame galės 
dalyvauti jaunimas. Bus virvės 
traukimas tarp Hartfordo ir ; Lietuvių Dienos ir Dainų šven

tės dieną, liepos 4, Marianapolio 
Kolegijos parke. Thompson. Ct.

Pereitą sekmadienį LDS 5 kp. 
susirinkime šie asmenys sutiko 
dirbti tą dieną prie stalų: M. 

B. Morkevičie- 
nė. M. Kašėtaitė. Ona Girčijau- 
skienė. M. Stankevičienė. K. Ja
saitienė. P. Steponavičienė ir J. 
Girčijauskas. Ponia B. Morkevi- 
čienė aukavo 30 svarų kalakutą, 
kuris bus leidžiamas tikietais 
išvažiavime. Tikietus bus gali
ma įsigyti prie VVaterbury’o sta
lo. Daug IVaterburiečių rengiasi 
vykti 4 liepos į Thompson. Ct.

■J. Totilas.

tai nė
P. S.

parapijų chorai : kingas 
Kazokų 
paskolinimą 
dėl šio įvykio.

Choras nuoširdžiai dė- 
Miklineviėių. Virbylų. 
šeimoms ir kitiems už 

lietuviškų juostu 
L.

VVaterbury's turės savo stalą

Waterbury drūtuolių. Vyrai 
ruoškitės, kurie laimės gaus do
vanas.

Vieta graži ir patogi. Jei ir 
lietus lytų gegužinė įvyks, nes 
yra erdvi svetainė šokiams, i Karinauskienė, 
Daug žmonių kreipiasi laiškais.: 
klausdami informacijų, kaip to-, 
Ii yra Sea Cliff Inn nuo miesto. į 
Sea Cliff Inn. yra apie 4 mylios ! 
nuo miesto ir lengvai suranda
ma. nes yra prie to paties kelio, j 
kuris eina į Lighthouse Point.

Rengimo komisija visus jau
nus. senus, didžius ir mažus 
kviečia atsilankyti į būsimą ge
gužinę, pasilinksminti ir pasi
matyti su savo pažįstamais, gi
minėmis ir kaimynais.

M. Jokubaitė, Kom. rašt

5PRI GFIEL

&
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WATERBURY, COHN
LIETUVIŲ GARBEI

Birželio 15. Buckingham Hali 
įvyko milžiniškas tarptautinis 
muzikos festivalas. kurį suren
gė miesto ir valstybės Departa- 
ments of Education. šioj nepa
prastoj pramogoj dalyvavo lie
tuvių, airių, prancūzų, švedų, 
negrų, italų, rusų, žydų, lenkų j

Birželio 25 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Pirm. komp. A. Aleksis pradėjo 
susirinkimą malda. Dalyvavo 
daug atstovų, tarp kurių buvo ir 
kun. B. Gauronskas.

LDS 5 kp. atstovai pranešė, 
kad turi sudarę Lietuvių Die
nos, liepos 4. komitetą, kuris 
darbuojasi, turės savo stalą, ir 
tik prašė paraginti, kad visi va
žiuotų. Norintieji važiuoti auto
busais. prašomi įsigyti kelionės 
tikietus iš anksto.

I Liepos 4 d. visi važiuokime į

lė Lietuvių Dienoje
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Šiame mieste yra didžiausios 
automobilių dirbtuvės. Atrodo, 
kad šįmet tose dirbtuvėse dar- 

; bai gerai eis. Dabartiniu laiku, 
j visose mažesnėse dirbtuvėse, 
I “Jobbing shops”, darbai labai 
gerai eina. Gi didžiosios dirbtu
vės jau pradeda ruoštis ateinan
tiems metams naujo modelio au
tomobilius. Geras dalykas iš 
anksto pradėti, nes per tai dau
giau žmonių turi darbą tuo lai
ku, kada darbai tose dirbtuvėse 
prastai eina. Amatninkai tose 
dirbtuvėse gerai uždirba. Gau
na nuo dolerio iki pusantro do
lerio į valandą. Detroite dauge
lis jaunų lietuvių yra amatnin- 
kais, gerai uždirba ir gerai gy- 

■ vena. Bet turime suprasti, kad 
tik tie gerai uždirba, kurie pir-
miaus savo laiką gerai praleido, • jo 3 prieš 2. Didysis ratelis 
mokėsi tų amatų. Mūsų jauni- į minkštos bolės pralaimėjo 4 
mas, kuris praleidžia laiką ant prieš 2, o jaunesnysis — 5 prieš 
kampų, dažnai skundžiasi, kad 
turi sunkiai dirbti paprastą dar
bą. Jaunimas, kuris veltui pra
leidžia laiką, tas vėliau brangiai 
užmoka.

I

i 
i

Kun. Ivanauskas, kuris perei- 
j tą savaitę taip mandagiai patar- 
! navo Šv. Petro parapijai, užim
damas klebono vietą, šią savaitę 
iškeliavo atostogoms, prieš už
imsiant jam skirtą vietą. Būtų 
gerai, kad jis galėtų pasilikti 
šioje parapijoje. Daug gero pa
darytų tarp jaunimo. Jaunas su 
jaunais vis geriau susikalba. 
Velijam jam linksmų atostogų.

j Šv. Petro par. baseballinin- 
. kams šią savaitę nekaip sekėsi. 
Visi trys rateliai buvo nugalėti 
priešų. Kietos bolės žaidikai žai
dė Jackson Mich. Jie pralaimė-
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3. Bet taip einasi sporte. Nega
lima visada laimėti. Todėl nerei
kia nusiminti, ir Petriniai nenu
simina. Sako, “tik paduok mums 
kitą savaitę priešus”. Geras ū- 
pas, ir turime viltį, kad laimės.

štai keliai, kurie veda j Lietuvių Dieną, liepos 4, Marianapolin, Thompson, Conn.

Marianapolį — Lietuvių Dieną. 
Thompson. Conn.

Lietuvių Dienos Pasaulinėje 
parodoje reikalu kalbėjo komp. 
Aleksis. Jis prašė, kad priduotų 
pinigus už parduotus ženklelius. 
M. Andrikytė pardavė šimtą 
ženklelių.

Washington Depot. Conn

Nutarta surengti 
vakarą. Pelną skirti 
Dienai Pasaulinėje parodoje. Iš
rinkta komisija.

I
Kun. B. Gauronskas nurodė 

kaip katalikai turi darbuotis. 
Tiesa, kad mes dažnai iškryps- 
tame iš savo veikimo kelio. Mes 
gerais norais vaduodamies per
daug pasitikime kitiems, o tie 
kiti blogos valios žmonės žmo
nes suvilioja.

SUORGANIZUOTA STUDEN
TŲ KUOPA

Kelios savaitės atgal, pasidar- 
I bavimu gabių Šv. Kazimiero pa- 
, rapijos chorisčių, tapo suorga
nizuota Lietuviško Jaunimo 
Studentų kuopa. Suorganizuoti 
kuopą daug pagelbėjo jaunas ir 
energingas Studentų kuopos na
rys Petras Bernotas iš Water- 
bury, Conn. Dabar jaunimui ge
ra proga, kurie lanko mokslus 
arba kurie jau užbaigė mokslus, 
prisirašyti. Metinė mokestis yra 
$1.00, už ką taipgi gauna “Stu- 

. dentų Žodį”, puikų ir naudingą 
žurnalą. Širdingai sveikinu nau
jai susitvėrusią kuopelę ir lin
kiu, kad visas susipratęs mūsų 
parapijos jaunimas prie jos pri-

Praeitą penktadienį, sunkiai 
automobiliu sužeidė J. Lapkaus- 
ką. gyv- Lyns St. Jis buvęs pas 
barzdaskutį, ėjo pas draugą ar
ti Centrai ir Lafayette gatvių. 
Einant skersai gatvės, atlėkė 
automobilius ir trenkė į jį. Au
tomobilius nesustojo, bet pabė
go. Taip ir nežinoma kas Juozą 
sužeidė. Velijam jam greito pa
sveikimo.

Kitą sekmadienį įvyks Šv. 
Vardo draugijos ir jaunimo klu
bo metinis išvažiavimas. To iš
važiavimo visas parapijos jauni
mas laukia. Šįmet išvažiuos į 
nepaprastą vietą, kur yra tris
dešimts margų žemės prie pui
kaus ežero. Rengimo komitetas 
yra sekantis: S. Vasiliauskas, 
V. Malinauskas. G. Bražinskas 
ir A. Litvaitis. Jie turi paruošę 
įdomią programą. Bus lenkty
nių. Volley bąli. Base bąli, ten- 
nis, ir kitokių žaidimų. Bus ska
nių valgių užtektinai dėl visų, o 

vo muziKamus neouvo isieisca vandenėlio irgi netruks,
su muzika ir parvyko laivas 1 Kiekvienam nariui galima atsi-

Ponia Lapinskienė yra Her- 
man Kiefer ligoninėje sunkiame

žiūrėjimas, kad turint laive sa
vo muzikantus nebuvo išleista

prieplauką be muzikos, kas bū-, 
tų sudarę daugiau linksmos 
nuotaikos. Tas pats ir laive su 
muzika. Visi lietuviai važiuoja, 
o lietuviškų šokių kaip ir nebu-' 
vo. Jeigu lietuviškuos parengi- ■ 
muos tik tiek tebus atstovauja
ma lietuviški šokiai, tai laikui 
bėgant jie visai išnyks. Ir kas 
tuomet bus kaltininkas? Žino
ma, kad senesnieji, kurie nedavė 
jaunimui gero pavyzdžio. Reikia 
tikėti, kad šis išvažiavimas 
duos ir pelno parapijoms.

Ekskursantas.

; vežti po vieną svečią. Visi lau
kiam tos dienos.

Yra dalykų, kuriais visi Ame- 
irikos lietuviai katalikai turi rū
pintis, tai yra priklausyti prie 
lietuvių parapijų. Dabartiniais 
laikais iš Lietuvos mažai at
vyksta. Daug mūsų žmonių 
kreipiasi į svetimtaučių parapi
jas, ypatingai vedęs jaunimas. 
Svetimtaučių parapijose jie nė
ra pagerbiami, dažnai tik išjuo- 

’ kiami. Jiems, rodos, kad yra 
j garbinga priklausyti prie sve
timtaučių parapijų. Tai ne gar
bė, tik paniekinimas savo tautos 
ir savo tėvelių. Lietuvių parapi
jos eina mažyn, o mokyklos dar 
labiau mažėja. Kaip mes galime 
užlaikyti savo kalbą ir tautą, 
jeigu mes bėgame nuo tų, kurie 
yra vieninteliai rėmėjai ir už- 
laikytojai mūsų tautos, mūsų 
parapijos. Be bažnyčių, lietuvy
bė išnyktų, nes niekur kitur nė
ra jokių pamokų apie savo tau
tą ir kalbą. Tautininkai - laisva
maniai turi tik vieną pamoką, 
išnaikinti bažnyčias. Lietuviai 
katalikai turi laiku susiprasti, 
nes vėliau bus sunku išlaikyti 
lietuvių bažnyčias ir lietuvių 
kalbą. Nėra to lietuvio kunigo, 

; kuris neturi tokio pat mokslo, 
, kaip svetimtautis, o dažnai lie- 

, tuviai pasirodo gabesniais. Rem-

i

Per 6 savaites sausra išdžiovi
no upes ir išdegino augalus lau
kuose. Senesnieji žmonės sako, 
kad tokios sausros nebuvo nuo 
1903 m. Ūkininkai labai susirū
pino. Jaunimas nesirūpina, tik

kortavimo laukia liepos 16 d. vykti į trily- 
Lietuvių pę gegužinę, Sea Cliff Inn, New 

Haven. Conn. Dažnai važiuoja ir 
į kitus lietuvių parengimus.

Girdėjau, kad ir svetimtaučių 
jaunimas vyks į trilypę geguži
nę. Taipgi vyks ir kitų kolonijų 
lietuviai: Danburiečiai ir kiti.

Trilypėje gegužinėje bus daug 
žmonių. Malonu bus visiems pa
simatyti.

Bridgeportiečiai, jeigu nesu
tilps į autobus’us. tai galės lai- sirašytų. 
vėliais plaukti į Sea Cliff Inn. 
New Haveno lietuviai, kaipo šei
mininkai, žada visi dalyvauti ir 
nuoširdžiai priimti svečius.

Komisija energingai darbuo
jasi. kad gegužinė pavyktų.

Beje. South Manchesterio lie
tuviai kasmet gausiai dalyvau
ja. tai ir šįmet gausiai dalyvaus.

Hartfordiečiai neužsileis ma- 
žesnioms kolonijoms. Waterbu- prie šv. rvazimiero parapijos) 
riečiai taip pat gausiai atvyks, choro, kur savo gražiu soprano

Ten bus visiems proga gerai balsu žavėjo visus. Taipgi daly- 
išsimaudyti ir pasilinksminti.

Visi važiuos, 
jeigu tik Dievulis 
kys.

Vieta graži, lietuvių nuosavy- širdžiai sveikinu p-nus Baržins- 
bė. pp. Norkūnas ir Rumskas. kus ir linkiu išauginti sūnelį lie- 

’ Sea Cliff Inn savininkai, visų tuviškoje dvasioje, 
laukia ir visus maloniai priims. 
Komisijos narė p. M. Jokubaitė 
žodžiu ir raštu visus kviečia at
vykti. Visi veikėjai pardavinėja 
tikietėlius. Kai kur jau jų pri
trūko. Reikalauja daugiau. Pa-

, simatysime Sea Cliff Inn, New 
Birželio 30.d. įvyksta Labda- Haven. liepos 16.

rybės kortavimo vakaras. Pel-.
nas skiriamas našlaičiams ir se
neliams.

Kleb. kun. J. Valantiejus baž
nyčioje ragino visus važiuoti į 
Lietuvių Dieną — Marianapolį,, 
liepos 4. LDS 5 kp. komisija’ 
taip pat kviečia visus važiuoti į 
ir nuvažiavę vaišintis prie Wa- 
terbury stalo. Korcsp.——

PAGERBĖ KOMP. ALEKSIO 
SŪNŲ

Birželio 17 d. įvyko vakarėlis 
pagerbti komp. Aleksio sūnų 
Norbertą, mokyklos užbaigimo 
proga.

N. Aleksis šių metų rudenį į- 
stos į Columbia universitetą.

Vakarėlyj dalyvavo daug žmo
nių. Jaunam studentui N. Alek
siui visi linkėjo geriausių sėk
mių.

Norbertas Aleksis yra links- 
maus būdo jaunikaitis, geras 
dainininkas ir muzikas. Parva
žiavęs atostogų pavaduoja savo 
tėvelį.

Pastaraisiais laikais komp. 
Aleksis nusiskundžia sveikatos, 
susilpnėjimu. Mes jam užjaučia
me ir prašome Dievulio stiprinti 
jį sveikatoje.

ATSILANKĖ GARNYS
Pas Alfredą ir Marijoną (Ši- 

moliuniūtę) Baržinskus atsilan
kė garnys birželio 19 d. ir paliko 

isveiką ir gražų sūnelį. Motina 
sveiksta ir džiaugiasi savo 
pirmagimiu sūneliu. P-nia M. 
Baržinskienė prieš apsivedimą 
nuo mažų dienelių priklausė 

' ; Šv. Kazimiero parapijos

vavo vaidinimuose ir įvairiuose 
visi dalyvaus, parengimuose; priklauso prie 

sveikus lai- Susivienymo 116 kuopos ir Mo
terų Sąjungos 33 kuopos. Nuo-

! BROOKLYH, H. Y.

NEVARK, N. J

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.. 
Marianapolyj, prašomi tuojau išpildyti šią aplikaciją:

Vardas-Pavardė ............................................................

Birželio 18 d. įvyko šešių ka
talikiškų draugijų piknikas, ku
ris buvo sėkmingas.

HARTFORD, CONN.

i

A. P. Krikščiūnas, j

NEW HAVEN, COHN

Adresas ......-...............................
Kuo gali pasirodyti programoje

RENGIAMAS BANKIETAS 
KUN. MATĄ PANKŲ 

PAGERBTI
Ketvirtadienio vakare, birže

lio 29 d„ šv. Kazimiero parapi
jos didysis choras rengia ban- 
kietą kun. M. Pankų pagerbti. 
Rengimo komisija energingai 
darbuojasi, kad bankietas būtų 
sėkmingas. Gauta pranešimai, 
kad pasižadėjo dalyvauti skait
lingai iš apylinkių kolonijų pro-

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

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

šv. Jono Ev. draugijos, vasa
ros metu susirinkimai yra laiko-; 
mi 7 vai. antradienių vakarais. 
Ateinantis susirinkimas pripuo
la <4 Liepos), bet bus laikomas fesijonalai, veikėjai ir dvasiš-
pirmadienio vakare, liepos 3 d. kiai. Būtų malonu, kad ir mūsų 
Visi nariai prašomi dalyvauti J vietinės kolonijos lietuviai neat- 
užsimokėti. kad netaptumėte su-į siliktų neprisidėję prie šio gra- 

ispenduotais vasaros laiku. Rap. žaus parengimo.

Šv. Trejybės Lietuvių Parapi
jos Ekskursija į Playland. Rye 
Beach, N. Y. įvyks sekmadienį, 
liepos 2 d. š. m. Didelis ir gra
žus laivas “Fairview” išplauks 
iš New arko nuo Center St. 
(Passaic River Pier) 9-tą vai. 
ryte, dienos taupymo laiku 
(Daylight Sav. Time). Ta prie
plauka (pier) randasi žemiau 
buvusio Park Place Station, ga
le Mulberry St. Visi busai ir 
karai priveža. Iš Rye Beach lai
vas grįš 5:30 v. vakare. Tikie- 
tai: suaugusiems po SI.25; vai
kams po 75c. Tikietai parduoda
mi klebonijoj, pas kolektorius 
arba prie laivo išvažiuojant, 

ijeigu dar liktų.
Kviečia visus — Klebonas ir kime savo parapijas, kad vėliau 

Komitetas, nesigraudintume. Rap.

i 
I

Į

M.

EKSKURSIJA PAVYKO
Birželio 18 d. visų keturių pa

rapijų išvažiavimas laivu į Rye j 
, Beach, N. Y. labai gerai pavy
ko. Kad būt iš pat ryti links
mesnė saulė pasirodžius, tai būt 
dar daug ką išviliojus, nes iš 
pat ryto buvo gan vėsu ir atro
dė į lietų. Žmonių galėjo būt ar
ti 1500. Visi praleido smagiai 
laiką ir gėrėjosi gražia vieta. 
Visų nuotaika smagi. Tai pir
mutinė tokia vykusi visų parapi
jų ekskursija.

Labai skaitlingai važiavo šv. 
' Jurgio parapijonų. Gaila, kad 
rengimo komitetas nepasirūpi-: 
no, kad ant laivo būtų Lietuvos ■ 
vėliava ar bent koks užrašas, 
kad Lietuvių ekskursija. Tas 
garsintų Lietuvos vardą, o jau
nimui būt .tarsi, rodyklė, kad 
kur tik yra galimybė, kad va
dintųsi lietuviais', ir kad pana- 
sius pavyzdžius ‘■■Smtų iš vyres
niųjų. Taip pat rengėjų neapsi-

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

Išplauks iš New Yorko Liepos-July 1 Dieną 
Per Gothenbur#—Stockholm, Švediją, ii čia laivu S. S. Marieholm 
per Baltijos jurą. Ekskursiją vadovauja V*. Mučinskas, Švedų Ame
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas Amerikoje

Kiti Išplaukimai Iš New Yorko
V. Mučinskas DR0TTN1NGH0LM birželio 12 it liepos 13, GRIPSHOLM liepos 24

Kreipkitės i vietinį agentą, arba

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


