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Jėzaus Širdies Šventovė 
Lietuvoje,

DARBININKAS
Atėjo gražusis Jėzaus Širdies 

mėnuo. Viso pasaulio katalikų 
bažnyčiose laikomos Jėzaus Šir
dies garbei pamaldos — tikin
tieji meilės ir tiesos Šaltinyje 
ieško pagundos sau ir savo 
kraštams.

Ant žmonijos vėl kabo siau
bingi karo debesys, supagonėjo 
kai kurių valstybių vadai žai
buoja kerštinga neapykanta. 
Kitur nedarbas, kasdieninio 
pragyvenimo sunkumai ir neti
kra ateitis milijonams darbo 
žmonių.

Visi mato, kad mūsų laikų pa
saulyje ir turtų pakaktų ir tai
ka viešpatautų, kad tik širdyse 
būtų daugiau meilės. O kur gi 
kitur ją tikrai rasi, jei ne mei
lingoje Jėzaus Širdyje?

Kas šį meilės Šaltinį randa, 
tas randa ir tikrąjį Kelią, Tiesą, 
Gyvenimą sau ir kitiems. Ti
kintieji tai jaučia ir todėl su y- 
patingu uolumu platina Jėzaus 
Širdies garbinimą.

Kaip kitos katalikiškos tau
tos, taip ir Lietuva nori turėti 
didingą Jėzaus Širdies švsnt.> 
vę, kuri Kaune jau baigiama 
statyti Paminklinės Prisikėlimo 
bažnyčios vardu. Neturtingųjų 
nuoširdžioms aukomis statoma, 
ta graži bažnyčia bus viso pa
saulio lietuvių amžinos padėkos 
giesmė Dievui už mūsų tėvynės 
laisvę. O ateities pavojuose ji 
bus tėvynės vaikams gilus sura
minimas ir sustiprinimas, kad 
pasitikėdami Dieviškąja pagal
ba jie nugalės, ir, skelbdami Jė
zaus Širdies meilę, išsaugos ka
talikiškosios Lietuvos laisvę 
tarp bedieviškojja^komunizmo ir 
pagoniškojo nacizmo.

Kiek teko girdėti, kai kurie 
Amerikos lietuviai, norėdami 
savo patriotizmą įamžinti Jė
zaus Širdies vardu, pasižadėjo 
prisidėti prie Paminklinės Prisi
kėlimo bažnyčios įrengimo bei 
išpuošimo. Kad ir už kukliausią 
auką jų vardai bus įrašyti į 
Šventąją Tautos Knygą, kuri 
darys garbę jiems ir jų vai
kams. A. D.

EINA NUO 1915 METŲ

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Katalikas, kurs neremia 
katalikiiko* spaudos, netyri 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) BIRŽULIO (June)3 D., 1938 M., No. 42.

Vatikanas Įspėja Mokyklas 
Tautybės Klausimu

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Popiežius Pijus XI 81 Metų

VATIKANAS, birž. 2, — Se
minarijų ir Universitetų Kon
gregacija išsiuntinėjo visiems 
mokyklų perdėtiniams laiškus, 
kuriuose pasmerkiama perdide- 
lis tautybės išaukštinimas. Lai
škas sako, kad Jo Šventenybė 
Popiežius apgailestauja, kad 
toks pragaištingas mokslas yra 
visur išsiplatinęs, kenkiąs tikrai 
tikybai ir sielų gerovei. Laišku 
įspėja seminarijų ir universitetų 
rektorius, ypač prieš sekančius 
punktus:

Pasmerktieji punktai: 1. kad 
necivilizuotos tautos yra daug 
žiauresnės už “aukštesnes” tau
tas. 2. Kad “kraujas” nulemia 
tautybę ir kad “tautybė” nule
mia (nustato) politinę, juridinę 
ir net dvasinę tvarką; 3. 
galutinis auklėjimo tikslas 
tautos dvasios kultūrą, net 
šijąs tikybines tiesas; 4.
žmogus gyvena tik per valsty
bę ir tik valstybei; 5. kad vals
tybė yra absoliute, rodos, turė
tų dvasinę galę.

Tuos punktus Vatikanas pa
smerkė. Po laišku pasirašo pre
latas Ruffini, Kongregacijos se
kretorius.
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Prasidėję Pasitarimai Lietu
vos Valdžios Su Vatikano 

Atstovais
KAUNAS, Lietuva — Lietu

vos spauda praneša, kad gegu
žės 20 d. prasidėjo pasitarimai 
tarp Vatikano atstovų ir Lietu
vos valdžios dėl atnaujinimo 
santykių. Vatikaną atstovauja 
Mons. Arata ir Samore ir Lietu
vos hierarchiją kun. Grigaitis, o 
Lietuvois valdžią atstovauja už
sienių reikalų ministeris su ke
liais valdininkais ir švietimo mi
nisterijos atstovais. Pasitari
muose svarstomas katalikų tei
sės ir veikimas Lietuvoje, susi
jęs su konkordatu.

Aukščiausiojo Teismo Spren
dimas Darbininkų Naudai

Jungtinės V alstybės Pasiuntė 
Griežtą Notą Japonijai

Žemės Ūkio Ministras 
Tūbelis Grįžo

KAUNAS, gegužės 25 dieną 
Žemės Ūkio Ministras Tūbelis 
su šeima grįžo iš Šveicarijos.

Vyriausybė Patvirtino Susi
tarimų Su Lenkija

KAUNAS, gegužės 27 d. Vy
riausybė patvirtino pašto-tele- 
fono susisiekimo ir Lietuvos u- 
pėmis plaukiojimo bei miško 
plukdymo konvenciją su Lenki
ja.

WASHINGTON, D. C., birž. 2,1 
— Jungt. Valstybių sekretorius 
Hull pasiuntė Japonijai griežtą 
notą, kuria reikalauja, kad ja
ponai išsikraustytų iš Jung. Val
stybių piliečių nuosavybių ir be 
trukdymų leistų amerikiečiams 
į jas grįžti.

Jung. Valstybės reikalauja, 
kad Japonija grąžintų milijoni
nės vertės Universitetą Shang- 
hai’juje ir kitas savastis, kurias 
dabar turi užėmus Japonijos ka
riuomenė. Japonijos pasiteisini
mas, kad tose amerikiečių įstai
gose stovi kariuomenė, kad pa
laikyti tvarką. nepatenkina 
Jungtinių Valstybių.

Sekretorius Hull sako, kad Ja
ponija siekia išvyti amerikiečius 
ir tose įstaigose apgyvendinti 
japonus. Apie 300 amerikiečių 
laukia kada jiems bus leista su
grįžti į Shanghai ir Nanking.

Gaisras Kaune Sunaikino 
Lentpjūvę

KAUNAS, gegužės 25 d. įvy
kęs gaisras sunaikino lentpjūvę 
padarydamas nuostolių per 400, 
000 litų. Be to, jau kuris laikas 
esant didelei sausrai Lietuvoje 
Provieniškių miškuose sunaiki
no apie 60 hektarų miško.

CASTEL GANDOLFO, birž. 
2, — Padėkonės pamaldos buvo 
atliktos Šv. Tėvo gimimo dieno
je. Iš viso pasaulio kraštų Jo 
Šventenybė sulaukė daugybės 
sveikinimų. Pijus XI yra. gimęs 
1857 m. gegužės 31 d. Mirus 
Popiežiui Benediktui XV jis bu
vo išrinktas vyriausiu Ganytoju 
1922 metais.

KATALIKŲ PASAULIS

Turtuolius Privers Palaikyti Karų Britanija Pasiryžusi Padary
ti Taikų Ispanijoje

Popiežius Pijus XI yra išleidęs 
labai svarbių enciklikų, kurios 
paliečia svarbiausius gyvenimo 
reikalus. Pirmoji jo enciklika 

i nurodo pasauliui, kad taiką rei- 
' kia steigti Kristaus karalystėje. 
I Kitos: apie Kątalikiškąją Akci
ją, Moterystę, Auklėjimą, Socia
linį teisingumą, bedievišką ko
munizmą ir daugybė kitų.

Prie progos reikia priminti, 
kad Popiežius Pijus XI Rusijai 
teikė didelę pagalbą. Jis buvd 
sudaręs tam tikrą komisiją, ku
ri Rusijoje badaujantiems davė 
visokeriopą pagalbą. Ta komisi
ja kasdieną Rusijoje maitino 
120,000 žmonių. Sąžiningi rusai 
Popiežiaus pagalbos neužmiršta 
ir teisingai jį vadina savo Tėvu. 
Pasaulio istorikai jau dabar pri
pažįsta Popiežių Pijų XI už didį 
pasaulio geradarį ir darbininkų 
žmonių užtarėją. Jis savo raš
tuose smerkia neteisingus tur
tuolius ir reikalauja, kad darbi
ninkams būtų teikiamas tinka
mas pragyvenimas, ir kad jiems 
būtų leista turėti nuosavybes.

Visi geros valios žmonės prašo 
Aukščiausiojo laikyti tą garbin
gą Bažnyčios Vadą Šv. Petro 
soste dar ilgus metus.

I

PARYŽIUS — Austrijos Kar
dinolas, Vyskupai ir 30,000 ka-i 
talikų negalėjo dalyvauti Eu
charistiniame kongrese. Hitleris: 
nedavė leidimo išvažiuoti.

BUDAPEŠTAS — Eucharisti
niame Kongrese dalyvavo apie 
milijonas katalikų. Giesmės bu
vo giedamos 42 kalbom. Visi ga
vo Šv. Tėvo laiminimą.

DETROIT — Saginaw vysku
pijos J. M. Vyskupas W. F. Mur- 
ptįy konsekruotas pirmu tos 
vietos vyskupu. Konsekravimą 
atliko J. E. Arcivyskupas E. A. 
Mooney, geg. 17 d.

BAVARIJA — Antanas Long, 
vaidintojas Kristaus rolėje 
1900, 1910 iri 1922 mirė Muni- 
ch’o ligoninėje, 63 m. amžiaus.

DETROIT — Naujas Benedik
tinų vienuolynas bus baigtas 
statyti rugsėjo mėnesyje. Jis 
bus Benediktinų motiniškas na
mas Amerikoje.

Aukščiausis Teismas Uždarė 
Sesijų

K. P. J.

WASHINGTON, D. C. — J. V.
Aukščiausis Teismas gegužės 31 
d. užbaigė šio seozno sesijas ir 
atostogaus iki spalių mėnesio.

KARO DIDVYRIAMS

Kruvinas Streikas Atšauktas
AKRON, OHIO, birž. 2, — 

Goodyear Tire and Rubber kom
panijos keli tūkstančiai darbi
ninkų, kurie buvo išėję į streiką, 
ir streiko metu buvo išprovo
kuotos riaušės, nutarė streiką 
atšaukti ir grįžti darban, kada 
kompanija padarė kažkuriuos 
nusileidimus.
________________________ z___ _ ___________ .___

MASKVA PROTESTUOJA 
PRIEŠ RUBEŽIAUS 

UŽDARYMĄ

I

WASHINGTON, birž. 2, — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kongresas nori pravesti įstaty
mą, kad iškilus karui, kiekvie
nas turįs daug tūkstančių dole
rių būtų priverstas valdžiai sko
linti pinigus. Jie sako: “Geriau
sias būdas sulaikyti kraštą nuo 
karo, tai imti karo metu ne tik 
žmones, bet ir pinigus. Kada 
turtuoliai ir ginklų gamintojai 
žinos, kad jie bus priversti sko
linti valdžiai dideles sumas pi
nigų ant visai mažo nuošimčio, 
jie neragins žmonių reikalauti 
karo”.

—1‘-r*---------------------------------------------

Įstatymas sako, kad iškilus 
karui visi žmonių turtai bus su
rašyti. Ir kada valdžiai bus rei
kalingi pinigai karo reikalams 
žmonės bus priversti skolinti. 
Kurie daugiau turės pinigų, tie 
daugiau turės ir skolinti. Val
džia išduos bonus ant penkios 
dešimts metų, kurių nuošimtis 
nebus daugiau vieno procento: 
ir dar ant to nuošimčio valdžia 
uždės savo mokesčius. Yra ta
čiau daug įvairių keblumų ir dar 
nežinia, kaip kongresui pasiseks 
tokį įstatymą pravesti.

LONDONAS. Anglija, birž. 2, 
— Britų ministerių kabinetas 
sudarė dvigubą planą, kuriuo 
norėtų prašalinti karo pavojų 
Europoje. Pagal tą planą nori 
sutaikinti Ispanijos kariaujan
čias dalis ir užbaigti 22’4 mėne
sių karą; antrą, nori išspręsti 
nesusipratimus tarp Čekoslova
kijos ir Vokietijos.

Anglijos diplomatai tariasi su 
Europos diktatoriais. Bet var
giai kas iš tų pasitarimų išeis. 
Ispanijos karas užsibaigs tik vi
sišku gen. Franco laimėjimu. 
Kadangi Prancūzija uoliai remia

MASKVA, birž. 2, — Anglija 
pasiūlė, kad Prancūzija uždary
tų rubežių į Ispaniją iki ten “sa
vanorių” skaičius bus suskaity
tas. Prancūzija su tuo sutinka, 
nes ji nori sudaryti santykius 
su Italija ir mano, kad toks da
lykas tą pagreitintų. Tačiau 
Maskvos atstovas Boris Mais- 
ky pakėlė didžiausį protestą, 
sakydamas, kad tai būtų Angli- 
ję^yir Prancūzijos nusileidimas 
fašistams.

Čekoslovakija Didins 
Kariuomenę

«---------------------------------------
priverstinos kariuomenėje tar
nybos. Dabartinis įstatymas rei
kalauja dviejų metų kariuome
nėje tarnybos, o naujas reika
lausiąs trijų ir tas reiškia, kad 
kariuomenė bus padidinta 100 
tūkstančių kareivių. Dabar jau 
yra įstatymas, kad visi nuo 6 i- 
ki 60 metų amžiaus būtų kariš
kai lavinami. Čekoslovakija 
rimtai rengiasi savo nepriklau
somą šalį apginti. Šiuo metu 
kiek aprimo, vokiečiai taip 
smarkiai nebešūkauja. Čekoslo
vakija rengiasi prie dešimtojo 
Sokolų kongreso, į kurį iš visur 
suvažiuos čekai tautinei sporto 
olimpijadai.

Nuo pat kovo 11 d. Tilžės ka
lėjime sėdėjęs dr. Vidūnas pir
madienį, gegužės 9 d. priešpiet 
gavo pranešimą, kad bus paleis
tas. Jau tą pačią dieną popiet 
dr. Vydūnas iš ligoninės, kur 
paskutinėmis dienomis buvo, 
grįžo į savo butą. Dr. Vydūnas; 
turėjo pasižadėti, kad iki bylos 
neapleis Tilžės miesto ribų. Ka
da teismas įvyks, tuo tarpu dar 
nežinoma.

I panijos karas gali užsitęsti, bet 
užsibaigti gen. Franco laimėji- 

i mu. Suprantama, būtų daug ge- 
j riau, kad tos kruvinos kovos 
Ispanijoj užsibaigtų kuogrei- 
čiausiai.

Vokiečių spaudos žiniomis, dr. 
Vydūnui keliama byla sąryšyje 
su valiutos įstatymais.

Čia įvykusiam

Čikagos Dariaus-Girėno Pos 
to Legionieriai Jau Kaune
KAUNAS

Savanorių Sąjungos atstovų su
važiavime dalyvavo Valstybės 
Prezidentas ir šeši ką tik iš A- 
merikos atvykę Čikagos Da
riaus - Girėno posto legijonie- 
riai. G. K.

FRANCO KARIUOMENE 
Į VALENCIĄ

EINA

Gene-

WASHINGTON, D. C. 
mis dienomis J. V. Aukščiausis 
Teismas pripažino nacionalio 
darbo santykių tarybos apelia
ciją pamatuotą ir panaikino tre
čiojo apygardos apeliacijų teis
mo sprendimą prieš tą tarybą. 
Nacionalio Darbo Santykių Ta
ryba buvo išsprendus, kad Re- 
mington - Rand kompanija turi 
grąžinti darban 4,000 streikavu
sių darbininkų ir jiems apmokė
ti už tą laiką, kurio jie neišdir
bo, bet prisilaikė tos tarybos pa
tvarkymui.

Republic Steel korporacijos 
reikale teismas leido nacionalio 
darbo santykių tarybai ištrauk
ti iš apeliacijų teismo savo pir
mąjį sprendimą ir atnaujinti ap
klausinėjimą.

Vadinasi, Nacionalio Darbo 
Santykių Taryba laimėjo abi 
bylas darbininkų naudai.

Šio-

Pasaulio karą prisiminuą,' 
Baisingi skverbiasi vaizdai, 
Kanuolių girdisi aidai, 
Atakos per klaikius dumblynus, 
Šimtai kareivių nukautų, 
Visokių rasių ir tautų.

Toj pasaulinėje skerdynėj 
Granatos, kulkos, žmones skynė, 
Kaip minkštą žolę šienpjūvys. 
Plasnojo alpstanti širdis, 
Drebėjo rankos, svaigo galvos, 
Lyg peiliai varstė krūtines, 
Akyse vien raudonos spalvos — 
Išlieto kraujo ir ugnies. 
Sprogimo pagriebti kariai 
Į orą lekia lyg granatos,

* O ten vėl išblaškyti matos 
Sukruvinti jų sąnariai... 
Pasibaisėtini vaizdai! — 
Dar šiandie juos sapne matai...

Neviens ištikimas lietuvis 
Tose kautynėse yr žuvęs, 
Palaidotas Franci jos laukuos.

. Neprašo jis iš mūs aukos — 
. Jis pats gyvybę paaukojo, 

Nužėlęs kapas jo žole... 
Už tą didžiausią auką jojo 
Atsidėkokim — maldele.

X

♦
j/

J. K

PRAGUE, Čekoslovakija, birž. 
2, —Numatoma, kad Čekoslo
vakijos seimas, susirinkęs birž. 
15 d. pravęs įstatymą kaslink

Mirė Pociūnėlių klebonas kun. 
Petras Kubilius, (gimė 1881) 
Kauno miesto ligoninėje. 
------------------------------------------V

Prezidentas Nepatenkintas Kongreso 
Priimtu Mokesnių Bilium

tęsis priklausys
Prancūzija sustos 
kalams ginklų.

Mussolini įspėja Prancūziją, 
sakydamas, kad Italija nepra-

“T

Jis Norėjo Apdėti Turtuolius Stambesniais Mokesniais
WASHINGTON, D. C. — Pre- aukštesnius mokesnius, 

zidentas Roosevelt savo kalboje 
per radio išaiškino šios šalies 
gyventojams Kongreso priimtą 
$5,330,000,000 valstybės paja
mų bilių. Jis pažymėjo, kad to 
biliaus nepasirašęs, bet ir ne
grąžinęs Kongresui. Leido įsi
galioti be jo parašo. Lai spren
džia visuomenė to biliaus vertę. 
Prezidentas nepasirašė, nes ta
me biliuje yra jo nusistatymui 
priešingų dalių, o negrąžino 
Kongresui dėl to, kad nepaken
ktų to biliaus gerosioms dalims. 
Prezidentas norėjo, kad Kongre
sas nustatytų laipsniuotus mo
kesnius, būtent, kad korporaci
jos ar pavieniai asmenys, kurie 
padaro daugiau pelno mokėtų

o ma
žiau žemesnius. Kongresas šį 
principą atmetė ir nustatė vi
siems lygius mokesnius — 15 
nuošimčių nuo pelno. Preziden
tas sako, kad toks nustatymas 
yra neteisingas. Jis reiškia vil
ties, kad laipsniuotas mokesnių 
prihcipas kada nors bus priim
tas.

nuo to, kada 
siuntųs radi-

HENDAYE, birž. 2, 
rolo Franco kariuomenė per kal
nuotas vietas, į rytus nuo Teru- 
elio, žygiuoja į radikalų valdžios 
sostinę, Valencią. Iškyla smar
kūs mūšiai, bet lojalistų-radika- dėsianti jokių derybų su ja, iki 
lų kariuomenė visur pralaimi. jos rubežius nebus uždarytas Is-

Prancūzija lopalistams - radi- panijos radikalams. Ir iki Pran- 
kalams pristato užtektinai karo ■ cūzija neuždarys rubežiaus, Ita- 
ginklų, tačiau jie jaučią karą Ii ja nesustos teikus pagalbos 
pralaimėję. Jie dabar kariuome- Franco valdžiai. Mussolinio vie- 
nės jau neturi. Kariuomenėje natinis tikslas gelbėti Franco, 
pas Franco yra vienybė ir drau- tai nugalėti Maskvos pasiryži- 
smė; pas lojalistus - radikalus mus įvesti komunizmo rėžimą 
to nėra. Franco kariuomenė į Ispanijoje, 
kovoja ne prieš kariuomenę, bet i 
jie kai policija kovoja prieš bū
rius žulikų. Tiesa, jie yra drą
sūs, bet vien drąsa karo niekaš* 
nelaimėjo. Lojai istai - radikalai

Iš Romos
Kun. K. Vasys, Aušros Vartų 

par. (Worcesterio) klebonas, 
neturi karo vadų, o tų, kuriuos rašo kun. P. Juškaičiui, kad “ap
turi kareiviai neklauso. Franco lankė visas šventvietes: Šv. Te- 
kariuomenėje yra pasitikėjimas resėlės, Lėsieun, Lourdą, Romos 
vadams, drausmė ir vienybė. Į visas bazilikas ir šiaip įžymias 
Kaip ilgai Ispanijos karas dar

Darbininkų Radio Programa
Birželio 4 d„ 2 vai. po pietų įvyks Darbininkų Ra

dio programa WCOP stotyj, Boston, Mass. Prašome 
pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocyckles ir klau
sytis gražių dainų, muzikos ir kalbų.

vietas”.
“Gavo audijenciją pas Šv. Tė

vą ir visus palaiminimus. Dabar 
jau, sako, braukiame artyn prie 
Kongreso. Sveikinu visus”.

Kun. K. Vasys kartu su kun. 
I. Albavičium ir kun. P. Gašlū
nu automobilium keliauja per 
Prancūziją, Italiją, Vengriją ir 
kitas šalis į Lietuvą.
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VIETINĖS ŽINIOS
Geg. 30 d., 9 vai. ryte, Šv. Ga

brieliaus bažnyčioje, Brighton, 
Mass., J. E. Vyskupas Spellma- 
nas suteikė pasionistams diako
nams kunigystės sakramentą. 
Tarp įšventintų į kunigus yra ir 
Aleksandras Motiejūnas. Iš tos 
priežasties puikiose pamaldose 
buvo naujo kunigo motinėlė, se
sutės, giminės ir pažįstami. 
Šventimuose buvo kun. P. J. 
Juškaitis, kun. Alfonsas C. P., 
kun. Aukštikalnis, S. J. kun. K. 
Jenkus, kun. J. Plevoas, ir kun. 
A. Baltrušiūnas.

nelę M. Kilmonytę, p. V. Valat
ką ir k. Bankietas įvyks sekma
dienį, birželio 5 d., š. m. '6 vai. 
vakare, Šv. Petro parapijos sve
tainėje, 492 E. 7th St., So. Bos
ton, Mass. Kviečiami visi prie- 
teliai ir pažįstami bei giminės 
iš anksto įsigyti tikietus-bilie- 
tus, kad palengvinus rengėjams 
prirengimą, nes sunku orientuo
tis, kiek galima tikėtis svečių.

LDS Narys.

nė6 mokyklos vafliai, kun. Jan
kaus ir Seselių vadovybėje. Pel
no susidarė $35.50 parapijos 
metinio .pikniko fondui.

Tas teatras, toje pat vietoje 
ir tam pačiam tikslui įvyks birž. 
16 d., vakare po pamaldų. Vaidi
nimas bus patobulintas. Pirmas 
perstatymas buvo tik praktika. 
Gal tokioje geroje vadovybėje 
vaikeliai šiuo vaidinimu suda
rys visą šimtinę parapijos pikni
ko fondui? Visi kviečiami į te
atrą ir padėti vaikučiams su
daryti šimtinę.

BAIGĖ KOMERCIJOS 
KURSUS

Naujos talijos lietuvių DienosCentroVafdyba
T . A

Marianapolis College, Thompson, Conn.
Tel Putnam 1106

Garbes Pirmininkas-
Kun. K. Urbonavičius

T“

GRABORIAI

RAZVADAUSKAS 
TEBESERGA

Kun. Motiejūnas, birž. 5 d., 
Šv. Petro bažnyčioje po kiekvie
nų šv. mišių suteiks primicijų 
palaiminimą.

11 ai. ryte primicijantas pats 
laikys savo pirmas iškilmingas 
šv. mišias. Asistoje dalyvaus 
Arkikunigu kun. P. Virmauskis, 
diakonu Tėvas Aukštikalnis, S.
J. , subdiakonu kun. A. Baltru- 
šiūnas, ceremonijorium — kun.
K. Jenkus; pamokslą sakys Tė
vas Alfonsas, C. P.

6 vai. vak., parapijos salėje, 
492 E. 7th St., įvyksta primici
jų bankietas.

Pranas Razvadauskas, L. Vy
čių Centro Valdybos narys ir 
So. Bostono kuopos pirmininkas 
buvo sunkiai susirgęs. Pavojus 
dar nepraėjęs, bet jaučiasi kiek 
geriau. Prašykime Aukščiausio
jo, kad jaunimo vadui grąžintų 
sveikatą. Pranas Razvadauskas 
yra uolus veikėjas jaunimo or
ganizacijoje.

GRĮŽO IŠ LIGONINĖS

KUN. MOTIEJŪNO PRI
MICIJŲ BANKIETO 

TIKIETAI
Gaunami “Darbininke”, pas pa-

D AKT ARAI

Pereitos savaitės pabaigoje 
grįžo į namus iš ligoninės p. Fe
liksas Zaleckas, gyv. 237 W. 
Fifth St. Feliksas, nors dar jau
čiasi silpnas, bet linksmas, kad 
Dievulis leido jam nugalėti pa
vojingą ligą. Ir sirgdamas juo
kauja, kaip paprastai. Žmona ir 
penki maži vaikeliai džiaugiasi, 
kad tėtė namuose. Linkime 
Feliksui visiškai išsveikti 
džiaugtis gražia šeimynėle.

P- 
ir

ĮVYKO IR ĮVYKS

nuo

Lietuvis [Jantistas
A. L Kapočius

251 W. BR0ADWAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 —

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETMSTAS

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

(aklose):ose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI
Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass.

Jota J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. 8. B. 1043

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Į Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Adelė C. Masiulytė
Gegužės 20 d. p-lė C. Masiuly

tė baigė komercijos mokslus 
The Boston Clerical School su 
atsižymėjimu. P-lė Adelė yra 
veikli Lietuvos Vyčių organiza
cijoje, priklauso prie SodaliečiųĮ 
ir visuomet prisideda prie lietu
viško veikimo.

Panelė Adelė C. Masiulytė y- 
ra duktė Boleslovo ir Kotrinos' 
Masiulių, ilgamečių “Darbinin-, 
ko” skaitytojų, kurie ir gi yra

--------------- j veiklūs katalikiškose draugijo-
Geg. 29 d., 7:30 vai. vak., baž- se p.jės Adelės sesutė Aldona 

nytinėje salėje suvaidinta gra
žus. pamokinantis veikalas “Su
kim Laikrodį su Klara”. Veika
las vaizduoja jaunų žmonių gy
venimą, kurį vaktuoja motina, 
angelas sargas ir raudonai pa
rengtas, velnias. Kadangi namų 
ir mokyklos įtaka buvo didelė, 
tai Angelui vyko vadovauti. 
Piktoji dvasia prakišo ir su
draskiusi užrašų knygą, griaus
mu pabėgo. Teatras tinka se
niems ir jauniems. Scenerija 
buvo reikiamai pagaminta. Tą 
taip labai įspūdingą teatrą tin
kamai suvaidino sekmadieni-

— —

ir gi yra baigusi High School ir' 
vakarais tęsia aukštesnį moks
lą.

Adelė C. Masiulytė yra gera 
pianistė ir dažnai bostoniečius 
linksmina gražia muzika.

Linkime jaunai profesionalei 
geriausios kloties.

LINKIME GREITAI 
PASVEIKTI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PADARAU IR TAISAU RO

ŽANČIUS. Daug turiu patyri
mo Seselėms Vienuolėms dirb
damas naujus ir taisydamas se
nus rožančius. Tą patį darbą at
lieku ir kiekvienam, kuris tik 
prašo mano patarnavimo. Užsa
kymus priimu ir laiškais: Marci-
jonas Gaputis, 690 E 6th St.'•9
So. Boston, Mass.

REIKALINGAS Vaikynas, ku
ris moka troką vairuoti. Darbas
prie geležies prekių krautuvės.
Kreiptis tuojaus Telephonu —
HIGhlands 8280.

(3-7-10)

PARSIDUODA labai pigiai
dining room setas, susidedantis 
iš stalo, 6 kėdžių, China kloseto 
ir buffet. Setas yra modemiškas 
ir vertas $475.00, parduosiu už 
$75.00. Tokio didelio bargeno 
Tamstos dar nematėte. Kas no
rite taip pigiai setą pirkti, pra
šome kreiptis į Darbininko Ad
ministraciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. (27-7-10)

PIRMININKAS —
Adv. Antanas J. Mileris, 

Worcester, Mass.
PAVADUOTOJAI —

Julė Jakavonytė, 
Brockton, Mass.

Antanas Zavetskas, 
Cambridge, Mass.

SEKRETORIAI —
Jonas Kumpa, 

South Boston, Mass.
M. Delionienė, 

Worcester, Mass.
IŽDININKAS —

Kun. Dr. Alf. Jagminas, MIC., 
Marianapolis, College, 

Thompson, Conn.
IŽDO GLOBĖJAI —

Adomas Petkus, 
Brockton, Mass.

E. čiočys, . 
Providence, R. I.

P-nia Venčienė, 
Lawrence, Mass.

SPAUDOS —
Antanas F. Kneižys, 

Norwood, Mass.
Julė Jakavonytė, 

Montello, Mass.
Stud. A. Tamulis, ‘ 

Greenfiėld, Mass.
V. Sabas, 

Cambridge, Mass.
Juozas K. Žemaitis,^ 

Worcester, Mass.
TRANSPORTACIJOS — '

Kun. Jonas Kripas, 
Hartford, Conn.

Antanas Peldžius,
South Boston, Mass.

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

Lietuvių Dienos Šefas-
Kun. Dr. J. Navickas

P-nas Markevičius, 
Waterbury, Conn.

MUZIKOS —
Art. Rapolas Juška, ' . 

Dorchester, Mass.
Art. J. Čižauskas, 

Worcester, Mass.
MENO VALANDOS VEDĖJAS — 

Kun. Pr. Strakauskas,
Lowell, Mass.

PARADO VEDĖJAS — 
Juozas Dirsa,

Worcester, Mass.
SPORTO KOMISIJA —

Jonas Rakauskas, 
Jonas Petrauskas, 
Jonas Pusčius,

Marianapolis, College, 
Thompson, Conn.

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

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

• Marijona Vaikšnorienė.
SVEIKATOS DEPARTMENTAS — 

(Bus paskelbtas vėliau)
TEISĖJŲ-DOVANŲ ŠTABAS —

(Bus paskelbtas vėliau)
RANKDARBIŲ PARODOS KOM. — 

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

5 RyfĮCAiflffly įr
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Tufi Notaro Teises

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

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

J9$ephW.Ca$per
(Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, So. Boston.
Tel. ŠOU Boston-J.437

Residence: 198 M St., So. Boston. 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletsfcas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

JamesB.Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

P-niai Barborai Gailiūnienei 
po sunkios ir sėkmingos opera
cijos linkime greitai įsveikti ir Į .Prizai laimėtojų rateliams bus 
su mumis vėl dirbti visuomenės $50.00. 
darbą, p. Gailiūnienei ir jos šei-j 
mai dėlei jos ligos reiškiame gi
lią užuojautą.

Masiulių Šeima.

IŠ PARAPIJOS DARBUO
TĖS

Geg. 27 d., po vakarinių Pa
maldų, įvyko Šv. Petro parapi
jos metinio išvažiaimo darbuo
tojų susirinkimas. Gauta keli
nauji darbininkai ir aukuotojai.
Generalis darbininkų ir aukuo
tojų susirinkimas įvyks birž. 8
d. po vakarinių pamaldų. Girdė
ti, kad draugijos su savo stalais
ir slapta darbuote padarys daug
suprizų. Po du laikrodžiu dova
nų pasiėmė Ieva Kudarauskienė
ir Augustinas Sanda.

Vyčių "Bowling Vrctory" 
Šokiai

Įvyks penktadieni, birželio 10 
d., Parapijos svetainėje, 7-toe 
g-tvės, So. Boston. Pradžia 8-tą 
valandą vakare iki vėlumos. 
Gros Longin Buinis, Jr., Cava-

PIKNIKAS
Rengia

Stepono Dariaus Postas No. 317 
AMERIKOS LEGI JONO 

Birželio-June 5,1938, Maple Park
Methuen, Mass.

Dalyvaus visas Postas, Ladies Auxiliary, ir Posto Benas — visi unifor
mose. Įvyks Paroda Methuen, Mass. kai 12 valan. Po parodos tai bus 
piknikas. Bus gera muzika, skanių valgių ir visokių gėrimų. Prie įžan
gos bus duota dvi dovanos: pirma $15.00. antra $3.00. Kviečiam visus 

atsilankyti. Lis ar snigs — piknikas vistiek įvyks.

KELROOYS: lt Bostono reikia važiuoti iki Lavvrence; tiesiog Broad- ‘ 
way iki Methuen Square. Tuomet paimti po dėžinei Pleasant St.ir va

žiuoti iki Howe St. Nuo čia bus pažymtta pikniko vista.
Bušai ičeis 11-tą. 11:30, 12-tą, 12:30 ir 1-mą valandą nuo Posto Head-. 

guarters, C Street Ir Broadvvay. Kellonč j abi puses $1.00.

liers Orchestras. Įžanga 25c.

Šokių komisija kviečia ne tik 
vyčius, So. Bostoniečius, bet ir 
draugus iš apylinkės miestų. 
Užtikrina visiems malonų laiką 
savoje svetainėje. Taipgi bus 
proga susipažinti su “Bowling 
League” asmenimis.

Norintieji daugiau apie šokius 
žinoti, gali kreiptis į “Bowling” 
komisiją: J. Petrauskas, A. Ga-
putis, F. Grendelytė, J. Zapus-
tas, E. Norinkevičiūtė, O. Raz-
vadauskaitė ir S. Mickevičius.

A. E. L.

GRĮŽO Iš NEW YORKO

Antradienio rytą, gegužės 31
d., grįžo iš New Yorko p. Felici
ja Grendelytė, kur buvo išvykus
praleisti šventes. Laiką praleido 
linksmai, tik kiek nuvargus jau
tėsi iš kelionės.

MIRĖ

Geg. 27 d., mirė savo namuose, 
192 D St, Marijona Pašakarnie- 
nė, 44 metų. Ji paėjo iš Daugų 
parapijos. Amerikoje pragyveno 
23 metus. Paliko liūdesy vyrą 
Joną, sūnų Juozą ir dukterį So
fiją. Palaidota iškilmingai iš šv. 
Petro bažnyčios geg. 31, 9 vai. 
ryte, Naujos Kalvarijos kapuo
se. -

Geg. 31 d., mirė, miesto ligoni
nėje, Antanas Derkintis, 55 me
tu, gyv. 143 Bolton St Paėjo 
Žemaičių Kalvarijos parapijos. 
Amerikoje pragyveno 80 metų. 
Paliko žmoną Agotą (Kunigiš
ki ulę) . Tapo palaidotas iš šv. 
Petro bažnyčios birž. 2 d., 9 vai. 
ryte. Naujos Kalvarijos kapuo
se.

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengejas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kžtinos Žemos
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Laikrodininkas
Juozas M. Dife

Sporto Komisijos prąnešimu, Lietuvių Dienoje, 
liepos 4 d., š. m., Marianapolyj, Thompson, Conn. ren
giamai sporto Olimpiadai numatyta sekanti programa: 
1:00 vai. iki 3:00 P. M. — Sviedinio žaidimas. Žais Ma-.

rianapolio Kolegijos sviedinio ratelis su Worceste- ' 
rio Aušros Vartų parapijos Vyčių sviedinio rate- !

i♦
Parduodu įvairiausios rūšies 

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

—1iI|
iiii♦

auk-1 
I
•

liu.
3:00 iki 3:30 — Kumštynės.

2 — three round exbition matches.
i
li

I

3:30 iki 4:30 — Neformališkos lenktynės - bėgimai. Da
lyvauja kas tiktai nori iš suvažiavusios minios.
1. VAIKAMS —
a. 50 Yardų bėgimas.
b. Bulbių rinkimas.
2. VYRAMS
a. 100 yardų bėgimas.
b. 3x100 yardų estafetė (relay race).
c. 1500 metrų bėgimas.
3. DRŪTIEMS VYRAMS —
a. 50 yardų bėgimas.
Laimėjusiems, bus duodamos dovanos.
P. S. Bilijardu (pool) ir kėglių (bowling) 

riai bus atidaryti per visą dieną, kad žmonės galėtų pa
silinksminti šiais lošimais.

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

kamba- 447 Broadway, So. Boston

Saulės Šildomos Vonios

Pietų Afrikoje daromi 
bandymai įkaitinti vonias 
saulės šiluma. Kaitinimo 
•prietaisą sudaro stiklinis 
rėmas su dešimčia parale
lių vamzdelių, kuriais bėga 
į vonią vanduo. Vamzde
liai sudaryti juoda spalva, 
kad galėtų suimti kuo dau
giausiai saulės šilumos. 
Kai stikliniai vamzdeliai 
saulėje įkaista, jais palei
džiamas į vonią vanduo. 
Bandymai tokie sėkmingi,

kad netrukus tas būdas 
būsiąs Įvestas į privatinius 
butus.

Deja, tas išradimas tega
lės būti naudojamąs Afri
koje ir kituose panašios 
temperatūros kraštuose. 
Lietuvoje nepadės nė juo
džiausiai nudažyti vabzde- 
liai: mūsų saulė tokiais 
niekais, kaip vonių šildy
mas, neužsiims...

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

Parduodu Overglobe ir kitų iftdir- 
bySčių če ve rykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

D f———v iew ftotot jervice
STUDEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St., ir f. 8th St.,
8OUTH BOSTON, MASS.

Jee. KapočHtoa* Ir Peter Trečiokas 
Savininkai.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
NEWTOWN, PA.

čios išeis 10 ir 12 valandomis. 
Šv. Mišios tą dieną bus 7-9-11 
valandomis. .. Vietinis.Bernardas Koraitis Išvyko Keletai 

Dienų Į Pennsylvanią
I. J. FOX, Ine., didžiausios kailinių firmos Amerikoje, kaipo lietuvis 
firmos oficialus atstovas, birželio 1 d. išvyko į Pennsylvanią susipa-

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi reiškiu nuoširdžią pa

dėką vietos kunigams: klebonui 
P. Juškaičiui, vikarui J. Plevo- 
kui, ponams: VI. ir T. Žekevi- 
čiams, J. ir T. Tebėrams, P. Kir
šliams, J. Mitrikevičiams, už 
lankymą ir suraminimą mano 
sergančios žmonos ligonbūtyje. 
Lai geras Dievulis visiems už 
tai gausiai atlygina, suteikda
mas visiems gerą sveikatą.

Visiems dėkingas,
Juozas Adomavičius.

tesnių pažiūrų kilnesnės dvasios 
lietuvės ir lietuviai, savasias 
auklėjimo įstaigas saugokim ir 
branginkim kaipo mūsų kultū
ros brangenybę, neleiskim joms 
vargti, nykti dėl lietuvių nesusi
pratimo. Budėkim.

Kun. Pr. Vasiliauskas, 
Vilos Juozapo Marijos, 

Kapelionas.

KAS MUMS TURI RŪPĖTI
Kas iš lietuvių nėra girdėję a- 

pie Seserų Kazimieriečių veiklą 
lietuvių tarpe ir pasiaukojimą 
kultūros darbui. Bendrai dar
buotė organizacijų, surištų įža
dais ir pasiaukojimu, visų yra 
branginama ir tinkamai įverti
nama.

Seserys Kazimierietės savo ■ 
pasiaukojimu Dievui ir dvasinės; 
kultūros darbui įžadais yra įsi-’ 
rašusios į visuomeninio veikimo 
darbuotojas. Mums lietuviams- 
katalikams juo labiau yra bran
gintina jųjų veikla, kad jos vei- 
kia lietuvių tarpe ir lietuvių lioliką sužeidš ir 4 ag.
naudai; jos kilnioj, katalikiškoj menig Tabasco valsty

bė yra raudonųjų kontrolėje.
(Tenai visos katalikų bažnyčios 
i uždarytos. Visoje valstybėje 
nėra nė vieno kunigo.

Villahermosa miesto ir apylin
kės katalikai šiomis dienomis

I

Meksikos Policija Užmušė 4 
Procesijos Dalyvius

MEXICO CITY, birž. 2, — Ge
gužės 30 d. mieste Villahermo- 
sa, Tabasco valstybėje, policija 
užpuolė katalikų procesiją, ke-

— tautinėj dvasioj auklėja ir 
mokina mūsų jaunimą. Jųjų ve
damose mokyklose vaikų sielos 
dvasia grindžiama Dievo ir savo 
tautos meilės pagrindais. Šian
dien tik aklas priešingų įsitikri-

Bernardas Koraitis

šios
žinti su tenykščiais lietuviais, nes ateinantį rudenį jis yra pasirįžęs aplan
kyti šioje valstijoje gyvenančius lietuvius su didžiausiu I. J. FOX kailinių 
pasirinkimu.

Pereitą rudenį p. B. Koraitis aplankė Naujosios Anglijos lietuvių ko
lonijas ir pardavė keletą šimtų kailinių, kuriais pirkėjos yra pilniausiai pa
tenkintos.

P-nas B. Koraitis yra plačiai susipažinęs su kailinių bizniu ir jis kuo- 
širdingiausiai lietuvėms patarnauja.

411 washington street 
BOSTON, MASS.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

nimų fanatikas neįkainuoja tų statosi laikiną bažnyčią. Polici.
> statybai netrukdė. Prašyta 
gub. Manero, kad jis leistų nors 
vienam kunigui grįžti valsty- 

; jis neleido. Katalikai 
suruošė procesiją ir ramiai ėjo 

i į laikiną bažnyčią. Policija pro
cesiją užpuolė, išardė ir 4 asme
nis nužudė. Taip tai raudonieji 
“netrukdo” katalikams atlikti 

(tikybines apeigas. Tai aiškus 
^°“iS.L.kUHaf.Za?en_gt£?^e^ dar vienas įrodymas, ‘ kad rau- 

į donieji tik žodžiais “netrukdo”, 
. bet darbais tikinčiuosius terori- 
i zuoja.

Mums visiems yra žinoma Sese
rų Kazimieriečių Chicagos garsi 
mergaičių Akademija, be to jU-'txjn~bet 
jų yra vedama daug pradžios 
mokyklų, yra aukštesnių moky
klų — High School, kurias ve
da ir išlaiko pačios Seserys.

Tokia darbuotė, suprantama, 
yra surišta su nemažomis išlai-

I

MEKSIKOJE KATALIKAI
ŽIAURIAI PERSEKIOJAMI ---------------------- »

Bendrai reikia pasakyti, kad 
šiuo kritingu momentu burmis-

CAMBRIDGE, MASS

turi surasti lėšų ir pajamų. Di-Į 
džių išlaidų bent mažos dalies 
padengimui Seserys kart karto
mis ruošia piknikus.

Viloj Juozapo Marijos, New- 
town, Pa. Seserų vedama ir iš
laikoma mergaičių high school; 
tos mokyklos naudai įvedama 
tradicija kasmet, gražios Vilos 
Sodne, rengti du pikniku. Šiais 
metais pirmasis piknikas įvyks; 
birželio (June) 12 d. 
rugsėjo (Sept.) 4d.
piknike leidžiama įvairių dova- telį Granoliers, tik 16 mylių nuo 
nų. Savo geradariams, priete- Barcelonos, radikalų valdžios 
liams Seserys siunčia bilietų sostinės. Žuvo apie 400 žmonių, 
knygutes su prašymu bilietus Radikalų valdžia skelbia, kad 
išparduoti. Jeigu kas malonėtų daugiausia užmušta moterų ir 
parduoti daugiau bilietų lai vaikų. Tuo nori sujaudinti pa- 
kreipiasi pas Vilos Juozapo Ma- šaulį ir įrodyti, kad gen. Franco 
rijos Seseris. . lakūnai yra labai žiaurūs. Šias

Taigi lietuvės, lietuviai, su- žinias skelbia radikalų valdžia, 
laukius birželio 12 d., ar rugsė- Tas tik parodo, kad radikalams 
jo 4 d. visi į Juozapo Marijos artinasi galas. Kita dalis gen. 
Vilą pamatyti gražią Vilą, gra- Franco kariuomenės žygiuoja į 
žią mokyklą ir mergaičių ben- Valenciją.
drabūtį, sušelpti Seseris, kurios Radikalų spauda, ypač lietu- 
yra pasiaukojusios jūsų duktė- vių bolševikų ir socialistų puola 
rų naudai, tuo pačiu ir jūsų, katalikus už tai, kad gen. Fran- 
jeigu Jums rūpi dukrelių svei- co kariuomenė sėkmingai ka- 
kas, kilnus, katalikiškas auklė- riauja su raudonųjų gaujomis 
jimas, jeigu Jums brangi kata- Ispanijoje. Mes čia tik pareiš- 
likybė, ir lietuvybė. j kiame, kad jeigu radikalams-

Visoms Amerikos tautoms socialistams ir bolševikams at- 
gręsia ištautėjimo pavojus, vi- rodo žiaurus gen. Franco ka
siems tikintiesiems — supasau- riuomenės kovos būdai, tai ko- 
lėjimo (materializmo) dvasia; dėl jie (radikalai) nepasmerkia 
užtat inteligentai, bendrai pla- pirmiausia daug žiauresnių Is-

Ispanijos Nacionalistai Arti 
naši Prie Barcelonos ir 

Valencijos
BARCELONA, Ispanija, birž. 

.., antrasis 2, — Ispanijos nacionalistų la- 
Antrame kūnai iš oro bombardavo mies-

panijos radikalų (lojalistų) 
darbų. Ispanijos radikalai tūks
tančius nekaltų (civilių) žmo
nių, barbariškai nukankintų, su
šaudė, aplieję gasolinu sudegi
no, išpiovė liežuvius, sužalotus 
gyvus palaidojo ir daug kitokių
barbariškų darbų atliko. Bolše- tras neturėtų didinti kartumo 
vikai ir socialistai smerkia gen. žmonėse. Jeigu jis žinodamas 
Franco ir katalikus už tai, kad nepasirūpino sutvarkyti, tai jis 
nacionalistų kariuomenė arba yra kalčiausias. Bet ne dabar 
lakūnai sušaudo žmones karo laikas kaltininkų ieškoti. Dabar 
lauke. Tai paprastas dalykas, visi turi susirūpinti padegėliais 
Radikalų kariuomenė taip pat ir padėti jiems atsistatyti, 
sušaudo daug žmonių ir karo 
lauke. Bet kalbant apie Ispani
jos kariaujančių dalių žiauru
mus, niekas negali prilygti radi
kalų - lojalistų žiaurumams.

Lietuvis Sklandytojas Išsi
laikė U Valandas Ore

REKOLEKCIJOS
Merginoms Sodalietėms Tėvas 

Aukštikalnis, S. J. nuo gegužės 
26 iki 29, teikė rekolekcijas. 
Labai gražiai ir skaitlingai 
merginos lankėsi. Džiaugėsi 
gražiomis, naudingomis, pamo
kinančiomis konferencijomis 
Tėvelio Misijonieriaus.

Sekmadienį, geg. 29, baigda
mos rekolekcijas, apvainikavo 
Panelės Švč. Statulą. Visos pa
reiškė norą, kad ir sekančiais 
metais Tėvelis Aukštikalnis tei
ktų rekolekcijas.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame klebo

nui kun. P. Juškaičiui, kun. J. 
Plevokui ir kun. K. Jenkui už 
dvasinį patarnavimą, mirus mū
sų mylimam sūnui a. a. Petrui 
Gaigalui. Taipgi dėkojame vi
siems už dvasinius ir gėlių bu
kietus, už dalyvavimą šermeny
se ir laidotuvėse. Dėkojame lai- 

j dotuvių direktoriui p. Adomui 
. Overkai ir jo sūnui už malonų 
Į patarnavimą.

Nuliūdę
Povilas ir Anelė Gaigalai 

ir duktė Gonovaitė.

LIETUVA TARPTAUTI
NĖJ DARBO KONFE

RENCIJOJ

Birželio 2 d. Ženevoj prasidėjo 
darbo konferencija, kurioj Lie
tuvių delegaciją sudaro užsienių 
reikalų ministerijos Tautų Są
jungos reikalams referentas 
Staneika, savivaldybių depart- 
mento, darbo inspekcijos, pre
kybos ir pramonės rūmų ir dar
bo rūmų atstovai.

KAUNAS, gegužės 24 d. lietu
vis sklandytojas Nidoje (Kur
šių Neringa) Gysas išsilakė ore 
26 valandas tuo sumušdamas 
visus ankščiau pasiektus rekor
dus iškovojo Lietuvai trečią 
vietą pasaulio valstybių tarpe. 
Tai yra dar vienas iš daugelio 
Lietuvos progreso liudininkų.

MIRĖ
Geg. 22, netikėta mirtimi šį 

pasaulį apleido Petras Gaigalas, 
18* metų amžiaus. Jis 1933 baigė 
Nekalto Prasidėjimo Lietuvių 
Parapijinę mokyklą. 1937 baigė 
Cambridge miesto Rindge High 
School. Abejose mokyklose pa
sižymėjo kaipo geras, uolus ir 
sąžiningas mokinys. Būdamas 
tokiu greit gavo ir gerą darbą 
prie vienos filmų kompanijos. 
Pastaromis dienomis tos ben
drovės viršininkai buvo pasky-

Nepaprastoji Seimo Sesija 
Uždaryta

Palangos Burmistras Tyčio
jasi Iš Katalikų Padegėlių

Lietuvoje Vykdomi Žemės 
Nusausinimo Darbai

KAUNAS, geg. 19 d. Minis
tras Pirmininkas kun. Mironas

MEKSIKA, Birž. 2, Katalikų 
persekiojimas Meksikoje varo
mas jau keliolika metų. Kažku
riose provincijose, kaip Tabas
co, visos bažnyčios sunaikintos. 
Net ir privatiniuose namuose 
uždrausta turėti pamaldas ar 
mokyti vaikus tikėjimo dalykų. 
Iš Villahermosa miesto viena 
moteriškė rašo: “Mes gyvename 
ir mirštame kaip gyvuliai”. Nė
ra šv. mišių, nėra Sakramentų. 
Valdžios yra išleistas įstatymas, 
kad jeigu į kurį nors namą susi
renka daugiau tikybos reikalais GEGUŽINĖ PROCESIJA 
kaip devyni žmonės, tas namas Geg. 29, 2 vai. po pietų, moky- r? Petrą Managerio pagelbinin- 
paimamas valstybės nuosavy- klos vaikučiai dalyvavo Panelės ku.
bėn. Šventadieniais žmonės ren- švč. pagerbimui metinėje proce- Sekmadienio, geg. 22, ryte iš 
kasi į kapines ir ten prie kryžių sijoje. Seserys mokytojos labai Hartford’o, Conn. kartu su vir- 
meldžiasi. gražiai ir įvairiai tą procesiją

San Luis Potosi provincijoje surengė. Visi žiūrėtojai, įvairių mobilį vairavo viršininkas Au- 
iki šiol katalikams buvo nevargu tautų’ nepaprastai eisena gėrė- to ratai papuolė j reles , te

gyventi. Generolas Cedillo iš- JOSb 
leistų prezidento Cardeno įsta- rims- 
tymų nelabai paisė, ir katali
kams davė laisvę pildyti savo 
religijos pareigas. Jis net buvo 
sudaręs ginkluotą kariuomenę, 
kuri reikale, būtų stojus ginti 
žmonių laisvę ir teises. Tačiau 
Meksikos prezidentas Lazaro 
Cardenas pasiuntė daugybę gin
kluotos savo kariuomenės ir ge
nerolo Cedillo kareiviai buvo 
priversti bėgti į kalnus ar miš
kus, kad išgelbėti savo gyvybę. 
Dabar pranešama, kad įsakyta 
toje provincijoje uždaryti visus 
vienuolynus ir katalikiškas mo- 
kyklas. Ar nepasikartos Meksi
koje Ispanijos naminis karas?

šininku važiavo namon. Auto-

»V. JONO EV. BL. PA6ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Marke)
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke".

Draugijų Valilyby Adresai

Kaunas, gegužės 14 die-
1 ną — Nepaprastoji Seimo 
Sesija, priėmus eilę įstaty- 

j mų pakeitimų bei papildy- 
PALANGA, Lietuva — Kaip Pr.ezidento aktu Šian-

jau buvo rašyta beveik visas dien uždaryta, 
miestelis virto pelenais ir griu
vėsiais. Padegėlių yra apie 1500. 
Jiems teikiama pagelba. Šios 
nelaimės metu Palangos bur-' 
mistras, Dr. Jonas Šliupas, A- 
merikos lietuviams žinomas ku
nigų keikūnas, laisvamanių pra
našas, skaudžiai įžeidė katali- su palydovais apžiūrėjo melio- 
kus, padegėlius, skleisdamas a- racijos darbus. Nusausinti 350. 
pie katalikus nepagrįstus gan- 000 hektarų kultūrinami ameri- 
dus. Ir jo niekas nesudraudžia. koniškomis mašinomis. 
Tas parodo, kad Lietuvos tau-Į 

laisvamaniams 
privilegijas. Y-j
Štai Palangos’ 
išrinktas p. A. Į

Ar Bus Pasikeista Kaliniais 
Su Sovietais

I I Visuomenė Aukoja Ginklus 
Kariuomenei ir Šauliams

; besu- 
Garbė vaikams ir Sese- kant automobilius staigiai pa- 

j j slydo. Važiuojantis paskui juos 
. užgaco ir jų automobilius 
I smarkiai į stulpą trenkdamas 
mirtinai Petrą sužeidė. Virši
ninkas mažai tenukentėjo. Pet
ras paliepė šaukti tėvus. Pasa
kė dar ir telefono numerį. Po to 
daugiau nekalbėjo.

Tėvai nuvykę dar rado gyvą. 
Nelaimė ištiko, kaip sako, apie 
9 vai. ryte, o jis mirė ketvirtą 
valandą po pietų.

Geg. 25, iškilmingai su trejo
mis mišiomis iš Nekalto Prasi
dėjimo par. mažnyčios Šv. My
kolo kapuose palaidotas. Moky
klos alumnai atidavė jo palai
kams labai gražų patarnavimą, 
o už jo vėlę užsakė kelerias šv. 
Mišias. Lai gerasis Viešpats jo 
vėlei būna gailestingas ir su
teikia amžiną atilsį danguje. 

Nuliūdęs.

PIKNIKAS
Birželio 5, E. Dedham, Kęstu

čio Parke įvyks Metinis Parapi
jos piknikas. Šis piknikas bus 
nepaprastas. Apart skanių val
gių, troškulį užmušančių gėri
mų, bus įvairių įvairiausių pasi
linksminimų. Vargoninkas M. 
Karbauskas su choru pateiks 
gražų koncertą. Kun. P. Aukšti
kalnis, S. J. su visokiomis dai
nomis, monologais, dialogais, 
juokais, sakomais įvairių asme
nų visus senus ir jaunus prijuo- 
------ Pasižymėjusiems artis
tams bus duodamos įvairios do
vanos. Dovanoms bus išdalinta 

: $50.00. Tad visi kas gyvas į pa- 
1 rapijos išvažiavimą, į KĘSTU
ČIO PARKĄ.

Autobusai nuo lietuvių bažny-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS | 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venienė,

311 K St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaėkie&ė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markonlutė,

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

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

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

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H SL, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarainką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštinįnkę.

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

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

Prot Rašt. Jonas Glineekis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

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

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

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

tininkų valdžia 
duoda speciales 
ra ir įrodymų, 
burmistru buvo 
Staknys, amerikietis. Tai jo ne-' 
tvirtino. Paskelbė antrus rinki- vietų vyriausybė 
mus ir išrinko tautininkų kan- kanti su Lietuva pasikeisti, 
didatą Dr. J. šliupą, laisvama- kaip tai būdavo ankščiau, 
nybės apaštalą. Ji patvirtino. poiitinis kaliniais, net ne- 
Dabar ps būdamas burnini isant to, kad toks pasi- 
kiek drūtas jzeidineia katalikus. , ... , • ,
Pav., burmistras šliupas neno • keitimas buvo norima vyk- 
rėjo kviesti i komitetą nuo gaiš-! . tetoi^tis draugiškų
ro nukentėjusiems šelpti kunigų abiejų valstybių santykių 
atstovą. Reikėjo gerokai įtikinę- principu. Spėjama, kad So
ti, kad kunigai per pamokslus, vietų vyriausybė įtarianti 
ir kitaip gali šiam darbui pade- esančius Lietuvos kalė ji- 
ti. Po to tik buvo pakviestas į 
komitetą Palangos klebonas.

Manoma, esą klebonijos kami
nai buvę netvarkoj, krosnis su
trūkusi. Ėjusios komisijos, tą 
dalyką tyrosios ir tą netvarką 
tikrai žinojusios. Kai vienas sa
vivaldybininkas p. Staknys įsi
kišo į kalbą ir paaiškino, kad 
klebonas galėjęs nežinoti nes jo 
rūpestis — bažnyčia, o jei visa 
tai burmistras žinojęs, tai kodėl 
nepasirūpinęs visa tai sutvarky
ti, nes tai administracijos pa
reiga, juo labiau, kad miesto 
v-ba ir policininką turi, po tokio 
įsikišimo aiškintojai turėjo savo 
tendencingą reportažą baigti.

Turimomis žiniomis, So- 
atsisa-

muose komunistus perėjus 
trockininkų pusėn ir todėl 
jų nenorinti pasiimti.

Lietuvis Boksininkas 
Vykstąs Lietuvon

KAUNAS, gegužės 26 dieną ! j 
Lazdijuose buvo švenčiama Se- i [ 
novės Diena, kurioje dalyvavo i [ 
ir Valstybės Prezidentas Smeto- ] ! 
na ir didžiausia minia senovės i ! 
tautiniais kostiumais pasipuošu- <! 
sios organiazuotos ir neorgani- ij 
zuotos visuomenės. Be to, Pan- i > 
dėlyje buvo švenčiama Tautos 
Diena, dalyvaujant Ministrui ! 
Pirmininkui kun. Mironui ka- ! 
riuomenei ir šauliams. Ta pro- 1 
ga visuomenė įteikė suaukotų , 
ginklų.

Iš Rygos buvo atvykęs į Kau
ną J. E. Arkivyskupas Arata ir 
buvo tris dienas.

Didi. Britanijos Imperijos 
Parodą Jau Aplankė 
1,000,000 Žmonių

i

I

Nuo atidarymo dienos,Spring Valley, III. —
Rockford (UI.) sporto sky- 3 gegužės, iki 17 gegužės, 
rius išrinko Edvardą Mar- (— Didž. Britanijos Imperi- 
tinaitį, kaipo boksininką1 jos Paradą, jau aplankė 
vykti Lietuvon ir ten daly- 1,200,000 lankytojų. Tiki- 
vauti olimpiadoje. Edv. masi, kad iki pabaigai ap- 
Martinaitis išvyks liepos silankys 
mėnesio pirmomis dieno- žmonių, 
mis.

dar 2,000,000

i J. Batkevičhn.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję j tavernas ar restaurands visuomet pra- 

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Metas Susiprasti

ArlIHjniūrpiaKmMilznM Pavijus

Kun. V. Mirono pareiškimas, kad jau senai 
metas Lietuvos vyriausybei sutvarkyti santykius su 
Šv. Sostu, yra ne be reikšmės. Stovėdamas valdžios 
viršūnėje, ministerių pirmininkas negali nematyti, kad 
nesutvarkyti santykiai su Vatikanu neša daug žalos; 
lietuvių tautai ir valstybei. Katalikiška tauta, atkirs
ta nuo katalikybės galvos, tai toks šaukiąs į dangų ne
normalumas, kad jis reikia ko greičiausiai likviduoti. 
Ir kunigas pirmininkas gerai padarė, kad apie tai pra- 
šitarė. Tik duok Dieve, kad jo žodžiai būtų išgirsti ir į- 
vykdinti.

Netenka abejoti, kad lietuvių tauta yra pagrindi
niai katalikiška. Prieškariniais laikais paprastai būda
vo sakoma, kad ji grynai katalikiška. Dabar yra nuo
monių, kad žodį “grynai’.’ jau nebe tikslu vartoti, nes 
lietuvių tauta esanti tik esminiai katalikiška. Girdėti, 
kad pastaraisiais laikais ji gerokai sulaisvamanėjo. E- 
są ištisų kaimų, kurie urmu subedievėjo. Tai ypač žymu 
Šiaulių apyl., kur uoliai bedievybę skelbia gerai mums 
žinoinas Dr. Šliupas. Bet tas, mano manymu, tai tik 
persilaužyrho momentas. Dabar Lietuva gyvena tokius 
pat laikus, kokius mes amerikiečiai jau esame pergy-; 
Venę. Ir mūsų padėtis katalikybės atžvilgiu kadaise 
atrodė labai tamsi. Agitacijos, riaušės, netvarka grę- 
sė suardyti didžiumą mūsų parapijų. Tačiau sukelto
sios aistros palaipsniui atslūgo, pelai atsiskyrė nuo 
grūdų, ir šiandien, apskritai imant, mes katalikai gyve
name normalų gyvenimą. Po visų kovų ir suiručių mes 
vis dėlto galime pasakyti, kad mūsų išeivijos didžiuma 
yra katalikiška.

Tas pats bus ir Lietuvoje. Išeis, žinqma, nemaža 
laiko, kol Lietuva, kaipo tokia, sugrįš į normalią tvar
ką, vadinasi, sąmoningai sukatalikės, ar, tiksliau ta
riant, atsikatalikins, bet toks laikas ateis. Šiuo mo- vių nėra daug, bet kur jų 
mentu palaidesnė ir tamsesnė lietuvių tautos dalis dar nerasi? Štai ir šis laiškas 
nesugeba suprasti laisvės reikšmės. Tamsesniems žmo- iš pat Afrikos gilumos, 
nėms laisvė atrodo kaip niekuo nevaržomas palaidu- Ten jėzuitas Br. Povilas 
mas. Jie jaučiasi tarsi paleistieji nuo saito veršiai. Gencevičius kilimo iš Ke- 
Spardytis tai maloniausia jiems pramoga. Bet spardy- turvalakių parapijos, jau 
tis prieš valstybę jiems nesiseka, nes valstybė moka senai darbuojasi tarp juo- 
juos griežtai sudrausti. Tad jie bent skelbiasi laisvais dūkų ir nors senatvėje su- 
ntio Bažnyčios, kuri nevartoja fizinių priemonių jiems silaukė tos linksmos va- 
suvaldyti. Taigi dabar yra jų pasispardymo laikotdrpis.' landėlės, kad atsidaro lie-

Bet tokie žmonės nesudaro tautos branduolio, tuvių jėzuitų misija Afri- 
Lietuvių tauta turi šaltą rimtą protą, ir išdykėliai ne- koje ir Br. Gencevičius ku- 
gaus ten vadovauti. Tauta surimtės ir grįš į savo nor- pinas džiaugsmo tampa 
malias vėžes — katalikybę. Kurie dabar tvarko tautos pirmutiniu tos misijos na- 
likimą turėtų tai numatyti ir neatidėliojant sunormuoti riu. Jo laišką ištisai spaus- 
santykius su Katalikų Bažnyčios galva. Kitaip jie turės diname, tik kalbą truputį 
iš valdžios pasitraukti ir užleisti vietą tokiems, kurie pataisę, 
geriau supranta lietuvių tautos ideologiją. _ __ _

Antra vertus, nenormali religinė padėtis Lietuvo- Brangus Teve_ Bružikas.

Marianapolio Kolegijos, Thompson, Conn. Rūmai, paskendę žaliumynuose, 
kur įvyks Lietuvių Diena, liepos 4 d. š. m. su plačia ir turininga programa, būtent: 
Iškilmingos pamaldos su asista ir momentui pritaikintu pamokslu; Meno Mylėtojų 
Mėgėjų Valanda; Sporto Olimpiada; Dainų Švente; Draugijų, Chorų Paroda; Vai
kų Grožio Paroda; Rankdarbių Paroda; Linksmais Šokiais, ir kitais įdomumais.

; muzika, ir vidujiniai — maldomis. Ir yra už ką melstis, 
nes žuvusiųjų skaičius labai didelis. Savo istorijos ei
goje Amerika daug yra kovojusi — su anglais, meksi
kiečiais, indi jonais; yra pergyvenusi kruviną keturių 
metų civilinį karą ir, pagaliau, paskutiniame pasauli
niame kare yra netekusi virš pusės milijono nukautų 
ir sužalotų jaunų sveikų vyrų, nes karo dievaitis pasi
renka tik pačias geriausas tautos jėgas.

Mums lietuviams geg. 30 diena taip pat minėtina, 
i nes ir mes pasauliniame kare gausiai dalyvavome ir, 
mažindami vokiečių pajėgas, netiesioginiu būdu prisi
dėjome prie Lietuvos nepriklausomybės. Gi ir tiesiogi
nėse už nepriklausomybę kovose Lietuva padėjo nema
ža aukų ant laisvės aukuro — virš pustrečio tūkstančio 
geriausių Tėvynės sūnų. Jei prie to pridėsime visus 
lietuvius, žuvusius rusų, vokiečių ir amerikiečių armi
jose, tai matysime, kad ir Lietuva labai brangiai už sa
vo laisvę užmokėjo. Tad ši žuvusiųjų minėjimo diena 
yra mums labai brangi ir reikšminga. Krikščionišku į- 
pročiu mes einame į kapines ir tyliai meldžiamės už jų 
vėlių atsilsį. Žuvusių už mus brolių atmintis lai visuo
met pasilieka šventa mūsų širdyse. K.

VINCAS UŽDAVINYS

LAIŠKAS IŠ AFRIKOS
(Rašo Br. P. Gencevičius

T. Bružikui)
PASTABA: Nors lietu-

“Mūsų Vilnius”, VVS 
organas, apie p. Vincą Už
davinį, atvykusį į Jung. 
Valstybes, šiaip rašo:

“Buvęs VVS delegatas 
Amerikoje V. Uždavinys 
prieš Velykas vėl išvyko 
Amerikon studijų ir visuo
meninio darbo reikalais, 
šiuo kartu jau kaip priva
tus asmuo.

“V. Uždavinys yra kili
mo vilnietis, nuo Valkinin
ko, ėjęs mokslą Vilniaus 
gimnazijoj ir Kauno Vy
tauto D. Universitete. Kaip 
vilnietis jis stojo į VVS 
darbą tuoj, kai tik Sąjun
ga įsikūrė. Čia jam teko 
eiti įvairias pareigas: rei
kalų vedėjo, instrukto
riaus, M. Vilniaus redakto
riaus ir, pagaliau, delegato 
į užsieny gyvenančių lietu
vių tarpą. Ne vienus metus

Nankino vyskupas ir a- 
paštališkasis vikaras Ju- 
pingas štai ką sako apie 
padėtį Kinijoje ir komunis
tų pavojų:

Prieš 12 metų Kinijai ti
krai grėsė komunistų pavo
jus. 1927 m. tautinė kuo- 
mintango partija stojo su 
juo į kovą. Netrukus ir vy
riausybė pradėjo imtis ka
riškų priemonių prieš ko
munistus. Tai truko 8 me
tus. To nesutrukdė nei ja
ponų įsibriovimas 1931 m., 
nei Mandžiuko okupacija, 
nei kruvini mūšiai aplink 
Šanchajų (sausio — vasa
rio mėn. 1932 m.). 1934 m. 
komunistai buvo nugrūsti 
link šensio ir karinė akcija 
baigta. Šios kovos pareika
lavo iš kinų 50.000 vyrų.

1936 m. gruodžio mėn. 
japonams užpiuolus Sianfų, 
iškilo tautinės vienybės šū
kiai. Visas kraštas ėmė 
burtis aplink Čiangkaiše
ką. Kinų komunistų vadai, 
pamatę nenaudingas savo 
pastangas, dėjosi prie vy
riausybės politikos. Šian
dien Kinijoj jau nebėra jo
kios organizuotos komu
nistinės propagandos. Ko
munistinis judėjimas Kini
joje nuslppintas galutinai. 
Todėl nieku būdu negalima 
sakyti, kad Kinija šiandienį 
yra komunistinė. Kinija y-j 
ra kraštas, kuris apskritai 
komunizmui yra neprieina
mas.

Trečiasis internacionalas 
į Čiangkaišeką žiūri, kaip 
į savo atkakliausią priešą. 
Įvesta antikomuni s t i n ė 
diena visam kraštui kas
met primena pavojų. Čian- 
gkaišeko ir jo žmonos į- 
steigtas “Naujojo gyveni
mo judėjime”, kuris sėk
mingai siekia socialinio at
gimimo moraliniais ir dva
siniais pamatais.
Ir pati kinų tauta nėra 

vėjo papučiama. Jos gy
ventojai daugiausiai smul
kūs ūkininkai, kurie visai 
nėra linkę savo nuosavybę 
perleisti bendram valdy
mui. Per 5000 metų jų dva
sios ir papročių atsparu
mas yra išmėgintas viso
kiose audrose. Jie ir šian
dien, taikydamiesi prie 
technikos pažangos, siekia 
taikos ir gerovės.

Komunistinės idėjos kinų 
tautai yra nesuprantamos. 
Ji yra dorovinga, maža kuo 
pasitenkinanti, giedrios 
nuotaikos, aukštai vertina 
šeimą; šeimos tėvo autori
tetas jai yra neliečiamas. 
Didžiausia dorybė jai yra 
kūdikiškas pietizmas.

Kinai morališkai laimėjo 
visas kovas, kurias jiems 
teko vesti. Nauji puolimai 
kinų tautą tik stiprina. 
Mes kenčiame ir mirštame 
už viešąją dorovę, už su
tarčių šventumą, už teisę ir 
taiką. Japonai susilauks 
bausmės.

je kenkia pačios valstybės reikalams. Neviena valsty- .Aš gavau Jūsų atvirlaiš- 
bė negali ignoruoti religinio tautos klausimo. Jam pa-.M kovo 22 d. 1938 metais, 
švenčiama ko daugiausia dėmesio. Tik nesubrendę po-j Mano _ Tėvas Vyresnysis 
litikai išdrįsta tokį svarbų dalyką ignoruoti. Su tokia į padavė, sakydamas: “Aš 
moraline galybe kaip Vatikanas skaitosi net pačios nežinau iš kur atėjo ir kur 
stambiausios nekatalikiškos valstybės, išskyrus sovie- taip ūgai buvo užlaikytas”, 
tus, bet eiti Su sovietais juk Lietuvai nepakeliui. Jau — nes ,man Jūs pasiuntėte 
metas būtų susiprasti ir mesti šalin tą slapukišką gū- gruodžio 11 d 1937 metais, 
žinėjimą, kokiu tenka pavadinti ligšiolinę Letuvos vy- Man labai linksma^ gauti 
riausybės politiką link Vatikano, ir pakreipti politiką nuo Jūsų Šv. Kalėdų ir 
į sveikas natūralias vėžes — katalikiška tauta, tai ir: Naujų Metų sveikinimus, 
katalikiška valstybė.
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— nes man Jūs pasiuntėte

Didvyrių Paminėjimas
K.Sad ir vėlai, bet linksma! 
— O dabar vėl aš džiaugiuo- 

siu, kad galiu rašyti laiš
ką pas Lietuvos jėztiitą 
Tėvą ir Lietuvos apaštalą 
ir didelį raštininką. Kiek
vienoj žvaigždėj ir Misijo
se matau Jūsų raštus ir aš 
galvoju, kad Jūs, mielas 
Tėve, esate labai reikalin-

Jau virš dvidešimts metų praslinko, kai Amerika 
bUvo stojusi į pasaulinį karą ir siuntė savo kariuome
nę į Prancūzijos laukus. Dėdės Šamo armiją sudarė 
visokių tautų žmonės, daugiausia ateiviai darbinihkai. 
Biznieriai - kapitalistai, turį mokslo, pinigų ir protek- ęas namie _ Lietuvoj, o
cijos, pateko į kariuomenės vadovybę, gi prastiems 
darbininkams teko būti eiliniais ir nešti ant savo pe
čių visą kautynių naštą. Buvo ten ir kelios dešimtys 
tūkstančių lietuvių. Daug jų ten savo galvas paguldė...

Dabar, geg. 30 d., minima visi žuvusieji kariai, ku
rie padėjo savo gyvastis, kad kitiems, namie likusiems, 
būtų gera ir ramu. Suprantama, kad tie, už kuriuos a- 
nie mirė, turi tinkamai įvertinti tų pasišventėlių auką 
— didžiausią, kokią žmogus gali padaryti, nes gyvastis 
už viską brangesnė. Bet gyviesiems labai sunku tinka
mą įvertinimą bei dėkingumą žuviisiems didvyrams 
parodyt. Daro ką gali. Visa tauta iškilmingai minėjo jas, ir jis man pasakė, kad
ją atmintį, išoriniai — paradais, kalbomis, graudžia

Dabar naujienos. 24 d. 
kovo 1938 m. Viena sesuo 
vienuolė atėjo per pusry
čius ir 
vė jau negyva, kuri sirgo. 
Kita sesuo atėjo ir man 
pasakė: “Didelis žaltys y- 
ra šulinyje, labai didelis. 
Ateikite greitai ir užmuš
kite jį”.

Aš nuėjau į kambarį, pa
siėmiau šautuvą, atėjau 
pas šulinį ir pamačiau la
bai didelį juodą žaltį arba 
šliužį. Jisai turėjo savo 
snukyje kitą mažesnį žaltį. 
Kai aš šoviau jam į galvą, 
kraujai su vandeniu susi
maišė ir žaltys vartėsi van
deny. Aš gi įsitaisiau ilgą 
kriukį ir ištraukiau žaltį iš 
vandens. Kai aš ištrau-' 
kiau, tai visi susirinko pa
matyti to didelio juodo 
šliužo. Juodieji žmonės la
bai bijo, nė vienas nepalies 
jo, sakydami: “Mes gausi
me ligą arba mirsime”. Žal
tys turėjo ilgio 6 pėdas, o 
storio 7 colius. Ilgas ir la
bai nuodingas: ką jis įkan
da, tai tas turi mirti, jeigu 
nėra greitos pagelbos. Tok
sai tai gyvenimas Čia misi
jose. Su -žalčiais, tai dar a- 
čiū Dievui, — apsiginam. 
Aš pats jau užmušiau dau
giau kaip 40 žalčių, ir nė 
vienas neįkando: Dievo an
gelas mane sergėjo.

Dabar pas mus baigiasi Tegul btis pagarbintas 
lietaus laikas, po to turėsi- Jėzus Kristus ir mūsų mie- 
me 8 sauso oro mėnesius, la Motina Marija!

UU1U O.UU 1VF mUL UU01Y" .. < <i - i j 4. •• i JL lis yra buvęs renkamas ir ir pasakė, kad toji kar- % i •* *r__ ’ • •__ Centro Komiteto nariu.
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Savo darbu jis yra labai 
daug prisidėjęs prie VVS 
išaugimo ir jos idėjų papli
timo. Todėl skirdamasis su 
juo Centro Komitetas yra 
pareiškęs jam nuoširdžią 
padėką ir viltį, kad jis visą 
gyvenimą pasiliks ištiki
mas VVS idėjoms.

“Dėl savo veikimo ir dzū
kiškų būdo savybių lietu
vių ir nelietuvių visuome
nėje jis yra įsigijęs daug 
karštų bičiulių, bet taip pat 
ir priešininkų. Todėl labai 

! įvairiai aiškinamas ir jo 
i dabartinis pasitraukimas 
iš pirmųjų VVS darbinin
kų eilių. Tai suprantama. 
Bet mes tikime, kad VVS 
idėjos yra aukštesnės už 
simpatijas ar antipatijas ir 
todėl neabejojame, kad V. 
Uždavinys pasiliks joms 
ištikimas ir pagal išgalę 
dirbs toliau VVS darbą. 
Linkime jam pasisekimo”.

lietuvišką raštą ar ne? 
Taip ilgai negirdėjau lietu
viškos kalbos. (Reikia ste
bėtis: paduodant šį laišką 
į spaudą, labai mažai teko 
pataisyti jo kalbą! Br).

Dabar aš Jus sveikinu 
meilingai ir širdingai!

Laisvamanių "Kultūra ir 
Civilizacija"

kaip Jūs galėtumėte eiti į 
svetimas misijas? Aš labai 
norėčiau pamatyti Tėvą iš 
Lietuvos, bet mes turime 
laukti iki jis čion ateis pas 
mus: kun. J. Bružikas arba 
klierikas Raibužis — jis 
bus kunigas po 5 metų. T. 
Provincijolas man pasakė, 
kad klierikas Raibužis yra 
paskirtas į Afrikos misi-

3 broliai paskirti.

Tuomet saulė yra labai 
šviesi ir labai šilta,. taip | 
pat karštligės atsitinka; 
pas mus.

Balandžio 25 d. Atvažia
vo pas mus du Tėvai jezui- 
tai. T. Rishmen grįžta na
mo į Airiją. Juodu davė mi
sijas Cape of good hope & 
Colony tarp baltų žmonių.'

Dabar aš noriu paklausti! 
Jūsų rtiano mielas Tėve, ar 
Jūs gerai suprantate manoj

Jūs Kristuje
Br. F. Gencevičius, S. J. 
St. PauTs Mission, P. O. 

Box 133, - 
E. Galisbury,

S. Rhodesia, Africa.
P. S. Laukiu laiško nuo Jū
sų.

šio gyvenimo laimė sle
pia Savy kančią bedugnę r 
atkasei laiinę, tuoj išsiver
tė ir kančią šaltinis.

Bostono lietuvių laisva
manių - socialistų organas 
įtalpino be jokių pastabų 
iš Clevelando straipsnelį a- 
pie “vedybas ir skirybas”. 
Straipsnelio autorius aiš
kina, kad šiandien “kultū
ra ir civilizacija verčia 
žmones daryti tai, kas se
niau būtų buvę tikra nedo
rybė”. Jis įrodinėja, kad 
šiandien vedybos yra gry
nai “bizniškas apskaičiavi
mas”. Paneigia vedybų Sa
kramentą. Visą tai vadina 
“kultūra ir civilizacija”.

Bet autorius tame pačia
me straipsnyj paduoda ir 
tos laisvamaniškos - pago
niškos “kultūros ir civili
zacijos” vaisius.

Rašo:
“Šiandien yra daug dau

giau ištvirkimo, negu bū
davo keliatas desetkų metų 
atgal... Šiandiena jaunos 
mergaitės, vos sulaukusios 
penkiolikos ar šešiolikos 
metų amžiaus, jau karčia- 
moj alų geria ir cigarėtus 
rūko. Ir joms išrodo, kad 
tai yra gerai ir gražu, nes 
jų mamyte ir senukė taip 
daro”.

Straipsnio autorius, o 
jam pritaria ir laikraštis, 
kuris įtalpino-tą straipsnį, 
pats save sukritikuoja, pa
žymėdamas faktą, kad 
“šiandien yra daug dau
giau ištvirkimo”, kad lais
vamaniškoji - pagoniškoji 
“kultūra ir-civilizacija” pa
siekė kafkurių šeimynų na
mus.

Šeimynos arba pavieniai 
asmenys, nesilaikanti Die
vo ir Bažnyčios įsakymų, 
persiėmę laisvamaniskąja- 
pagdniškąja “kultūra ir ci- 
vtHzacija”, kurią jiems Į- 
kalbėjo tos “kultūros ir ci
vilizacijos” propaguotojai
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— asmenys ir jų geltonoji 
spauda, maudosi ištvirki
mų balose. Laisvamaniško
ji - pagoniškoji spauda yra 
kalta, jeigu šiandien kai- 
kurie žmonės nepripažįsta 
Moterystės Sakramento, 
priėmę tą Sakramentą, Jį 
išniekina, nesilaiko Dievo 
ir Bažnyčios įsakymų, iš
tvirkauja pagal šių dienų 
laisvamaniškos - pagoniš
kos “kultūros ir civilizaci
jos”.

Brooklyno lietuvių bolše
vikų organas nervuojasi 
dėl “Darbininko” bendra
darbio gerb. A. P. Sandžio 
straipsnio antrašte: Šv. 
Komunija — Jaunimo ap
sauga”. Bolševikams nepa
tinka, kad gerb. A. P. San- 
dys įspėja jaunimą nuo iš
tvirkimų ir pataria stip
rinti savo sielą Šv. Komu
nija. Tūlas bolševikėlis ra
šo: “jis (jaunimas) žino, 
kad “šventu” plotinėliu nei 
pasisotinsi, nei nuo šalčio 
prisidengsi ! ” Bolševikėlis 
pasirodo netikinčiu ne tik į 
šv. Komuniją, bet nei į Jė
zų Kristų, Komunijos Įstei
gėją. Jeigu jis netiki, ir rū
pinasi tik pilvo pasotinimu, 
tai suprantatnas ir jo pa
reiškimas. Bet mūsų jauni
mas dar nėra taip žemai 
nupuolęs, kad jis nebesis
kirtų nuo keturkojų. Tikin
tis į Aukščiausią Esybę 
jaunimas rūpinasi ne tik 
pilvą prikimšti, bet ir savo 
sielą gaivinti dangiškuoju 
maistu, Kristaus kūnu ir 
krauju.

Išletdži«n( Trtfmpalafciai 
Ižde Pasižadėjimai Penkioli

kos Milijonų Sanai
KAUNAS. Lietuvos Vyriausy

bė nutarė trimis serijomis išleis
ti biudžete numatytus 4,5 nuo
šimčių trumpalaikius iždo pasi
žadėjimo lakštus penkiolikos 
milijonų litų sumai. G. K.
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a) NESVEIKAS TROŠKIMAS VISA, KAS SENA, 
NIEKINTI IR GRIAUTI

Valstybinių ligų simpto
mams reikia visų pirma 
priskirti nesveiką troški
mą niekinti, priešintis, 
griauti. Šiuo atveju tinka 
Šv. Petro pranašystės žo
džiai: “...kad atsimintumė
te aukščiau pasakytus iš 
šventųjų pranašų žodžius 
ir jūsų Apaštalų paduotuo
sius Viešpaties ir Išgany
tojo įsakymus. Tai visų 
pirma žinokite, kad pasku
tinėse dienose ateis išjuo- 
kėju su apgavimu, kurie 
elgiasi, klausydami savo 
pageidimų, ir sako: Kur y- 
ra pažadas, ar Jo atėji
mas?” (II Pet. 2-4). Lygiai 
taip, kaip kad jau dabar 
pas mus būva: dabartinių 
laikų ypač jaunimas pra
deda tvirtinti, jog jie su
pranta visa daug geriau, 
kaip kad jųjų tėvai, ar se
nesnieji, ir reikalauja ir 
valstybiniu atžvilgiu sau 
paskutinio žodžio! Jie vis
ką niekina, trokšdami iš
rauti iš pamatų, griauti ir 
išmesti tuos pagrindinius 
akmenis, kuriuos mūsų tė
vai senaisiais laikais buvo 
pastatę!

Dabarties mokslas, kurs 
kaikuriose šakose yra nu
veikęs tiek įstabaus, turi 
nemaža tokių atstovų, ku
rie užsiima tik niekinimu 
viso tai, kas būta, į ką ti
kėta pirmiau. Troškimas 
priešintis visam kam yra 
tai dvidešimtojo šimtme
čio liga, kurią įskiepina y- 
pač nesąžiningoji, nukry
pusi no doros ir tiesos 
spauda!

Bažnyčios dvasia tai ti
kėjimo dvasia, t. y. tvirtas 
nusistatymas, teigiantis 
visa tai, kas paliečia Dievo 
apreikštąsias tiesas.

Tas gražus būrelis išmintingų 
panelių, kurios nepaisant nė ke
lionės tolumo, nė laiko brangu
mo, nė išlaidų — pašventė tą 
visą savo sielos gėriui. Jos ge
rai supranta, kad jų sielos išga
nymas yra jų pirmutinė ir di
džiausia pareiga. Ir stebėtina, 
kad iš tolimiausių vietų didžiau
sias skaičius atvažiavo. Dau
giausia buvo iš Mt. Carmelio, 
paskiaus iš Worcesterio, buvo 
taip gi iš Athol, Mass., Eliza- 
beth, N. J., Reading, Pa. ir Phi
ladelphijos, Pa.

Visos linksmos grįžo į savo 
namus pilnai patenkintos gra
žiomis rekolekcijomis ir pasiry- 
Žusios žūt būt vėl atvažiuoti į 
kitas rekolekcijas ir apaštalauti 
paraginant kitas drauges pasi
naudoti Dievo malonėmis.

Dalyvavusi.

eis procesijon ir lydės Jubilija- 
tą.

10:00 vai. prasidės Šv. Mišios.
Kun. M. J. Kazėnas celebruoe 

padėkos Šv. Mišias; kun. J. Mi- 
sius, arki-kunigas; kun. J. Vaiš
noras, diakonas; kun. M. Urbo
nas, subdiakonas; kun. E. Vasi
liauskas, apeigų vadas; kun. J. 
Vaitkevičius, pamokslininkas.

12:00 — Kunigams Pietūs 
Klebonijoj.

7:30 vakare, Šv. Kazimiero 
auditoriume įvyks jubiliejaus 
bankietas. Bankieto programos 
nedėsime, nes kana žingeidu iš
girsti ir pamatyti nepaprastą 
bankietą, malonėkite įsigyti ti- 
kietus. Tikietai NEBUS par
duodami prie durų. Tikietus ga
lima gauti pas komisijos na
rius, Sodalietės Mergaites, Tre
tininkus, ir pas kaikuriuos biz
nierius. Bankieto programa 
prasidės lygiai 8 valandą.

ANTROS DIENOS TVARKA:
Jubiliejus bus minimas sekan- .. . * ciai:
9:00 vai. iš ryto įvyks iškil

mingos šv. mišios. Tie patys ku
nigai patarnaus kaip ir 7-toj 
dienoj. Šv. Mišios bus laikytos 
už visus parapijiečius, gyvus ir 
mirusius.

Vakare, 7:30 svetainė bus at
dara nepaprastom Jubiliejinio 
veikalo suvaidinimui. Programa 
prasidės 8-tą valandą (sharp). 
Tą vakarą mokyklos vaikučiai, 
vadovybėje Sesučių ir vargoni
ninko rimtai perstatys “Gany- 
tojaus”, labai gražią dramą. 
Tikietus antram vakarui galima 
gauti pas Sesutes ir mokyklos 
vaikus. Tikietai bus parduodami 
ir prie durių.

TREČIĄ VAKARĄ 
įvyks gražus ir rimtas pasilink
sminimas (šokiai). šio vakarė
lio programai vadovaus Marijos 
Vaikeliai ir Šv. Vardo Draugija. 
Todėl kviečia visus atsilankyti. 

RENGĖJAI.

Km Pantamcnūn. r uuiuiiu ■niviyj»w
Fondai Auk»jo $25.00

Kun. K. E. Paulonis, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
Brooklyn, N. Y. prisiuntė 
naujos “Darbininko” In
tertypos fondui $25.00 če
kį. Kun. K. E. Paulonis yra 
ilgametis “Darbininko” rė
mėjas, platintojas ir ben
dradarbis.

“Darbininko” vadovybė 
ir Intertypos Vajaus ko
misija nuoširdžiai dėkoja 
klebonui kun. K. E. Paulo- 
niui už suteiktą stambią 
auką.

LDS 56 kp. iš Hudson, 
Mass. per Petrą Stonį nau
jos Intertypos fondui pri
siuntė $5.00. Nuoširdžiai 
dėkui.

Intertypos Vajaus 
Komisija

Tiesa, turi užeiti abejo
nių gyvenime — tai neiš
vengiama — tačiau, reikia 
bent kartą suprasti, jog 
Evangelija tai ne pasaka 
ir ne melas; tikėjimas tai 
ne neišmonė; ' Kristus tai 
ne paikystė; kunigai tai ne 
apgaudišai; malda tai ne 
tuščias praleidimas laiko; 
priesaika teisme, ar ka
riuomenėje tai ne tuščia a- 
peiga!

Kur gyvena tikrasis ti
kėjimas, ten ir žmonėse 
gyvuoja ištikimybė ir pasi
tikėjimas; o ištikimybė ir 
pasitikėjimas valstybinia
me gyvenime kaip tik ir y- 
ra reikalingiausis dalykas, 
kadangi tik niekinimu ir 
murmėjimu negalima jokio 
teigiamojo darbo atlikti 
tinkamai!

b) PRIEŠINIMASIS 
TIKĖJIMUI

Antras valstybinio jo gy
venimo duobkasys yra tai 
priešingumas tikėjimo tie
soms.

Kur valstybėje tikėjimas 
nustoja savo reikšmės, ten 
kirvis jau užmotas ant 
valstybės šaknies! Tik ten, 
kur tikima Dievu, kaipo 
aukščiausiu Kūrėju ir Tei
sėju, žiūrima į valstybės 
valdžią, kaip kad iš Dievo 
valios einančią, kuriai pri
valoma paklusnybė! . Tei
singumas, tas kiekvienos ■ 
valstybės pagrindas randa
si tiktai ten, kur vyrauja 
tikėjimas, pamatuotas są- 
žiniškumu, o be šio tai ti
kėjimo nėra! Tikėjimo au
gimas reiškia ir valstybės 
klestėjimą; o kova prieš ti
kėjimą yra tai kasimas 
duobės po valstybės pama
tais!

Bus daugiau

Kun. Magnus J. Kazėnas
1913-1938

Birželio 7 d. Kun. M. J. Kazė
nas, Šv. Kazimiero parapijos, 
Pittsburgh, Pa. klebonas, mini 
25 metų kunigystės sukaktį. Tą
ja proga daug gražių atsimini
mų atskrenda galvon iš tolimos 
praeities, iš pirmos pažinties su 
gerb. Jubiliatu. Toji pirmoji pa
žintis užsimezgė prieš 33 metus 
lenkų kolegijoj — Seminarijoj, 
Detroit, Mich. Kun. M. Kazėnas 
yra gimęs Lietuvoje 1886 m., 
Pasvalio parapijoj, Parvalkų 
kaime. Nuo pat mažens kun. 
Magnus norėjo mokytis ir sva
jojo tapti kunigu. Iki toji sva
jonė išsipildė, daug reikėjo var
go pamatyti ir net tolimą Ame
riką pasiekti. Pasimokęs Pane
vėžio “narodnoj”, atvyko Ame
rikon pas savo brolius Petrą ir 
Denį Pittsburghan 1903 m. Bro
liai nebuvo dideli turtuoliai, tai
gi jaunam Magnukui prisėjo ieš
kotis darbo. Dirbo nors ir trufti- 
pą laiką įvairiose pramonėse, 
tačiau nuolat svajojo apie mok
slą iki pagaliau brolis Petras 
pasiuntė jį į lenkų kolegiją, De
troit, Mich., kur pirmą sykį te
ko susitikti, susidraugauti ir ne
mažai kartu svajoti apie Lietu
vą. Kokios gražios, kokios idea
lios buvo tos svajonės, koks 

Liepos 4 d., Marianapolio Kolegijos Parke, Thomp- jautrus tėvynės ilgesys varstė 
mūs krūtinę. Skridome minti-

v •

ŠIEMET TIKIMASI TURĖTI 
SKAITLINGĄ DAINININKAIS 

DAINŲ ŠVENTĘ

son, Conn. įvyks Lietuvių Diena ir Daiftų Šventė.
Pereitais metais visi gėrėjosi kaip Lietuvių Diena, mis i Lietuvą, viens į Parval-

kus ant Mūšos krantų, kitas į 
Aleknaičius ant Kruojos upelio 
pakrančių. Tie upeliai atrodė 
mums daug didesni, o ne palygi
namai gražesni už Ohio, Monon- 
gahela ir Allegheny upes. Gra
žesnės, meilesnės šalelės negalė
jome sau įsivaizdinti už tėvynę 
Lietuvą. Tolimoj svetimoj šalyj, 
lenkų mokykloj, tur būt pirmą 
sykį pažinome, kas tai yra tė- 

7. Providence liet. par. choras, vad. muz. A. Gied- vynės meilė ir jos pasiilgimas.
Daug metų prabėgo. Gyvenimo 
sūkuryje atšalo jausmai, pra
nyko svajonės, o širdis kartais 
nervingai suplaka tarp dviejų 
tėvynių padalinta. Prabėgo jau
nystė, praktiški sumetimai nu
stelbė jos karštį, tėvynės ilgesį 
negailestingai laikas pamažu 
dildo širdyje. Jau mes ne be tie 
ir ne be tokie kokiais buvome 35 
metai atgal lenkų kolegijoj, De- 
troit, Mich.

taip ir joje įvykusią Dainų Švente, kurioje dalyvavo ke
letas šimtų dainininkų bei dainininkių. Šiemet jau ofi
cialiai yra pasisakę dalyvauti sekanti chorai:

1. Worcesterio (Aušros Vartų) par. choras, vado
vaujant muzikui Jonui Cižauskui.

2. Cambridge pr. choras, vad. muz. M. Karbauskui.
3. So. Bostono par. choras, vad. muz. R. Juškai.
4. Brocktono par. choras, vad. muz. J. Vaičaičiui.
5. Hartfordo liet. par. choras, vad. muz. J. Balsiui.
6. Lowellio liet. par. choras, vad. muz. S. O’Neil.

raiČiui.
8. Nonvoodo bet. p. choras, vad. muz. A. Šlapeliui.
9. Nashua liet. p. choras, vad. muz. S. Virkauskui.

10. Lawrence liet. par. choras, vad. muz. P. Sakui.l
I

Gauta Žinių iš Marianapolio, .kad kun. Dr. J. Na
vickui pažadėję sekanti klebonai, kad jų chorai ir gi 
dalyvaus: kun. J. Simonaičio par., Elizabeth, N. J. ir 
kun. V. Puidoko par. choras iš Westfield, Mass.

Atrodo, kad šįmet bus 12 skaitlingų chorų. Tikrų 
žinių dar neturime iš Šv. Kazimiero par. Worcester, 
Mass., bet spėjame, kad ir jis dalyvaus.

PRIMINIMAS
Prieš porą mėnesių “Darbininko” skaitytojams ir 

LDS nariams buvo išsiuntinėtos brošiūros — “Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus” ir “Spauda XX Am
žiaus Kovose”. Šių knygučių pelnas yra skiriamas nau
jos “Darbininko” Intertypos fondui. Taigi, kurie dar 
nėatsilyginote už minėtas knygutes, prašytume atsi
lyginti, už ką būsime labai dėkingi.

» “Darbininko” Administracija.

tenai 
labai

kaičiui mirus, paliko ji 
klebonu, kur ir šiandien 
sėkmingai darbuojasi. Nėra lai
ko nei vietos plačiau apibudinti 
Kun. Kazėno asmenybę. Sutrau
koje galima tik tiek pasakyti, 
kad Kun. Magnus buvo uolus 
mokinys, pavyzdingas, darbš
tus kunigas ir parapijos vedė
jas. Darbštumas, rūpestingu
mas, tvarkingumas yra žymiau
sios Kun. Kazėno būdo ypaty
bės. Kaipo kunigas jis daug nu
sipelnė Pittsburghiečiams ir a- 
belnai lietuvių visuomenei tapęs 
vienu iš darbščiausių Šv. Pran
ciškaus vienuolyno įkūrėjų. 
Kartų kartos minės Kun. Ka
zėną, kaip Šv. Kazimiero kapi
nių įsteigėją, šv. Kazimiero pa
rapijoj Kun. Kazėnas daug nu
veikė. Nors pradžioj turėjo dik- 
čiai nemalonumų, tačiau savo 
tropumu ir kantrybe viską nu
galėjo, parapijoj įvedė pavyz
dingą tvarką išaugino draugijas 
k. a. V. Jėzaus, Tretininkų, So- 
dalicij, ir kitas. Abelnai parapi
jos dvasinis stovis pagerėjo 
šimteriopai. Ką tik užbaigė sta
tyti kleboniją, kuri yra viena iš 
moderniškiausių lietuviškų kle
bonijų Amerikoj. Vienu žodžiu, 
Kun. Kazėną galima drąsiai pa
vadinti statyto jum (builder). 
Plunksnos darbas Kun. Kazėno 
buvo ir yra mėgiamas. Dar Se- 
minerijoj būdamas yra išver
tęs iš lenkų kalbos dviejų tomų 
veikalą — "Mūsiškiai užsieny
je”. Ir šiandien, nors darbais ap
sikrovęs, plunksnai neduoda rū
dyti. Sidabrinio Jubiliejaus pro
ga linkiu Kun. Magnui kuogr 
riausios kloties. Draugiški ry
šiai užsimezgę mokyklos sieno
se, lai nenutrūksta iki karsto 
lentos. Lygumų Jonas.

Birželio 7 d. 1913 m. Kun. M. 
J. Kazėnas svajonės išsipildo— 
jis tampa įšventintas kunigu. 
Pirmas Šy. Mišias atlaikė Šv. 
Juozapo par. bažnyčioj, Donorą, 
Pa., kur prisėjo tuojau ir klebo
nauti porą metų. Iš Donoros ta
po nukeltas į Bridgevillą. kur 
pastatė gražią erdvią kleboniją. 
Kun. J. Sutkaičiui pradėjus sir
guliuoti, vyskupas paskyrė kun. 
Kazėną šv. Kazimiero parapijos 
administratorium, o kun. Sūt-

Lietuvių Diena

PITTSBURGH, PA.

JUBILIEJUS

“Kur vienybė, ten galybė”. 
Kadangi Federacija yra Lietu
vių Katalikų veikimo širdis, tai 
kur Federacija veikia, ten ir vi
si.

Kiekvienas lietuvis pilnai jau
čia savo širdyje, kad yra jo pa
reiga remti, platinti ir padaryti 
tikrai iškilmingą Lietuvių Pitts- 
burghiečių Dieną.

Šv. Pranciškaus Rėmėjų Cen
tro Valdyba deda visas pastan
gas, kad tik patogiau galėtų 
priimti visus ir pilnai užganė
dinti. Veikėjas

NEVTOVH, PA.
REKOLEKCIJŲ ĮSPŪDŽIAI
Pereitą sekmadienį, nors ir 

nenoroms, turėjau apleisti Vilą 
Juozapo Marijos. Čia taip ra
miai ir linksmai praleidau tas 
tris dienas rekolekcijų! O, kaip 
gera ir naudinga buvo išbėgti iš 
to triukšmingo pasaulio toms 
kelioms dienoms į tokią gražią 
nuošalią vietą kaip Vila Juoza
po Marijos ir pažvelgti į savo 

I sielos stovį bei atsigaivinti ir 
sustiprėti dvasioje. Vieno daly
ko tik man gaila: kad pirmiaus 
nežinojau ir nepasinaudojau to
kiomis rekolekcijomis.

Esu labai dėkinga Seselėms 
Kazimierietėms už surengimą 
šių rekolekcijų. Pasitikiu, kad a- 
teityje dažniau surengs.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
kun. P. Aukštikalniui, S. J. už 
gražius ir praktiškus pamokini
mus. Jis labai aiškiai nušvietė 
mums tiesos bei doros kelią. 
Pasiryžusi esu tuo keliu eiti 
prie savo galutino tikslo. Su iš
siilgimu lauksiu kitų rekolekci
jų

Dar kartą ačiū Jums, Seselės, 
už visus patarnavimus.

“Gaila, per trumpos rekolek
cijos”. "Apsiriko, kurios neva
žiavo”. "O, kad būčiau pirmiaus 
žinojusi apie tokias rekolekci
jas”. “Neapleisiu nė vienų reko
lekcijų, kurios čia bus laiko
mos”.

Šiuos ir panašius džiaugsmo 
šūkius buvo galimi išgirsti iš 
mergelių, kurios užbaigė trijų ► 
dienų rekolekcijas pereitą sek-

kad

ELMHURST, PA.
REKOLEKCIJOS

Norime pranešti visiems,
šiašs metais Mergaičių Rekolek
cijos įvyks sekančiai:

Birželio 17 — 19-tą dieną 
Liepos 1 — 3-čią d. 
Rugpiūčio 26 — 28-tą d. 
Rugsėjo 2 — 4-tą d.

MOTERIMS yra proga atlikti 
rekolekcijas birželio 26-tą die
ną. Visos norinčios atlikti reko
lekcijas lai suteikia Seselėms ži
nią.

MOTERŲ DIENA
Birželio 19-tą dieną įvyksta 

nepaprastas, milžiniškas Moterų 
Suvažiavimas, Maryville Parke. 
Vien Moterys ir Vaikai tą dieną 
ras Elmhurste įdomiausių įvai
riausių pasilinksminimų. O apy- 
vakaryj bus duodama skaniausi 
vakarienė. Kviečiame visas at
važiuoti ir prie ežerėlio tyrame 
ore praleisti dieną su mumis.

“CAMP” ŽINIOS
Berniukams “Camp” praside

da šiais metais. Elmhurste, Ma
ryville Parke, liepos pirmą die
ną, įvyks pradžia “camping sea- 
son” berniukams, ir tęsis iki lie
pos 29-tai dienai. Bus priimami 
tiktai tie, kurie pirmiausiai duos 
Seselėms žinią.

Mergaitėms “Camp” prasidės 
rugpiūčio mėnesyje ir baigsis 
30-tą dieną.

Visos motinos, kurios žada 
prirašyti savo berniukus arba 
mergaites prie “Camp” lai ko- 
greičiausiai praneša mums, o 
tuojaus bus prisiųsta daugiau 
žinių apie šį dalyką. Kadangi 
tiktai nustatytą skaitlių galime 
priimti, prašome greito praneši
mo. Čia galės Jūsų vaikučiai ko- 
naudingiausiai praleisti atosto
gas, ir įgyti daug dvasiško ir 
kūniško gero.

Dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus Seselės,

Elmhurst, Pa.

Nepaprastai Nuostolinga 
Perkūnija

Redakcijos Atsakymai

Šiemet Pietų Amerikoje 
buvo labai dažna ir nuos
tolinga perkūnija. Užsie
nių spaudoje rašoma apie 
daugeliui chiliečių, bolivie- 
čių, argentiniečių padary
tus nuostolius. Visą vasa
rą, kuri dabar čia eina prie 
pabaigos, būdavo nepapra
stai smarkios ir dažnos 
perkūnijos. Antai, Chilėje, 
netoli Aricos miesto žai
bas trenkė į didelę galvijų 
bandą ir užmušė per sep- 
tyniasdešimts gyvulių. Bo
livijoje, netoli Trinidado, 
žaibas padegė didelius miš
kus. Gaisrui gesinti buvo 
sumobilizuoti visi apylin
kių gyventojai. Gaisras pa
darė milžiniškus nuosto
lius. Prie Areąuipos mies
to sunaikino vieną fabriką, 
kur pritrenkė daug tuo 
metu čia dirbusių darbinin
kų. Mažesnio masto ir pa
vienių užmušimų, padegi
mų ir trenkimų į įvairius 
pastatus nebūtų įmanoma 
ir apskaičiuoti. Kiekviena 
perkūnija nuaidėdavo kie
no’ nors mirtimi ir gaisrų 
dūmais. Žmonės buvo b€ 
galo labai įsibauginę.

Į tokius neįprastus reiš
kinius atkreipė dėmesį 
mokslininkai ir meteorolo
gai. Jie darė daug bandy
mų, tyrinėjimų, tačiau iki 
šiol nepasisekė visko nuo-

Adelei, Scranton, Pa. — dugniai ištirti. Manoma 
Tamstos žinių, mėnesio se- kad toks didelis oro eleh 
numo, netalpinsime. Pd.se-; tringumas ir tokios dažnos 
nusios žinios skaitytojams! perkūnijos buvusios ne kas 
neįdomios, o tik vietą ūži- kita, kaip saulės veikimo į- 
ma laikraštyje.

Labai gražus apsireiškimas 
tarpe visų Pittsburghiečių: — 
Pittsburgho ir apylinkės kuni
gai noriai ruošiasi prie birželio 
septintos dienos, nes bus iškil
mingai minimas Kun. M. J. Ka
zėno 25 metų kunigavimo jubi- 
liejts? '

Šv. Kazimiero parapijos komi
sijos, draugijos ir klubai uoliai 
rengiasi prie nepaprastų iškil
mių, kurios tęsis per tris dienas.

PIRMOS DIENOS TVARKA:
9:45 a. m. kunigai rengsis į 

pamaldas klebonijoj. ŠV. Vardo 
Jėzaus draugija susirinks į sve
tainę 9:30 a. m. Pirmininkas 
duos ženklą paskirtame laike 
sustoti eilėj nuo klebonijos iki 
bažnyčios. .Mokyklos vaikučiai madienį Viloje Juozapo Marijos.

"VAŽIUOJU
1 

LIETUVĄ”

Cunard White Star Linijos laivai 
parplaukia Atlantą kiekviena 

savaite

-IR AS VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA I 
IŠ CUNARD WHITE STAR LINIJOS

EKSKURSIJŲ”. J

takos padarinys.

QUEEN MARY
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LAWRENCE, MASS.
UŽSIPELNYTA LAIMĖJIMŲ

35-RIŲ METŲ SUKAKTIS
Žmogaus gyvenime 35 metai, 

normaliose sąlygose, reiškia jo 
patį tvirtumą subrendimą bei 
pilną pasiruošimą gyventi. Su 
tokia nuotaika 35-rių metų su
kaktį minėjo ir Lawrence lietu
vių Šv. Pranciškaus parapija, 
kuriai jau ilgą laiką vadovauja 
kun. Pr. M. Juras. Kas gi jo 
gražiai tvarkomos parapijos ne
žino, kas gi, ypač iš N. Angli
jos lietuvių, nepažįsta šviesios 
kun. Pr. Juro asmenybės?! Nuo
širdus, kupinas idealizmo ir la
bai veiklus jis ne tik rūpestin
gai ugdė parapiją, bet dar veikė 
ir tebeveikia žymiausiose cen- 
tralinėse mūsų kat. išeivijos or
ganizacijose. Aišku, tad, kodėl 
Lawrence dažnai būva didesni 
ir mažesni draugijų suvažiavi
mai, ir kodėl N. Anglijos lietu
viai profesijonalai čia esti daž
ni svečiai.

|Viuose katalikuose buvo įvykęs 
nelaimingas atskilimas, kuris 
pasivadino tautinė bažnyčią. 
Skaudaus nesusipratimo aukos 
vieni po kitų grįžo ir vis tebe
grįžta į tikruosius Tėvo Namus, 
tačiau, suprantama, tokioje pa
dėtyje Šv. Pranciškaus parapi
jos vadovai turėjo parodyti ne 
tik daug išminties bei takto, bet 
ir pasiaukojimo.

PRISIMINTI PRAEITĮ IR PA
SIDŽIAUGTI DABARTIMI

PRIEŠ KELESDEŠIMT METŲ

Žinoma, nebuvo nei savo baž
nyčios, nei lietuvio kunigo. Pa
tekę į šį pramonės miestą gau
sūs lietuviai išeiviai pasiryžo 
būtinai įsigyti tokius Dievo na
mus, kuriuose galėtų savo tėvų 
kalba melstis, pas savo tautietį 
apsirūpinti sielos reikalus. Ant 
Bradford gatvės, kur dabar sto
vi didinga, gotiško stiliaus Šv. 
Pranciškaus lietuvių bažnyčia, 
anais laikais stovėjo kukli epis- 
kopalų kirkužė, kuri buvo at
pirkta. Parapija organizavosi, 
stiprėjo ir būtinai norėjo turėti 
gražesnę bažnyčią. Parapijiečių 
uoliai remiamas naujosios sta
tybos darbus pradėjo ir juos 
pirmyn varė dabartinis So. Bos
tono lietuvių klebonas kun. P. 
Virmauskis, o vidaus įrengimus 
baigė dabartinis klebonas, kun 
Pr. Juras.

DVIGUBA STATYBA
Greta naujos bažnyčios staty

mo, minėti parapijos vadai dar 
labiau rūpinosi dvasine parapi
jos statyba, nes ankstyvesniai- 
siais laikais Lawrenco lietu-

Nueitas kelias visada gera at
siminti ir pasiektais laimėjimais 
kartas nuo karto verta pasi
džiaugti, kad naujais pasiryži
mais susistiprinus, dar daugiau 
gero būtų padaryta. O dabar 
Šv. Pranciškaus parapija dau£ 
kuo pasidžiaugti gali, nes dvie
jų kunigų dirbamas pastoraci
jos darbas patraukia net svetim
taučius, seselės vienuolės Pran- 
ciškietės lietuviškai veda Sek
madienio Mokyklą vaikučiams, 
parapijiečiai turi įvairiausių 
organizacijų bei brolijų veik
lius skyrius, yra pajėgus cho
ras ir dar daug kas gero.

Nors nedarbas daugelį vargi
na, bet nebuvo gailėtasi cento 
kito šauniam parapijos bankie- 
tui, kuris sukaktuvių proga, a- 
sistento kun. J. Skalandžio va
dovybėje^ įvyko gegužės 30 d. 
Jaukioje šeimyninėje nuotaiko
je, prie skanių užkandžių Dva
sios Vadovai, svečiai ir parapi
jiečiai pasidalino nuoširdžiomis 
mintimis. Iškilmes pagrąžino y- 
pač parapijos choras, kuris 
muz. Povilo Sako vedamas, per 
bankietą ir jo išvakarėse padai
navo širdin smingančių lietu
viškų dainelių. Seselės mokyto
jos parengė vaikų vaidinimėlį 
“Amatininką”. Vaizdelio auklė
jantis turinys, sujungtas su 
linksmomis vaikų dainelėmis, 
labai patiko ir mažiesiems ir jų 
tėveliams.

Taigi 35-rių metų parapijos 
sukaktį lawrenciečiai paminėjo 
tikrai su jauna, į ateitį šviesiai 
žiūrinčia, dvasia. • Svečias.

Mus katalikus jau seniai įspėjo i 
daugiau protaujantieji inteli
gentai, kad ankščiau ar vėliau 
mes turėsime su laisvamaniais, 
kaipo su savo nuolatiniais prie
šais kovot už teisybę. * 

Priklausantieji prie klubo lai
svamaniai nei nepagalvoja kas 
atsitiktų su klubu, jeigu katali
kai, kurių yra apie 200 atsiimtų 
savo akcijas. Jie katalikus ver
čia tai daryti. Katalikai bus pri
versti organizuoti naują klubą, 
jeigu laisvamaniai nesustos va
rę savo nešvarios, katalikus į- 
žeidžiančios propagandos. Kata
likai turi būti vieningi kovoje su 
laisvamaniais, nes katalikai yra 
to klubo įsteigėjai ir įžymiausi 
rėmėjai. Dirbkime šios šalies ir 
mūsų išeivijos gerovei. Pasmer
kime įvairaus plauko laisvama
nius, kurie žemina šios šalies 
vyriausybę ir tvarką, įžeidžia 
tikinčiųjų jausmus. Rinkime į 
valdybą sąmoningus lietuvius, 
katalikus ir lojalištus šios šalies 
piliečius. • Klubietis.

LDS Naujos Anglijos Apskr. 
Gegužinė Gražiai Pavyko,

LAWRENCE, MASS

Naujas Profesionalas

SykesSSykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES
LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ.
Tel. Nonvood 1020

GRABORIUS
William J. Chisholm

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St,
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Edw.V. Warabow
(WRUBLIAUSK AS ) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

LAIKAS KATALIKAMS 
SUSIPRASTI

Jau rašiau kaip kaikurie klu
bo nariai pradėjo kovą prieš ka
talikus klubiečius, ypač prieš 
aktyvius katalikus narius, kurie 
priešinasi ne katalikų veikimu. 
Kaikurie pasivadinę progresis- 
tais laisvamaniai baisiai neap
kenčia katalikų, kurie yra ge
rais Jung. Valstybių piliečiais ir 
net klubo organizatoriais. Klu
bas suorganizuotas ant gerų pa
matų ir per keletą metų tvarkė
si labai gerai. Bet to negalipia 
pasakyti apie klubą šiandien, 
nes laisvamaniai, pasigavę klu
bo vairą, skriaudžia katalikus 
įvairiais būdais. Girdėjau, kad 
p. Polskis ir jo šalininkai pasi- 
samdę advokatą, spėju,
klubo pinigais, kovoti prieš 
narį, kuris norėjo taikiu būdu 
išspręsti jo reikalavimą, išren
kant specialią komisiją. F. K. 
jaučiasi nuskriaustas, tai kodėl 

i nebuvo galima be advokatų pa- 
gelbos visą tai ištirti.

Pagal klubo čarterį nepilietis 
negali turėti sprendžiamo balso, 
o dabar norima atsikratyti ka
talikų piliečių. Todėl dėl tokios 
laisvamanių akyplėsiškos akci
jos daug gerų piliečių išsibrau- 
kė iš klubo, šiandien tie laisva
maniai pasidarė dar žiauresni, 
su kuriais negalima sugyventi.

8—3, Marianapolio 
naudai.
seka kiti sportiški 
Bet publika gerokai

kad

LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄJUNGOS

PIKNIKAS
) ! Sekmadienį, Birželio-June 5,1938

ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS. 
Gros BERT ORRIS Orkestras1 Bus nepaprastai graži Įvairybių programa, kuri prasidėt 2 vai. po pie- į

2 tų. Bus visokios rūšies ūkininkų pačių pagamintų valgių ir jvairių j 
j garimų. Visus kviečia dalyvauti šiame piknike — RENGCJAI.

i 
l' 
į 

>z
►z 
►z 
rz 
p 
)Z 
įz 
► Z 
jz 
►z
IZ 
kZ

Sekmadienį, geg. 29, š. m., 
Romuvos parke, Montello, Mass. 
įvyko LDS N. A. Apskričio Ge
gužinė.

Nepaprastas sekmadienio ry
to šaltumas, ūkana ir panašu
mas į lietų, kaip rengėjus, taip 
ir jų prietelius vertė visaip gal
voti — lis, ar bus saulėta. Apie 
dešimtą valandą galima buvo 
spręsti, kad lietus bus pralošęs 
savo giliuką. Bet šaltumas oro 
labai mažai pasikeitė.

Tuojaus po pietų pradėjo eiti 
ir važiuoti iš visos Naujos An
glijos tikri LDS prieteliai. Tai 
buvo rinktiniai darbininkai, pro
fesionalai ir LDS rėmėjai.

Štai ir Marianapolio Kolegijos 
Studentų Baseball ratelis: Svir
skas, Saldys, Gurkauskas, An- 
drulionis, Pusčius, Šokelis, Pet
rauskas, Nevulis, Nanarta vi
čius, taipgi Ališauskas, Blažai- 
tis, Klebauskas su p. Rakausku 
priešaky atsistoja į rungtynes 
su Brocktono rinktiniais sporti
ninkais ; Brocktono žvaigždžių 
ratelyj — A. Akstinas, J. Mar
cinkevičius, F. Brazas, A. Čes- 
nas, F. Slazas, F. Svirskas, A. 
Čeliauskas, P. Pileskas, J. An- 
drews, taipgi Bartkus, Tautkus, 
su p. M. Grigu priešaky. Teisė
jai — P. Kubilius ir J. Breivis.

Žaidimas vyksta su dideliu į- 
sitempimu ir minia apgulus se
ka. Po poros valandų baigiama 
rezultatu 
Kolegijos

Toliaus 
žaidimai,
jau beveik sušalus puolėsi į kal
ną, kur grojo Keturių Karalių 
orkestras. Čia tai tikrai nebuvo 
šalta. Nors kuomet Amerikoniš
kus (slow motion) šokius grojo 
matėsi merginos sukasi su švar
kais apsivilkusios.

“Karšti šuniukai” (Hot dogs) 
turėjo geriausio pasisekimo. Šal
tos košės nereikėjo. Biznis pra
dėjo visu smarkumu eiti ir šo
kiai įsisiūbavo gerokai vakarop. 
Nors buvo ir šalta, bet žmonių 
gerokai prisirinko ir gražiai lai
ką šnekučiuodami ir su pažįsta
mais besivaišindami praleido.

Brocktoniečiai gražiai darba
vosi prie įvairių darbų. Prie į- 
žangos vartų matėsi: Feliksas 
Voveris, M. Celevičius, Kazimie
ras Grigas, Juozas Kašėta, Juo
zas Balevičius, Steponas Ma- 
činskas. Vakare įžangos dova
nos buvo giliukingų asmenų lai
mėtos: — No 802 — $3.00; No 
310 — $2.00; No 870 — $1.00. 
Kol kas jos laukia savininkų. 
Galima kreiptis pas vartų pir
mininką Kaz. Grigą, LDS 2-ros 
kp. pirmininką, tai jis nurodys 
kur jos gaunamos.

Prie gėrimų ir valgių darba
vosi: — Ričardas Jarmalavi
čius, Petras Juronis, Motiejus 
Svirskas, Walter Česnauskas, 
Kazimieras Pileskas, Antanas 
Puidokas, Ona Stankienė, Ago
ta Kodyle, Rozalijas Eitavičiū- 
tė, Adėlė Stankiūtė, Veronika 
Česnauskaitė, V. Česnauskas, 
Emilija Jarmalavičiūtė, Marti
nas Audiejaitis, Adomas Čes
nauskas, L. Kumpa

DR. EDVARDAS A. ABBOT
( ABRAČINSKAS)

Šiomis dienomis mūsų išeivija 
susilaukė naujo jauno ir gabaus 
profesijonalo, Dr. Edvardo A. 
Abbot (Abračinsko), kuris gi
mė, augo ir pradinį mokslą bai
gė Brocktone (Mass.). Aukš
tesnįjį mokslą pasiekė Bostono 
Universitete ir gavo A. B. laips
nį 1931 m. Tame pačiame uni
versitete pradėjo ir baigė medi
cinos mokslus ir 1935 m. gavo 
M. D. laipsnį. Pabaigęs mokslus 
praktikavo Massachusetts Gene
ral ligoninėje Bostone 1934 ir
1935 m. ir Mercy ligoninėje 
(Springfield, Mass.) 1935 ir
1936 m.

Jaunasis gydytojas tuo ką į- 
gyjo universitete ir ligoninėse 
nepasitenkino, jis per du metu 
Bostono miesto ligoninėje spe
cialiai tyrinėjo ausų, akių, no- 
sės ir gerklės ligas. Dabar Dr. 
Abbot (Abračinskas) ne tik y- 
ra gydytojas nuo įvairių ligų, 
bet specialistas gydytojas ausų, 
akių, nosės ir gerklės.

Dr. Edvardas Abbot (Abra
činskas), išvykus Dr. Reynolds 
(Rimgailai), jo švogeriui į 
Šveicariją, Lozanos universite
te specializuotis chirurgijoj, pa
tarnavo pacientams Athol, 
Mass. Sugrįžus Dr. Reynoldui, 
Dr. Abbot (Abračinskas) atida
rė savo praktikos ofisą Holyo- 
ke, Mass.

Dr. Edvardas yra vedęs lietu
vaitę iš Bridgewater, Mass., ku
ri taip pat yra baigus aukštus 
mokslus Bostono universitete.

Gydytojo Edvardo tėveliai, 
pp. Mykolas ir Uršulė Abračins- 
kai yra pasižymėję veikėjai. 
Mykolas Abračinskas per ilgus 
metus turėjo valgomųjų pro
duktų krautuvę. Tik pastarai
siais laikais, kad nesivarginti 
senatvėje pasitraukė iš biznio. 
Jis buvo apsukrus ir gabus biz
nierius; yra buvęs bankos di
rektorium. Organizuojant LDS 
organizaciją, p. Abračinskas 
buvo vienas iš pirmųjų organi
zacijos narių, buvęs LDS Centro 
pirmininku, pp. Abračinskų sū
nus Albertas mokosi Šv. Jono 
Seminarijoj, Brighton, Mass. ir 
už kelių metų, Dievui padedant, 
bus kunigu.

Naujam profesijonalui, Dr. 
Edvardui Abračinskui linkime 
geriausių sėkmių!

—.......... - r ------------------- - -
p. Plekavičiai, ir kiti; Iš Nor- 
woodo — p. Kneižiai su šeima, 
p. Avižiniai, p. Rakauskai, mu
zikas Anicetas Šlapelis ir ki
ti; Iš Lowellio matėsi p. VI. 
Paulauskas ir daug kitų, iš į- 
vairių kolonijų, kurių reporte
riui neteko sužinoti jų vardų.

Reporteris turėjo garbės ma
tyti Darbininko štabo narius 
darant biznį — būtent daug 
skaitytojų atnaujino savo pre
numeratas bei aukojo Intertypo 
fondui, tarpe kurių buvo Kaspa
ras Miškinis, p. Staupienė, p. 
Razumienė, o ponas Jonas Jes- 
kelevičius įteikė čielą pluoštą į- 
vairių vardų ir valiutos.

Peržvelgus visos dienos nuo
širdžią nuotaiką visų dalyvių 
tikrai jautiesi, kad lietuviškas- 
katalikiš&as judėjimas gyvas ir 
smarkiai bujoja. Šios gegužinės 
šaltame ore įvykimas 
laikyti pavykusiu visu 
nuošimčių. Nes nevien 
sveria pasisekimą, bet
taika. Bus ir pelno. Tad valio 
visiems dalyviams! • Rap.

reikia 
šimtu 

doleris 
ir nuo-

GREENFIELD, MASS.
Birželio 5 dieną, pirmą valan

dą po pietų, Šv. Onos draugija 
rengia pirmą pikniką šįmet 
Franklin County parke, draugi
jos naudai. Bus vienas iš links
miausių piknikų. Gros muzi
kantai per visš dieną. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Komisija 
kviečia visus apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame didžiuliame 
piknike, o tuo paremsite Katali
kių Moterų draugiją. Iki pasi
matymo. A. Dėdinas.

WORCESTER, MASS

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
RENGIA EKSKURSUI

į L I E T U V JĮ
Š. M. LIEPOS—JULY 1 DIENĄ 

Išplauk* iš New Yorko

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM” 
i KLAIPĖDA.
Per Gothenburgą—Stockholmą 

Iš Stockholmo laivu s. s. “Marieholm"
Vžgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
VLADAS MUCINSKAS,
Švedą Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją ii New Yorko j pat Klaipėdą!
Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelionė prasi
deda ir baigiasi Švedą Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės j autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

kartą Šv. Komuniją į savo šir
dis. Kun. J. Bakanas pasakė į- 
spūdingą pamokslą. Laike mi
šių, muz. J. Čižauskui vadovau
jant, arti šimtas mergaičių gie
dojo gregorioniškas mišias. Di
delė dėka priklauso Seselėms 
Kazimierietėms už taip gražų 
prirengimą vaikelių prie Pirmos 
Šv. Komunijos.

Naujos Anglijos S-gietės 
Nemiega

Aušros Vartų Parapija
Penktadienį, geg. 20 d. iš Au

šros Vartų par. bažnyčios palai
dota a. a. Ona Sankienė. Didelia
me nuliudime paliko vyrą Joną, 
dvi dukteri ir vieną sūnų. Ketu
ris brolius ir dvi seseri Lietuvoj.

Geg. 24 d. iškilmingai nuly
dėtas į kapus a. a. Juozas But
kevičius, tėvas Broniaus Butke
vičiaus, 27 m. jaunuolio, kuris 
mirė kovo 31 d.

Aušros Vartų parap. visų 
draugijų pirma šio sezono gegu
žinė įvyko parapijos kieme geg. 
22 d. Atsilankė daug žmonių, 
tarp jų matėsi svečių iš kitų ko
lonijų.

Parapijos choro semi-formal 
šokiai įvyks birželio 10 d., Put- 
nam - Thurston Klube gražiame 
Empire kambaryj. Apylinkės 
kolonijų jaunimas rengiasi gau
siai dalyvauti. Beabejo visi tu
rės “good time”. Komisija, va
dovaujant D. Burdui, deda pas
tangas, kad parengimas pasisek
tų.

Kad parapijos Jaunimo Fede
racijos užmanymas išsipildytų, 
tai liudija jų pirmi žingsniai, t. 
y. nupirkimas “Pool Table”. Mū
sų klebonas, jaunimo didelis 
prietelis, dabar lankosi Europoj, 
bet jam sugrįžus, darbas bus 
pradėtas įrengti klubo kamba
rius. Nors Pool stalas dar tebe
stovi gale svetainės, jaunuoliai 
pilni entuziazmo jau žaidžia.

Prie trafiko policininko pa
reigas ėjo Juozas Treinavičius.

Prie laimėjimų dirbo: — B. 
Tamulevičius ir keletas nuošir
džių moterėlių — p. Treinavi- 
čienė, p. Daukantaitė, p. M. Jes- 
kelevičienė ir kiti.

Visas Gegužinės judėjimas į- 
vyko globoje ir priežiūroje ener
gingo Šv. Roko par. vikaro kun. 
Juozapo Petrausko.

Svečių tarpe matėsi vietiniai 
— Kleb. kun. J. Švagždys, kun. 
Baltrušiūnas, p-lė J. Jakavony- 
tė, p-lės Lansbergaitės, Dr. 
Kvaraciejus, p. P. Bartkevičius, 
p. P. Virmauskis, ir daug kitų ; 
daug mūsų LDS prietelių ir rė
mėjų iš kitų kolonijų — So. 
Bostono: Adv..p. Cūniai, p. Za- 
letskai, p. Siauriai, p. Marksie- 
nė, p. Janušoniai, p. Kiburiai, 
p. Grabijoliūtė, p. St. Griganavi- 
čius, p. šajefkų šeima; tiesa iš 
So. Bostono atūžė čielas Busas, 
kurį suorganizavo LDS 2-ra kp., 
vaškai, p. Valatkevičius, jauni
mo ir kitų daug. Iš Thomp- 
sono matėsi muz. Banys, mok.
J. J. Pilipauskas ir daug studen-Į Sekretorius — 
tų; Iš Cambridge — p. Smilgiai,

PROspect 2469-M

A. Kaspar
i Moliavojame Automobilius 

Taisome body ir fenderius
1 Taipgi simonizuojame

: 66 Victoria St.,
I W. SOMERVILLE, MASS.
Į (13-20-27)

RC A Victor
Visų Bangų Naujos Rūšies Radio 

MAGIŠKA AKIS
METALINES TŪBOS 

MAGIŠKI SMEGENYS

Kad Mot. S-gos vajus Naujoj 
Anglijoj įsisiūbavęs, to nieks ne- Į 
užginčys. Pavyzdžiui, 69 kps. na
rė, Dain. M. Čižauskienė savo 
kalba, pasakyta per radio, bal. 
30 d., Bostone, pasiekė tolimų 
kolonijų S-gietes ir jų tarpe pa
kėlė ūpą. Geg. 1 d. Mass. Maine 
ir N. H. apskričio Sąjungos su
važiavimas sukėlė atstovių tar
pe didelį entuziazmą. 69 kps. 
pirm. T. Mažeikienė ir 5-tos kp. 
narės — U. Daukantienė ir O. 
Sidabrienė pasakytos kalbos, 
geg. 22 d., Westfield, Mass. ža- i 
da S-gai atnešti vaisių. Massa
chusetts Direktorės V. Liutkie- 
nės kalba Nonvood, Mass. taip 
pat S-giečių eilėn įtraukė naujų 
narių. Sekanti sekmadienį birž. 
5 d. Hudson, Mass., kur gražiai 
gyvuoja arti 50 narių kuopa, vi
su smarkumu rengia pramogą, į 
kurią pakviestos kalbėti buvu
sios Centro Pirm. M. Čižauskie
nė U. Daukantienė, T. Mažeikie
nė ir V. Liutkienė. Reikia pri
minti, kad Naujos Anglijos Są- 
jungietės ruošiasi prie rankdar
bių parodos Lietuvių Dienoje, 
Marijanapolyj, liepos 4 d.

Bus duodamos dovanos už gra
žiausius išdirbinius. Taip pat 
bus dovana $2.00 prie parodon 
įžangos bilietų. Lai visi nusista-! 
to, Marianapolin nuvažiavę bū
tinai pamatyti “Rankdarbų Pa
rodą”, nes tai bus “Some thing 
different” Be to, kam nors teks 
$2.00 pinigais. Pelnas skiriamas 
Lietuvių Dienai.

Sveikiname savo kaimynes 
Connecticut valstybės S-gietes 
dėl jųjų darbuotės vajaus metu, 
ypač Waterbury naujai sutver
ta kuopa iš arti 30 narių ir jų 
gabią pirmininkę p. Colney (Dr. 
Aukštikalnio žmoną). Sveikina
me buvusią Cent. Pirm, p-lę M. 
Jokubaitę, Conn. Vai. Direktorę 
už jos nenuilstantį veikimą ir 
pasakytas kalbas per radio Mot. 
S-gos vajaus metu. W.Tenka girdėti, kad mūsų para

pijoj organizuojasi “Skautų” 
būrys.

Geg. 30 d. mūsų parapijos 28 
jauni vaikeliai priėmė pirmą

LDS. N. A. Apskričio Metinis 
SUVAŽIAVIMAS

Įvyks birželio 5, š m., 2 
vai. po pietų, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje, Wor- 
cester, Mass.
Dvasios Vadas — 

Kun. S Kneižys, 
Pirmininkas —

Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkas —

Antanas Zavetskas, 
Iždininkas —

K. Nadzeika,

T. Versiackas.

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

Dial 4-9430.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St,
WORCESTER, MASS. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

I

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo J im- 

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI IŠBAN- 

naudoti

pigų Metodų, 
tams.

Mes noriai 
Pakelį, 7 dienoms 
DYYMUI, ir jeigu norėsite 
daugiau, tų galėsit daryti už mažus 
kaltus. Mes kviečiame jus naudoti tų 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardų Ir adresų 
tuojau |
ROSSE PRODUCTS CO. Dept X-9 

2708 W. Farwell Avė. Chicago. III.

BATCHELDER WHITTBIORE COAL CO.

We Recommend 
and 

Guarantee

New

England 
COKE

TO€fU€LFOR
Modern

ttOMCS

* * *

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

• • •

108 Dorchester Avė-
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.



ŽINYNAS

JSIGYKIT HOTPOINT SALDYTUVA

Į LIETUVĄ

Pirm Pirkske,

Greiti traukiniai prie pat laivę Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną.

Atėjus karštam orui maistas genda — reikalinga šaldytuvas, kuris 
apsaugotų maistą nuo gedimo. Įsigykite vieną garsiausių HOTPOINT 
ŠALDYTUVŲ, kuris yra vienas iš ekonomiškiausių ir patvariausių. Galite 
pirkti su labai mažu įmokėjimu ir tik $1.19 mokant j savaitę. Nusipirkę 
tikrai pasidžiaugsite, ir nepamatysite kaip lengvai išsimokėsite.

žis HOTPOINT šaldytuvas turi vėliausius extra primėčius, kurie yra 
be galo parankūs. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir pamatykite kaip 
jie išrodo ir kaip galima pigiai ir greitai juos įsigyti.

KUNIGŲ PERMAINOS
Arkivyskupijos kunigų paski- 

rimuose pereitą savaitę kun. 
Kazimieras Šalkevičius buvo 
tik vienintelis lietuvis, kurį mai
nos palietė. Jis liko iškeltas iš 
Visų Šventųjų parapijos Balti
morėj į svetimtaučių parapiją 
VVashington, D. C. B-K.

Telefonas: Plaza 1350.

- Jonas Grebliauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

* Patogus geležinkeliais susisiekimas iŠ Bremeno ar 
3 Hamburgo. Mes pagelbėslme jums iSganti svečią ir 
Y Immlgradjos vizas dėl jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba
252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBBBG-AMEBICAN UH 
BOBTB GEBMAB IIOTB

DARBININKAS

Šios parapijos Šv. Vardo drau
gija nors dar jauna, bet jau | 
daug gero yra padarius jauni- n 
mui. Suorganizavo baseball ra- 
telį, kuriam gerai sekasi ir prie 
kurio susipratęs jaunimas pri
klauso. Davė progą jauniems . 
sportininkams įsigyt uniformas, . 
ir surengė vieną iš parapijos 
puikiausių vakarėlių.

Vaidinimai kuopuikiausiai pa
vyko. Buvo ilga ir juokinga pro
grama. Tarp juokelių buvo ir. * 
rimtų dalykėlių. Programoje * 
dalyvavo ir Sodalicijos choras, ' 
kuris yra vienas iš geriausių c 
šioje apylinkėje. Sudainavo ke- * 
lėtą klasiškų dainų, tarp kurių , 
ir Strauss’o “Vienna Woods”. < 

Solistai buvo šie: Vasiliaus- 1 
kas, Reškevičius, Jasaitis, Ska- 
rinskis, Murphy, McGillis, Wills. 1 
Juokdariai buvo šie iš Šv. Jokū- £ 
bo parapijos. Publikai ypatingai : 
patiko liaudies ir komiškos dai
nelės. Tas daineles paruošė kle- ’ 
bonas, programos vedėjas.

< 
Visa publika tapo apdovanota ; 

dovanomis. Moterys gavo pyp- j 
kės, o vyrai saldainių. Buvo ] 
daug juokų, kada moterys su ; 
vyrais mainėsi dovanomis. Pro- < 
grama užsibaigė kumštynėmis, j 
Tai buvo linksmas ir gražus va- - 
karėlis, naudingai pnaleistas. j 
Garbė Šv. Vardo draugijai už ■ 
surengimą. 1

Šv. Vardo draugijos mėnesinė 
Komunija įvyks sekmadienį, 
birželio 12 d. Nutarta užrekor- 
duoti tuos, kurie nariai išpildo 
savo pareigas ir dalyvauja susi
rinkimuose. Šiais laikais daug 
jaunuolių nori prisidėti prie Šv. 
Vardo draugijos sporto rate
lio, bet klebonas yra aiškiai pa
sakęs, kad tie. kurie nepriklau
so prie Šv. Vardo draugijos ir 
neišpildo jos pareigų, negali pri
klausyti prie sporto ratelio. La
bai dažnai taip pasitaiko, kad 
dvasiniuose dalykuose yra šalti, 
bet kada prasideda koks pasau
linis darbas, tai atsiranda daug 
kandidatų. Lai šios parapijos 
jaunimas įsitėmyja, kad tik tie 
bus priimti į sporto ratelį, ku
rie priklauso prie Šv. Vardo 
draugijos.

Klebonas yra vadas tos drau
gijos visuose dalykuose. Anta
nas Litvaitis yra sporto pirmi
ninkas ir baseballininkų kapito
nas. Šią savaitę žais Petriniai 
su Šv. Kazimiero rateliu, Cheny 
Shool field, Lawton ir Lindon. 
Petrinių ratelį sudaro šie: Lit
vaitis, Semetas, Malinskas, Bi
zauskas, Prasukąs, Visauskas, 
Kurpavičius, Sabaliauskas, To- 
nelis, kiti dešimts neminimi.

Šios parapijos klebonas tą pa
čią dieną dalyvavo Suvienytų 
draugijų piknike ir buvo nuvy
kęs į Grand Rapids, pusantro 
šimto mylių nuo Detroito, ir ten 
dalyvavo varg. Nekrašo koncer
te. Varg. Nekrašas surengė kon
certą Šv. Petro ir Povilo parapi
jos naudai. Jis pats buvo prog
ramos vedėju ir padainavo kele
tą liaudies dainelių. Jam akom
panavo p. Masteinytė. Iš Detroi-

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Šamui Kaufmm, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas tIBerty 2337

METINĖ GEGUŽINĖ 
PROCESIJA

Metinis mūsų parapijos viešas 
Marijos pagerbimas įvyko sek
madienį. geg. 29 d. Kadangi šis 
yra mūsų parapijos auksinio ju
biliejaus metas, tai ir procesija 
buvo tikrai jubiliejinėj nuotai
koj. Nors dangus ir buvo apsi
niaukęs tačiau išsilaikė neliję 
iki vakarui. Procesijoj dalyvavo 
Altoriaus Tarnai, ŠŠ. Vardo vy
rai, Altoriaus ir Rožančiaus dr- 
jos moteris, Sodalietės, ir moky
klos vaikučiai. Procesija buvo 
dviejų miesto blokų ilgio. Kaip 
kitais metais, taip ir šįmet pro
cesija ėjo prie Arkivyskupo na
mus, nes kaip teko nugirsti 
Kanclerį išsireiškiant, mūsų 
moterys baltomis suknelėmis, o 
mūsų mergaitės ir mokyklos 
vaikučiai įvairia-spalviais rū
bais sudaro vieną iš gražiausių 
reginių, kuriuo gali džiaugtis 
katalikai ir nekatalikai. Gegu
žės karalienė, kuri visos parapi
jos vardu atskaitė pasišventimo 
aktą, šįmet buvo sodalietė Ona 
Vaškevičiūtė. Jos lietuviška tar
mė buvo aiški ir galima buvo 
girdėti visoj bažnyčioj. Kun. dr. 
Mendelis pasakė dienos iškilmėj 
pritaikintą pamokslą. Dėkojo 
jis visiems procesijos dalyviams 
ir prašė visų pasimelsti, kad 
gerb. Klebono kelionė nusisektų 
ir kad sveikas jisai grįžtų vėl į 
mūsų tarpą. Už puikią procesi
jos tvarką garbė priklauso ŠŠ. 
Vardo dr-jos valdybai, būtent, 
Valerijonui ir Antanui Straz- 
dauskams, Feliksui Rekui ir Fe
liksui Petkui. Procesijos metu 
buvo traukiami judami paveiks- 

į lai. Tie bus rodomi per Klebono 
, išleistuvių vakarienę, sekmadie- 
inį, birželio 12 d. Kun. dr. Men- 
į delis pasakė, kad šių metų gegu
žinės procesija mūsų parapijos 
žmonės įrašė dar vieną gražų 
lapą šios kolonijos lietuvių is
torijoj.

Gegužės 14 d., Jonas ir 
Sofija Mikalsevičiai minė
jo 15 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuves. Sekan
tieji giminės ir draugai da
lyvavo :

Mr. & Mrs. J. Dumont; 
Mr. & Mrs. J. Blush; Mr. 
& Mrs. B. Salinskai; Mr. & 
Mrs. S. Salinskai; Mr. & 
Mrs. J. Astrosky; Mr. &' 
Mrs. B. Willis; Mr. & Mrs. 
J. Rufus; Mr. & Mrs. P. 
Mitchell; Vincas Varšes- 
kas; Juozas Pranaitis ir 
Mr. & Mrs. F. Yurgutis.

Vakaras praėjo linksmai.' 
Alena Dumantienė links
mino pianu solo. Duetas — 
Mikalsevičių Jonukas ban- 
jo ir Juozas Pranaitis ar
monikėle. Gražiai skambi
no pianu Mikalsevičių duk
tė Gracija. Vincas Varšes- 
kas palinksmino visus gra
žiomis dainomis.

Pp. Mikalsevičius apdo
vanojo puikiomis dovano
mis ir linkėjimais. Jonas ir 
Sofija yra geri katalikai ir 
gražiai augina tris vaiku
čius, Joną, Graciją ir Sta
siuką. Mikalsevičienė yra 
tikra sesuo Motinos Sese
lės Aloizos, Šv. Pranciš
kaus Vienuolyne, Pitts
burgh, Pa., ilgametė 54 kp. 
Moterų Sąjungos narė. 
Linkime pp. Mikalsevi- 
čiam sulaukti daug dau
giau linksmų ir laimingų 
metų. O. Y.

ELECTRIC REFRICERATORS • RANGĖS
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Rytinių Valstybių Žinios
VIEŠA PADĖKA

HARTFORD, CONN.

9

gy- 
jy

jų vadus, pagerbusius Šv. Jurgio 
parapiją. Tų pasišventusių cho
ristų graži darbuotė išpildant 
tokią žavėjančią programą, jų 
mandagumas, svetingumas, ma
lonumas, taip juos įvertina, kad 

j jausimės jiems amžinai dėkingi. 
Kaip gražu, kad tokia dvasia, 
kokia viešpatavo pastaruose 
bažnytiniuose koncertuose, — 
pav., Elizabethe po Naujų Metų 
ir dabar pas mus, tarp įvairių 
apielinkės Lietuvių Parapijų 
choristų būtų sucementuota sti
priai. Lai New Yorko ir New 
Jersey Choristai sudaro tvirtą 
Chorų Sąjungą! Valio! Lai 
vuoja mūsų Choristai ir 
garbingi vadai!

Baigiant, norime išreikšti
mažesnę padėką Parapijos gera
širdėms moterims, ponioms Kul- 
bokienei, Daugelienei, Uščinie- 
nei, kurios irgi iš pasišventimo 
rūpinosi, kad mūsų garbingi 
svečiai būtų nors kukliai pavai
šinami; taip-gi norima išreikš
ti padėka Šv. Jurgio parapijos 
choristams ir kitiems darbuoto
jams, kurie irgi brangius sve
čius gražiai priėmė bei jais rū
pinosi.

Išvakaryje savo dešimties me-
i tų kunigystės sukakties, įspū
džiai ir sujaudinimas, Dievui 
padedant, pasisekus pravesti tą 
bažnytinį koncertą, tepalieka iš
tarti vien žodžius: “Nunc dimit- 
tis, Domine, servum tuum”.

Dėkingas,
Kun. C. E. Paulonis.

ne-

I --------------------------------

LDS Conn. Apskričio Organi
zatoriaus Atsišaukimas

Pašventinus naujus Kimball 
Vargonus Švento Jurgio bažny
čioje, Brooklyn, N. Y., tenka pa
reikšti viešą padėką visiems pri- 
sidėjusiems prie tų apeigų; ypač 
dalyvavusiems Bažnytiniame 
Koncerte, sąryšyje su pašventi
nimu. Ačiū Kun. Pakalniui už 
atlikimą šventinimo apeigų, kun.
Aleksiūnui, kun. Kemešiui, jo; 
padėjėjams, ir kitiems dalyva
vusiems kunigams.

Paliekant muzikalę to koncer
to dalį žinovams įvertinti, nega
lima praleisti nepaminėjus du 
numeriu programoj. Pirma, tai 
Švento Jurgio Parapijos mažų 
mergaičių Choro išpildytas har
monizuotas kūrinys “O Cor A-J 
moris”. Taip tikrai artistiškai 
išpildyta su tobuloms tonų mo- 
dulacijoms, jog pridavė visai 
sekančiai programai menišką 
mierą sekti. Kreditas priklauso 
gabiai muzikei Seserei Marcelli- 
nei, Pranciškietei, kuri sugebėjo 
taip sėkmingai išmokinti mažas 
mergaites. (Beje toji Sesutė da
bar ruošiasi prie kito didvyriš
ko žygio, būtent, išvykimo į Bra
ziliją darbuotis tarp ten gyve-i 
nančių Lietuvių). Tokiu pama-' 
tu muzikoje galima tikėtis gra
žių pajėgų ateityje.

Toliau turime išreikšti ypatin
gą nuoširdžią padėką Gerbia
mam Kompozitoriui Juozui Žile
vičiui už jo patiektą kurinį, Fan
tazijos “Marija, Marija”. Čia ir
gi nors tikras įvertinimas pri
klauso žinovams - muzikams, 
norima išreikšti džiaugsmą bei 
padėką, kad p. Žilevičius teikėsi; 
sukurti tą kompoziciją tikslui j 
tikrai nušviesti naujų vargonų 
galimybes, ypač išreiškiant jų 
švelnius balsus, kaip tai stygų,: 
varpų, fleitų, ir p. Mes begaliniai
jaučiamės dėkingi p. Žilevičiui apskričio 
už nuostabų prielankumą, paro
dytą Švento Jurgio parapijai, už 
jo triūsą prirengiant savo ga
lingąjį chorą, važinėjant net 
kelis kartus iš Elizabetho į 
Brooklyną, už patarimus.

Prityrėme ir kitų malonumų 
bei prielankumų, pavyzdžiui, 
Klebonas Kun. Kelmelis, New- 
ark, net savo Parapijos Misijų 
tvarką pakeitė ir su Misijonie- 
rium kun. Kidyku, S. J. ir savo 
Choru ir Vargonininku atvažia
vo į iškilmes ir koncertą. Mes 
dėkuojame už tokį prielankumą.

Norime išreikšti padėką vi
siems dalyvavusiems Chorams 
ir jų Gerbiamiems Vadams, ger
biamiems solistams - solistėms, 
neužmirštant nė savo Choro ir 
jo vado už tvirkingą surengimą 
visos programos.

Stengėmės kiek galėjome, nors 
toli gražu ne taip kaip buvo ver
ti, priimti svečius choristus ir

Gegužės 22 d š. m., New 
Havene įvyko LDS Conn. 

suvažiavimas, 
j Visi atstovai susirūpino 
kuopomis, kurios silpnai 
gyvuoja arba visai išsi- 
braukė, kaip tai Bridge
porte ir Ansonia. Kadangi 
aš esu organizatorius, tai 
suvažiavime gavau dau
giausia barti už tai, kad 
nieko nepadariau tose ko
lonijose. Dabar pasiryžau 
daugiau dirbti Lietuvių 
Darbininkų Sąjungai. Pe
reitais metais kreipiaus 
pas Gerb. Klebonus Brid
geporto ir Ansonia, bet at
sakymo negavau. Dabar 
kreipiuos viešai ir prašau 
Gerb. Klebonų padėti 
mums sustiprinti ir atgai
vinti LDS kuopas. Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga yra 
mums visiems darbinin
kams brangi organizacija.

• v

1

Ji leidžia laikraštį “Darbi
ninką” du kart į savaitę. 
Bridgeporto ir Ansonia lie
tuviai katalikai darbinin
kai turėtų patys susirūpin
ti atgaivinti kuopas. Nuei
kite pas savo kleboną ir 
prašykite svetainės susi
rinkimui; praneškite man 
kada galima atvykti ir aš 
atvyksiu ir padėsiu sustip
rinti ir atgaivinti LDS kuo
pas.

Bridgeporte kuopa dar 
gyvuoja, bet nedalyvauja 
apskričio veikime.

Taigi prašau ir raginu vi
sus katalikus darbininkus 
organizuotis. Jeigu reika
linga pagelba iš apskričio 
kuriai nors kuopai, tai pra
neškite organizatoriui ar
ba apskričio valdybai ir 
mes rūpinsimės suteikti 
pagelbą.

B. P. Šilkauskas,
Apskričio Organizatorius, 

814 Bank St., Box 118 
Waterbury, Conn.

i

Laiškas Redakcijai
Gerb. Redakcija:—

Gavau žinią iš Lietuvos, kad 
mirė mano motinėlė, Ieva Šriup- ( 
šiene, gegužės 6 d. š. m.„ Žiež
marių, Antakalnių.

Stasys L. šriupša j 
538 Broad St. 
Hartford, Conn.

Gerb. Stasys L. šriupša yra 
uolus LDS organizacijos narys, 
energingas veikėjas. LDS Cen
tro Valdyba Tamstai, p. S. L 
šriupša ir šeimai dėl mylimos 
motinos mirties, reiškia gilią 
užuojautą.

NEW BRITAIN, CONN

KLAUSYKITE, 
ŽMONES!

ŠTAI KODĖL: Šviežias tabakas 
dega išlengvo, nes jis turi drėg
numo. Rūkytojas netraukia karš
čio į savo burną. Dūmas atvėsta 
pirma negu jis daeina į jūsų bur
ną iš priežasties drėgnumo švie
žio tabako. Nėra progos kosuliui 
ar gerklės erzinimui.

Sausas tabakas dega karštai ir 
greitai, nes toksai tabakas yra 
nuvėsęs ir neturi drėgnumo. Sau
sas tabakas dega kaip sausas me
dis ar sausa žolė — greit, labai 
greit ir karštai.

dainuodami. Užsiregistruoti ga
lėsite ir parapijos piknike, birže
lio 5.

Šiais metais Marianapoly, Lie
tuvių Dienoj bus daug įdomumo. 
Taigi užsiriktinkite vietą va
žiuoti autobusais iš anksto.

Koresp.

ye5u^ūkyti

kuomet

Birželio 5 d. įvyksta Šv. Jono 
Ev. draugijos 40 metų minėji
mas gyvavimo sukaktuvių. Ry
te įvyks Šv. Mišios, o po pietų, 
Lietuvių Darže, įvyks piknikas 
su įvairiais pamarginimais, pra
kalbomis ir tt.

Kviečia vietinius ir iŠ apylin
kių lietuvius skaitlingai daly
vauti, Sta, 24 Glastonbury Road 
East Hartford, Conn.

A. J. Pateckis.

Šviežumas tabake palaiko koky
bės sekretą. Šviežumas yra jums 
garantuotas Old Gold Cigaretuo- 
se per speciali jų supakiavimo bū
dą. Du užvalkalai iš Cellophane... 
ne Vienas ale Du... saugoja jų 
šviežumą. Kiekvienas pakelis yra 
dubeltavai-užklijuotas, padarant 
jį visiškai orą-neperleidžiančiu. 
Leiskite Old Gold išbandomam 
pakeliui pasakyti daugiau apie 
save.

Established 1760

Trilypė Gegužinė Connecti
cut Valstybėje

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

ĮSPŪDINGAS DIEVO MOTI
NOS STOVYLOS APVAINI

KAVIMAS

Sekmadienį, gegužės 29 d., Šv. 
Andriejaus lietuvių par. bažny
čioje įvyko iškilminga ir įspū
dinga procesija ir P. Marijos 
stovylos vainikavimas. Dalyva
vo šimtai žmonių. Procesijoje 
dalyvavo Sodalietės ir gausus 
būrys mūsų parpijos mergaičių. 
Procesijai vadovavo kleb. kun. 
A. Vaškelis ir kun. P. Karlonas. 
Stovylą apvainikavo p. Anelė 
Šimanskaitė; jos palydovės bu
vo pp. M. Karlonaitė, M. Nuba- 
rytė, A. Varnairytė, A. Ravic- 
kaitė.

Kleb. kun. A. Vaškelis pasakė 
įspūdingą pamokslą. Po to pri
ėmė naujai įsirašiusių mergai
čių pasižadėjimus tarnauti Ma
rijai.

Po pamaldų bažnyčioje, įvyko 
vakarėlis svetainėje, kur buvo 
pagerbtos naujos Sodalietės ir 
pirmininkė M. Nubarytė. Pasta
rajai įteiktas gyvų rožių bubė
tas už jos trijų metų rūpestingą 
darbuotę Sodalicijoje Dabar 
sumaniai pirmininkauja Sodali- 
cijai p. M. Karlonaitė.

Geriausių sėkmių imkime j 
Marytei!

MIRĖ
Gegužės 27 d. staiga mirė Vin

cas Gideikis. Palaidotas su baž 
nytinėmis apeigomis gegužėm 
30 d.

Paliko nuliūdime žmoną, duk
terį ir sūnų.

Gaila tokių žmonių, kurie gy
vena apsileidę tikėjime ir juos 
užklumpa staiga mirtis. Lai Vi
sagalis būna gailestingas jo vė
lei, o mums gyviems lai būna 
skaudi pamoka.

PRYZIN1O 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Vidujinis Užvalkalas 
H "Cellophane" 

atsidaro H VIRŠAUS

niaukiais Užvalkalas 
» “CellopliaM'* 

atsidaro H APAČIOS

2 UŽVALKALAI 

DUBELTAYO 

"CELLOPHANE” 
Palaiko juos

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na» 
ujimybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co* 
Iumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

Copr., 1938. by P. TzirilIirdCo., fK,

Birželio 26 d., tai bus Connec
ticut lietuvių sąskrydis. Trys 
apskričiai, būtent, LDS., ALRK 
SM ir LRKSA rengia gegužinę, 
Glastonbury, Conn. Ten bus 
daug įvairumo ir linksmumo. 
Pamatysime tokių žaidimų ir 
šposų, kokių dar nesame matę. 
Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Rengėjai ruošiasi, kad ir 
10,000 minią aprūpinti ir aptar
nauti.

Washington Depot, Ct. lietu
viai visi, kaip vienas, ruošiasi 
vykti į tą gegužinę. Danbury ir
gi labai myli piknikus. Birdge- 
porto lietuviai sako, kad jeigu 
neužteks bus’ų tai vyks specia
liu traukiniu. New Haven lietu
viai irgi gausiai pasirodys. An- 
sonia lietuviai nenurims neat
vykę. Važiuos visi dainuodami. 
Waterburiečiai žada gausiau
siai pasirodyti. Girdėjau, kad 
komp. Aleksis nepaliks nei vie
no namuose. Visi turi važiuoti 
su savo didžiuliu choru. New 
Britaino lietuviai tykiai, bet e- 
nergingai ruošiasi dalyvauti. 
Jie turi irgi gerą chorą. Bus vi
siems proga išgirsti gražių dai
nelių. Hartfordo lietuviai ne tik 
dalyvaus, bet ir dirbs, kad visus 
patenkinti. Manchesteriečiai ža
da ankščiausiai pribūti, kad vis
ką galėtų pamatvčti, išklaus 
ir linksmai laiką praleisti. Taigi 
birželio 26 d. gegužinė bus tik
rai istorinė. Tik prašome Dievu
lio, kad duotų gražų orą.

Alek. P. Krikščiūnas.

nizacija, prie kurios komunis
tai kviečia rašytis.

Taigi viešai pareiškiu, kad 
nei viena- darbininkas nebūtų 
suklaidintas, kad komunistų 
Lietuvių Darbininkų Susivieny- 
mas yra neva pašalpinė, o mūsų 
katalikų — Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga yra grynai idėjinė or
ganizacija, kuri rūpinasi darbi
ninkų reikalais. Komunistų or
ganizacija kartu yra ir komu
nistinės idėjos organizacija. Ji 
laikosi Maskvos internacionalo

Šioje kolonijoje yra Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos (LDS) 
36 kuopa, ir susirinkimai įvyks
ta trečią mėnesio sekmadienį, 
šv. Andriejaus par. svetainėje, 
tuoj po sumos. Šios kuopos raš
tininkė yra p. B. Mičiūnienė.

Lietuviai katalikai, kad nebū
tumėte suklaidinti, pirm negu 
jūs kur įsirašysite, tai kreipki
tės pas kleboną arba pas LDS 36 
kp. valdybą ir. jie patars vi
siems rašytis ar ne prie tokios 
ar kitokios organizacijos.

Komunistai vartoja mūsų or
ganizacijos inicialus, kad klai
dinti lietuvius darbininkus ir 
traukti į Maskvos bučį.

Kviečiame visus lietuvius ka
talikus rašytis į LDS 36 kp. ir 
dirbti Katalikiškoje Akcijoje 
Pažinkime vilkus avių kailiuose; 
slapukus, kurie dangstosi mūsų 
brangios katalikiškos organiza
cijos inicialais. Komunistai yra 
Bažnyčios ir mūsų tėvynės prie
šai. Jie perša mums Maskvą 
diktatoriaus Stalino idėją. Ji 
aurns svetima ir mes ją paliki 
me tiems, kurie svetimomis

dėdami su komunistais mes pa- 
gelbėsime komunizmo vergam; 
išsilaisvinti iš žiauriojo komu
nizmo vergijos. Būkime ištikimi 
savo Vadui, Jo įsteigtąjai Baž
nyčiai ir dirbkime, kad įgyven
dintume Jo karalystę šiame pa
saulyje. Tiesą Mylįs.

Gegužės 24 d. įvyko Merginų 
Sodalicijos Minstrel Show ir 
Bingo. Žmonių, nepaisant lie
taus, buvo nemažai ir visi buvo 
patenkinti. Programa buvo į- 
vairi ir juokinga. Daugiausia 
juokų, prodarė 4 juodukai. Mū
sų solistės pp. Varnaitė ir Ro- 
žaitytė labai gražiai dainavo. 
Taipgi dainavo 4 lietuvaitės- 
kaimietės, būtent, pp. B. Mičiū- 
nienė, O. Kazevičienė, Žilevi- 
čienė ir Zdančiukienė. Progra
mos vedėja buvo p. Janušonytė. 
Pianu akompanavo p. Grigaitė. 
Garbė mergaitėms už išpildy
mą programos. M.V.

komisija, kuriai pavesta susi
tarti su Lietuvių Dienos komisi
ja. Komisijon įėjo šie: A. Mar
kevičius, p. Markevičienė, K. 
Jasaitienė, M. Karinauskienė. 
Matulionienė, Stankevičienė, V. 
Urbonas. Taipgi perskaitytas 
laiškas nuo Lietuvių Oro klubo, 
kuris kviečia dalyvauti aviaci
jos dienoj birželio 19 d.

Nutarta užprašyti šv. mišias 
už vėles Dariaus ir Girėno, lie
pos 16, 7 vai. ryte. Kviečiame 
visus dalyvauti ir pasimelsti už 
mūsų tautos didvyrių vėles.

Komp. Aleksis kvietė įsirašyti 
į oro klubo garbės knygą. Lie
tuvos ginklų fondui gauta $9.54. 
Prašoma visų aukoti po vieną 
centą į mėnesį ginklų fondui.

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

Visi skelbkitAs “Darbininke”.

Keliaukite j Lietuva
HOLLAND-AMERICA 

LINE
,1

J

VIEŠAS PAAIŠKINIMAS
Šioje kolonijoje keli lietuviai 

komunistėliai skelbia, kad jie 
turėję pereitą sekmadienį aps
kričio suvažiavimą. Komunistė
liai, pavadinę savo organizaciją 
— Lietuvių Darbininkų Susi- 
vienymas, vartoja mūsų katali
kiškos organizacijos inicialus— 
LDS ir kalbina žmones dėti3 
prie tos jų organizacijos. Šios 
kolonijos lietuviai katalikai dar 
bininkai žino, kad LDS nuo 
1915 metų leidžia laikraštį ‘Dar
bininką’, bet tai ne ta pati orga- plunksnomis dangstosi. Nesusi

KLAIDOS ATITAISYMAS
Motinos Dienos aprašyme į- 

vyko klaida. Buvo parašyta, kad 
dialogą pasakė p. Šimanskaitė 
ir K. Kavaliauskas; šoko ir de
klamavo O. Valinčiūtė, o ne dai
navo, kaip buvo parašyta. M. V.

VATERBURY, CONN
Gegužės 27 d. įvyko ALRK 

Federacijos 22 skyriaus susi
rinkimas. Perskaitytas Naujos 
Anglijos Lietuvių Dienos Koi 
sijos, Marianapoly, atsišauki
mas, kuris nuoširdžiai priimtas 
ir nutarta, kad Federacijos sky
rius turėtų savo stalą. Išrinkta

GRĮŽO IŠ LIGONINES

Šv. Juozapo lietuvių par. kle
bonas kun. J. Valantiejus jau 
grįžo iš ligoninės. Linkime jam 
visiškai sustiprėti.

Birželio 5 d. įvyksta Šv. Juoza
po lietuvių par. pirmas piknikas, 
Linden parke, Union City, Conn. 
Dalyvaus Vyčių choras, Skudu
čių benas. Gros Al. Jarus orkes
tras. Visi parapijos piknike tu
rėtų dalyvauti.

Birželio 12 d. įvyks Šv. Juoza
po par. mokyklos užbaigimas.

Birželio 26 d. visi laukia ir 
kalba kaip vykti į Glastonbury, 
Conn. kur įvyks trijų apskričių, 
būtent, LDS., ALRKMS. ir 
LRKSA gegužinė. Dauguma va
žiuos automobiliais, o kiti auto
busais. Kurie norite vykti auto
busais, tai užsiregistruokite pas 
B. Šilkauską arba P. Jakubaus- 
ką. Birželio 26 d. važiuosime Niagar/st.'

Fbjdiip S.S. StetcndM
Patogūs, greiti ir švarūs laivai. Į 
Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

NIEUW AMSTERDAM, geg. 21 
VOLENDAM .................... geg. 28
STATENDAM .................... Birž. 3
NIEUW AMSTERDAM, Birž. 11 
STATENDAM..................... Birž. 24
NIEUW AMSTERDAM, Liepos 2 
Visais keliones reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsą autorizuotus a- 

gentus arba J
HOLLAND-AMERICA LINE 

Artimiausią J. A. V. Ofisą

U2DYKA DĖL ASTHMA
ję jūs kenčiate Aathmoa atnkua, lei jus 

smaugia dusulys.. jei neatraunate kvapo. 
Jei negalite ramiai miegoti Ir jei jūsų svei
kata naikina Aathma. tuojau parašyk 
Frontier Asthma Co.. kad ji prisiųstų 
luma uždyka išbandymui vaistą ir nuro
dymų. kaip galima lengvai pasigydyti. 
Nežiūrint kur gyveni ir ar pasitiki vais
tams ar ne. bet pabandyk jų parsitrauk
ti. Nežiūrint, kad ir visa gyvenimą gy- 
deisi ir nepasveikal. bet nenustok vilties, 
pasiusk mums laiška. prašant išbandy
mui vaistų, o mes tuojau jums pasiųsime. 
Jums nieko nekainuos

Frontler Asthma Co., 169-C 
Frontier Bldg.

Buffale, N. Y.




