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So. Bostono lietuvių socialis
tų pp. Gegužio ir Michelsono 
leidžiamas ir pastarojo reda
guojamas laikraštis turi būti 
dar niekad teigiamai nėra para
šęs apie Lietuvą ir lietuvių vei
kimą. Nesistebime, kada p. Mi- 
chelsonas saviems dažnai pri
mena, kad jie “paeina iš žemes
nių gyvūnų (beždžionės ar 
kiaulės, kaip kad yra pasakęs 
neseniai viename parengime) ”, 
tai jau jo dalykas vadintis ke
turkojų ainiu. Taipgi nesistebi
me, kad jis apie lenkus ir Len
kiją nėra niekad taip blogai at
siliepęs, kaip jis su pamėgimu 
blogai atsiliepia apie Lietuvą. 
Bet jų laikraštį prenumeruojasi 
lietuviai. Taigi mandagus biz-; 
nierius, kad jis ir neapkęstų sa
vo kostumerių dėl jų tautybės, 
tai vis tik jų nešmeižtų. Geriau 
nutylėtų.

Bet “Keleivio” leidėjai matyt j 
turi tikslą, šmeižti lietuvius ir 
Lietuvą.

štai pereitą sekmadienį įvyko i 
Lietuvos Paviljono Pasaulinėje: 
Parodoje atidarymas. “K-viui” 
nepatiko Lietuvos eksponatai, 
“klerikalizmo raugas” ir komi
saras p. Avietenaitė.

Apie Lietuvos eksponatus 
šiaip rašo:

“Išstatyta keliatas nelabai 
vykusiai nupieštų paveikslų. 
ir da šiokių tokių smulkme- 
nų .
Štai kaip “K-vis” atsirūgo

“klerikalizmo raugu”:
“Reikia pasakyti, kad ir pats 
ceremonijų pobūdis gadino 
bešališkam žmogui (Tai kas 
gi tas bešališkas žmogus, ir 
iš viso ar yra toks žmogus 
pasaulyje? Red.) skonį, nes 
perdėm iš jo trenkė (Ar ne
nutrenkė? Red.) klerikalizmo i 
raugas. Nors į komitetą yra Į 
įtraukti ir tautininkai, ir so- j 
cialistai, bet visa tai tik ‘dėl! kun. Jonas J. Ambotas, Švč. Trejybės lietuvių parapi- 
dekoracijos’ (Jeigu tik ‘dėl; jos (Hartford, Conn.) klebonas, pakeltas prelatu, 
dekoracijos’, tai jie turėtų pa- Į „ _ 4 x j

sitraukti Red ) Kun. Jonas Jurgis Ambotas gimė sausio 22 d.,
11869 m., Vosiliškyj, Kėdainių apskrityje. Pradžios 

i, A*pie J"ietxįvos komisa^ : mokslus ėjo Lietuvoje. 1890 m. atvyko į Jung. Valsty-
! bes. Atvykęs į šią šalį pradžioje dirbo dirbtuvėje. 1893 
* m. vyksta į Šv. Cyriliaus kolegiją, Detroit, Mich., kur 
baigęs kolegiją įstoja į seminariją. 1898 m. vyskupas 

į jauną seminaristą perkėlė į Šv. Jono seminariją. 
Brighton, Mass., kurią sėkmingai užbaigė 1901 m. ir 
tų metų gruodžio 21 d. J. M. Hartfordo vyskupas M. 
Tierney įšventino kunigu.

Jaunas Kristaus darbininkas, kun. J. Ambotas 
tuo po įšventinimo paskirtas vikaru į Švč. Marijos (ai
rių) parapiją, Norwich. Conn. 1904 m. paskirtas kle
bonu Šv. Juozapo parapijos (lenkų) klebonu, Norwich. 
Conn., kur iki 1912 m. sėkmingai klebonavo.

Kadangi Hartforde a. a. kun. J. žebrio pastango
mis jau buvo suorganizuota parapija, nupirkta žemė 
su namu bažnyčiai ir tame name laikinai įrengta baž- 

i nyčia, tai padidėjus parapijiečių skaičiui būtinai buvo 
reikalingas kunigas. J. M. vyskupas skiria pasižymė
jusį administratorių — kleboną kun. J. Ambota Hart
fordo lietuvių parapijos klebonu, kur nuo 1912 metų 
sėkmingai veda parapiją pažangos keliu. Į Hartfordą 
kun. Ambotas klebonauti atvyko rugsėjo mėn., 1912 m.

Hartforde pirmiausia pradėjo organizuoti jauni
mą ir taipgi suaugusius į katalikiškas idėjines ir pa
šaipūnes draugijas. Tuojau įrengė svetainę susirinki
mams. Po kiek laiko nupirko šalę bažnyčios namo kle
boniją ir kitą namelį, kuriame ir dabar gyvena, rodos, 
bažnyčios tarnai. Didžiausiu rūpesčiu kun. Amboto 
buvo, tai pastatyti naują bažnyčią ir įsteigti parapiji
nę mokyklą. Išmokėjęs senas parapijos skolas, pradė
jo organizuoti fondą naujos bažnyčios statybai ir mo
kyklos pirkimui. Tai buvo sunkus darbas. Bet kun. 
Jonas Ambotas į trumpą savo klebonavimo laiką tą 
darbą padarė. Pastatė naują gražią bažnyčią ir nupir
ko didelę parapijinę mokyklą. Paranijinę mokykla ve
da Seserys Pranciškietės. Šiandien Hartfordo lietuvių 
parapija yra viena iš pavyzdingiausių.

Prelatas Jonas Ambotas yra taip pat ir įžymus vi
suomenininkas, nuoširdus lietuvių organizacijų ir lie
tuviškos katalikiškos spaudos, ypač “Darbininko” rė
mėjas. Garbingasis vadas kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės aktyviai dalyvavo, gausias aukas klojo 
ant tėvynės aukuro ir kitus ragino dirbti ir aukoti sa
vo tėvynei Lietuvai.

Taigi džiaugiamės, kad mūsų išeivijos vadas kun. 
Jonas Ambotas pagerbtas ir pakeltas prelatu. Ta pro
ga sveikiname J. M. Prelatą J. J. Ambotą ir linkime il
giausių metų.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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POPIEŽIUS STENGIASI SU
TAIKYTI VOKIETIJĄ IR 

LENKIJĄ

I

Kun. Jonas J. Ambotas

i i

CIO Vadas Reikalauja 
Darbininkams Pagalbos

Vatikanas, geg. 18, — Iš j 
patikrintų šaltinių prane-Į 
šama. kad Popiežius Pijus 
XII padavė pasiūlymus ir:

Ragina Darbininkus 
Į Vienybę

VVashington, D. C. 
18 — John L. Lewis, 
vadas. reikalauja, .. . .Junginių Amerikos vals-1 J<> Sventenybe taip
tybių kongresas ateinan
tiems metams skirtų trims 
milijonams bedarbių ūžti-Į 
krintą pagalbą prie WPA 
darbų. Jei kongresas atsi
sakytų bedarbiams skirti j 
nagalbą. milijonai žmonių i 
turėtų skursti.

“Darbininko” uolusis bendradarbis, ketvirtadienį 
apie 2 vai. po pietų, telephonu pranešė džiuginančią 
žinią, kad mūsų išeivijos vienas iš įžymiausiųjų vadų

: nurodymus Vokietijai ir! 
kacl i Lenkijai Dancigo klausi-

j pat rūpinasi sutaikinti I- 
į taliją ir Prancūziją. Dan
cigo klausime Pijus XII 
i pateikė planus, kuriuos 
(priėmus, ir Vokietija ir 
Lenkija būtų patenkintos. 
Šiuo laiku Hitleris yra nu
sistatęs Dancigą grąžinti 
Vokietijai, o lenkai pasi
rengę kovoti už jo palaiky
mą. Popiežius nė vienam 
nepataikaudamas siūlo 

_______ klausimą išrįšti be karo 
Maskva, geg. 18. — De- ginklų ir be kraujo pralie- 

vvni Pirovo karo ginklų jimo.
! fabriko komisarai sušau
dyti už “prieš valstybinį 
veikimą”. Tik savaitė at- 
?al du iš ių buvo apdova-Į 

inoti garbės ženklais “ūži 
nepaprasta pasitarnavimą i 
sovietu valstybei”. | - - ~

____ ______ Prancūzijos vyriausybė iš-
I leido įsakymą, kuriuo
■ griežtai draudžiama vesti 
: prieštikybinę, ar prieš tau- 
l tvbine propagandą. Kata
likai tikisi, kad tuo įstaty
mu remiantis, bus galima 
sulaikyti šlykščius ir be
gėdiškus komunistų lei
džiamus žurnalus ir laik
raščius.

Devyni Sovietų Komisarai 
Sušaudyti

sovietų valstybei”.

Vokietijoje Daromas Žmo* 
niy Surašymas

i

Prancūzijoje Uždrausta 
Prieštikybinė Propaganda
Paryžius, geg. 18,

Berlynas, geg. 18, — Vo
kietijos įsakymu pradėtas 
visų gvventoių surašinėji
mas. Kiekvienas gyvento
jas turės nasakyti savo 
tautybę ir tikybą.

Stalino Ranka Karo Metu

Harrisburg. Pa. geg. 18, 
Kun. Owen Rice, Katalikų 
darbininkų unijos vadas, 
kalbėdamas į susirinku
sius darbininkus sakė: 
“Dabar yra laikas darbi
ninkams sudaryti vienybę. 
Ir aš prašau Dievo, kad Jis 

i apšviestų vadų protus. 
Darbininkai tik sudarę 
vienybę tegalės atsiekti 
teisingumo. Nesvarbu, ar 

j Amerikos Darbo Federaci- 
i ja. ar CIO ims vadovybę, 
bet svarbu, kad darbinin
kai laimėtų kovą prieš ne
teisingus kapitalistus”.

i

Quebec, Kanada, geg. 18. 
— Anglijos karalius, Jur
gis VI. ir karalienė Elzbie
ta. šiomis dienomis lanko
si Kanadoje ir netrukus 
atvažiuos į Jungtines A- 
merikos valstybes. Atsto
vas Sweeney, Kongrese ra
gino, kad Amerikoje vy- 

, riausybė nerodytu didelio 
palankumo karaliui, nes 
sakoma, kad tas atsilan
kymas esąs šio neramumo 
metu tiksliai padarytas. 
Anglija labai nori turėti 
Amerikos pritarimą savo 
politikoje, gauti karo gin
klų ir paskola, o iškilus 
Europoje karui, užtikrini
mą. kad Amerika bus An- 

iglijos šalininkė.

KOMUNISTŲ BARBARIŠKI 
DARBAI

Ragina Kreiptis Į Šventąjį 
Tėvą

New York. geg. 18, — Šv. 
Juozapo Katalikų bažny
čioje buvo paskirta sek- 

geg. madienį maldos ir šv. mi-

M. Avietenaitę tas pats “K-vis“ 
šiaip rašo:

“Taigi šita “komisaras” ir 
vadovavo pavilioną atidarant. 
Bet kad ir vyrišku titulu ji 
pavadinta, tas darbas jai vis
tiek nesisekė”.
Vadinasi. “K-vis” apie Lietu- j 

vos paviljoną ir jo atidarymą 
parašė taip, kaip nėra parašęs 
joks kitas Lietuvos arba lietu
vių priešas.

Toks “K-vio” aprašymas Lie
tuvos Paviljono atidarymo iš
kilmių žemina Lietuvą ir lietu
vius prieš kitas tautas. Lietu
viai, socialistai, jeigu jūs nega
lite apie Lietuvą ir lietuvius ra
šyti gerai - teigiamai, tai geriau 
tylėkite.

Ar gi neatsiras iš “K-vio” 
skaitytojų nors vienas sąmonin
gas lietuvis, kuris pareikštų 
protestą to laikraščio redakto
riui už talpinimą šmeižtų prieš 
Lietuvą ?

— Šių metu sausio mėn. 
1 dieną mišku departamen
tui įvairūs skolininkai bu
vo skolingi už parduota 
miško medžiagą 5,436,000 
litų. Didžiausias skolinin
kas buvo valdžios įstaigos,

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 
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Ispanijoje

VVashington, D. C.
18, — Jungtinių Amerikos šios už taiką ir Katalikų 
valstybių atstovų rūmuo
se. atstovas Alexander, ne-

i katalikas, iš Minnesota. 
pareiškė, kad visi visuo
menės ir tikybos vadai tu
rėtu prašyti Šventąjį Tė
vą dar kartą šaukti pa
saulio taikos konferenciją. 
Reikia pasakyti, kad nuo 
kovo 2 dienos Pijus XII 
jau keturius kartus šaukė 
pasaulį prie taikos. Jis 
šaukė tautų vadus suva
žiuoti į Vatikaną taikos 
pasitarimams, bet vadai jo 
kvietimą atmetė. Popie
žiaus nurodymai, jei vals
tybių vadai paklausytų, 
būtų tikras kelias į pasau
lio taiką.

New York. geg. 18. — tintų jų pozicijas. Ispani- 
Laikraštinin kas, Irving joje pasikartojo visų 
Pflaum, kuris pasisakė e- “prieš Stalinistų likvidavi- 
sąs prieš - fašistinis, žur- mas”, koks buvo daromas 
nale “The American Mer- Rusijoje. Tūkstančiai bu- 
cury”. atpasakojo, kad Is- vo areštuota ir be jokio 
panijos karo metu, jis ten teismo sušaudyta. Visi 
buvęs ir dalykus akyliai laikraščiai, kurie neprita- 
sekęs. Jisai sako, kad Sta-'rė Stalino direktyvai buvo 
linas nenorėjęs pagelbėti sunaikinti ir jų vietoje lei- 
Ispanijos radikalams, bet' džiami ir brukami žmo- 
norėjęs sutvirtinti sovietų nėms komunistų laikraš- 
Rusijos poziciją tarptauti-jčiai. Stalinas kartais su- 
niuose sluogsniuose. Jis laikė karo ginklų siunti-i 
sako: “Nuo p-eeužės mėne
sio 1937 m. Stalinas tikrai 
valdė Ispanijos radikalus, 
ir kas išdrįso pasipriešinti 
Maskvos įsakymams, tas 
buvo nužudytas. Pats ra-t 
dikalu generolo Jose Mia- 
ja sukilimas prieš komu
nistus Madride parodė, 
kaip Ispanijos žmonės, su
pratę Stalino planus, no-^.^,^ ..
rėjo Rusijos neprietelių ’ transportą". Stalinas buvo 
atsikratyti. Stalinas siun-Į įkišęs ranką į Ispaniją, 
tė karo ginklus į radikalų Į bet Franco ją nukirto ir iš- 
Ispaniją ir juos išdalino į gelbėjo žmones nuo bolše- 
komunistams. kad sutvir-1 vizmo teroro.

I

nergalę Ispanijoje. Kada 
žmonės ėjo į bažnyčią, bū
riai komunistų, sustoję 
prie takų, juos pradėjo ko- 
lioti ir stumdyti... Šv. mi
šių metu tikintieji bažny
čioje meldėsi, o komunis
tai už bažnyčios duru šū- 

I kavo ir žvėriškai staugė...
Po mišių, kada žmonės ė- 
jo iš bažnvčios. įtūžę ko
munistai juos iškeikė, kai- 
kuriems vyrams ir mote
rims sudraskė drabužius... 
Tikrai barbariški komu
nistų darbai. Jei komunis
tai įsigalėtų Amerikoje, 

; tai čia įvyktu lygiai, kas į- 
jvvko Rusijoje ir Ispanijo
je.

VVashington, D. C. geg. darbininkai dar tebestrei- 
18. — Minkštų anglių kuoja. Kasyklų vedėjai pa-

.streikas dar neužsibaigė. 
Į Tiesa, aštuonių valstybių 

mą, iki Ispanijos radikalai Ikasyklų vedėjai pripažino 
nesutiko su Maskvos įsa
kymais. Lenino ir Stalino 
paveikslai buvo išstatyti 
viešuose namuose. Laik
raštininkai buvo areštuo
jami, jei jie nerašė žinių 
pagal Maskvos agentų nu
rodymus ir įsakymus. Sta- 

ilino komisarai Ispanijoje 
■tvarkė spauda, policiją ir

f

šaukė valstybės kariuome
nės sargybą prieš darbi
ninkus: keli darbininkai 
buvo nušauti. Darbininkų 
vadai atsikreipė į prezi
dentą Rooseveltą. kad jis 
palieptų kasyklų vedė
jams atšaukti kariuome
nę, bet prezidentas atsakė, 
kad jis nesikiš į Kentucky 
valstybės reikalus. pati 
valstybė turį streiko reika
lus tvarkyti. Gi darbinin
kai sako, kad ten vyriau-

* 
! ARKIVYSKUPO SPELLMANO 

ĮVEDIMO IŠKILMES NEW 
YORKE

_____________♦------------------------------------------

galvijų snukio ir nagų li
ga pernai buvo pasirodžiu
si Alytaus, Kauno, Mari
jampolės. Mažeikių. Seinų. 
Tauragės, Trakų ir Vilka- 

, viskio apskrityse. Sude- 
i dintomis Veterinarijos De- 
1 partamento ir ūkininkų 
į pastangomis ši liga Lietu- 
■ vo je visiškai išnaikinta ir

Kaunas. Elta — Užnešta į šiemet niekur nebepasiro- 
iš Vokietijos ir Lenkijos dė.

New York. geg. 18, — 
Arkivyskupo Spellmano į- 
vedimo iškilmės bus geg. 
23 d. šv. Patriko katedro
je. Iškilmėse dalyvaus Šv. 
Tėvo atstovas Amerikai 
Jo Ekscelencija Amleto 
Giovanni Cicognani, dau
gybė vyskupų ir kunigų.

I

darbininkų uniją ir apie 
346,000 darbininkų grįžta 
į darbą. John L. Lewis, 
angliakasių unijos CIO va
das išreikalavo iš darbda
vių unijos pripažinimą. 
Kasyklose tedirbs unijos 
darbininkai, tai bus, taip 
vadinama, "closed shoD”. 
Kada darbdaviai pripažįs
ta “closed shop”, tada jie 
vra priversti į darbus pri- sybininkai, teisėjai ir kiti 
imti tik unijos darbinin- politikai yra kasyklų savi- 
kus. Naujai priimtas dar- ninkai.
bininkas privalo į 30 dienų turi progos savo teisių iš- 
įsirašyti į uniją, jei nori reikalauti, 
toliau dirbti. Kai kurie an- sykį 
glių kasyklų 
griežtai priešingi darbi- ki darbdaviai nepripažins 
ninku “closed shop“. Pa- darbininkų žmoniškų tei- 
vyzdžiui, Harlan, Kentu- šių. o tik juos išnaudos ša
ky, ir kitose pietinėse vai- vo turto didinimui, darbi- 
stvbėse jie nusistatė r.e- ninkai nematys 
priimti darbininku reika- ateities.
lavimų. Harlan 1------,’1” —

ir darbininkai ne-

Jau ne pirmą 
; ’ i tenai darbininkų 

vedėjai yra kraujas buvo pralietas. I-

geresnės 
Darbinin k a ms 

kasyklų'reikalinsra vienybė.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį. gegužės 20 d.. 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildys Longino Bui- 
nio, Jr. orkestras ir dainininkė p. Valerija Kaunietytė 
iš Hartford. Conn. Prašome pasukti savo radio rodyk
lę ant 1120 kilocycles ir klausytis-gražios muzikos ir 
dainų iš WC0P stoties, Boston. ___ _
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ĮVAIRIOS žinios
NAUJAS KRISTAUS DARBI 

NINKAS
_______________________ €

i

Cleveland. Ohio — Gegu
žės 7 d.. J. M. vyskupas Ja- 
mes McFadden įšventino 
kunigu, jauną St. Nlary’s 
seminariją baigusi. Bali 
Ivanauską.

Kun. Balys Ivanauskas 
pirmąsias iškilmingas šv. 
mišias atnašavo Šv. Anta
no par. bažnyčioje. Det- 
roit. Mich., gegužės 14 d.

Naujas Kristaus darbi
ninkas gimė gruodžio 21 
d.. 1910 m.. New Brighton. 
Pa. iš tėvų Ignoto ir Geno
vaitės Ivanauskų. Tėvams 
persikėlus su visa šeima i 
Detroitą, jaunasis Balys 
baigė pradinę mokyklą.

Pas Tėvus Marijonus. 
Hinsdale. III., baigęs High 
School tolimesnį mokslą 
tęsė Marianapolio kolegi
joj. Thimpsone. Baigęs ko
legiją ir filosofijos kursą. 
1934 m. grįžo į Hinsdale. 
III. — Tėvų Marijonų se
minariją. kur tęsė teologi
jos mokslus iki 1937 m.

1938 m. išvyko i Lietuva•7 *• *-1

ir Įstojo Vilkaviškio semi
narijom kur metus studi
javo teologiją.

Iš Lietuvos buvo nuvy
kęs Į Vilnių. Varšuvą. Bu
dapeštą. Berlyną. Romą. 
Grįždamas Į Jung. Valsty
bes. lankėsi Londone. Li- 
verpolyj.

J. M. vyskupo Schrembs 
iš Cleveland. Ohio kviečia
mas. Balys Ivanauskas i- 
stojo į St. Nlary’s semina
riją. kurią ir baigė sėk
mingai.

Džiaugsmas kun. B. Iva
nausko tėveliams ir visai 
mūsų išeivijai, susilaukus 
naujo, jauno ir energingo 
vado ir darbininko.

Sveikiname kun. B. Iva
nauską ir linkime geriau
sių sėkmių.

Lietuvių Dienos Reikalu 
Vargonininkų Susirinkimas

_____________________________  DARBININKAS 

] S,000 KrftščMtojB [ 

lo Kongrese
Rygos Lietuvis Skris 

t Ameriką
Verčiami Priimti Socialistų 

Priesaiką

Los Angeies, Cal. geg. 18. 
1— Penki tūkstančiai ats
tovų iš Los Angeles, San 
! Diego, Tuscon ir Monte- 
rey - Fresno diecezijų da- 

. lyvavo krikščioniškojo 
i mokslo kongrese.

Šiomis dienomis “Darbinin
ko” salėje. So. Bostone įvyko 
Naujosios Anglijos vargoninin
kų susirinkimas, kuri atidarė 
Varg. Są-gos pirmininkas muzi- į 
kas J. Žemaitis.

P-nas J. Žemaitis, atidaręs j 
susirinkimą, paaiškino suvažia-: 
vimo tiksią ir toliau ėjo prie! 
svarstymų bei nutarimų. Visi i 
vargoninkai nutarė Liepos 4 d. 
dalyvauti. Thompsone. Lietuvių 
Dienoje su savo chorais, prita- ■ 
riant vietiniams klebonams, 
šiame susirinkime paaiškėjo, j 

. kad jau yra užsiregistravę 12' 
chorų.

Lietuvių Dienoje — Dainų 
šventėje nutarta dainuoti tas 
pačias dainas, kurios bus dai
nuojamos New Yorko Pasauli
nėje Parodoje. Bendram chorų 
chorui. Marianapolyje. diriguos 
komp. J. Žilevičius iš Elizabeth. 
N. J. Tai bus kaip ir praktika 
dėl Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienoje.

Kun. Dr. Alf. Jagminui pra
nešus. kad Lietuvių Diena. 
Thompson. Conn.. liepos 4 d. 
pamaldos prasidės su šv. mišio- j 
mis 10 vai. ryte, nutarta mišias' 
giedoti abiem choram — Auš-; 
ros Vartų ir Šv. Kazimiero pa
rapijų. kuriem diriguos muz. 
Jonas Čižauskas. Atsakymus1 
giedos Providence par. choras. 
Vargonais pritars Brolis J. Ba
nys: solo giedos per Offertoriu- 
mą pp. Čižavskai. ir taipgi muz. 
J. Žemaitis.

Bendra chorų praktika Įvyks 
tuojau po pamaldų. Dainų pro
grama ivvks 4 vai. po pietų.

• Nutarta Į Lietuvių Dieną. 
Thompson. Ct. kviesti ir Conn. 
valst. lietuvių par. chorus. Tą 
atliks varg. pirm. p. J. Žemai
tis.

Nutarta turėti chorų privatų 
išvažiavimą Maironio parke. 
Liepos 1 d.. M'orcester. Mass. 
Dvasios vadai, vargonininkai ir 

. jų šeimos bus garbės svečiais. 
Pelnas skiriamas “Muzikos Ži
nių" prenumeratoriams, t. y. 
tiems, kurie iš choristų neišsi
gali užsimokėti.

Pirm. p. J. Žemaitis praneša, 
kad komp. J. Žilevičius važinės

Lenkai Siunčia Devynius 
Tūkstančius Doleriu

Meksika, geg. 18, —Mek
sikos vyriausybė įsako vi
siems mokyklų viršinin
kams ir mokytojams pri-

Chicago, III. geg. 18, 
Lenkų katalikų centro 

jdininkas. F. Brandt, 
neša, kad Amerikos lenkai 

i pasiuntė 89,000 dolerių 
Lenkijos apsigynimo rei- 

! kalams.

iž- 
pra-

Kaunas. Elta — Europos 
vyrų trečiosioms krepšinio 
pirmenybėms, kurios į- 
vyks gegužės 21—28 d. 
Kaune, jau baigiama sta
tyti didžiulė halė, kurioje 
bus 3,500 sėdinių ir 6.000 
stovimų vietų. Halė pasi
liks Lietuvos sporto reika
lams. Ji pastatyta Vytau
to kaine arti Kūno Kultū
ros Rūmų ir Sporto stadio
nų.

Kaunas, Elta — Pernai 
Lietuvoje buvo apželdytas 
9,130 ha miško pietas. 
1934 m. buvo apželdyta — 

12.791 ha, 1935 m. — 3,257 
ha, 1936 m. — 4,116 ha ir 
1937 m. — 4.679 ha. Dau
giausia pernai apsėtos Jo
niškio. Baisogalos, Kėdai
nių. Kuršėnų, Žalgirio, 
Mažeikių, Trakų, Šimonių, 
Šaukėnų ir Tytuvėnų miš
kų urėdijos.

GEGUŽINE

:

i

Kaunas, Elta — Rygos 
lietuvis Vladas Tumas ren-Į 
giasi sklisti iš Lietuvos į 
Ameriką. Transatlantinis, įmtį socialistų priesaiką, 
skridimas Įvyktų New Mokytojai turi prižadėti, 
Yorko pasaulinės parodos kad jaunus vaikus mokyk- 
metu. Tumas yra pasižy- Jose mokys socializmo ir 
mėjęs sportininkas. Pa- nekalbės jiems anie tiky- 
saulio lietuvių kongreso bą. Tai tokia tikvbos “lais- 
metu organizavęs estafeti- v§’ duoda socialistai-ko- 
nį bėgimą Ryga - Kaunas, mumstai. Verčia mokyto- 
Skridimui organizuoti ė- • so^a^mo *r
mesi padėti žinomas laku-! nekalbėti apie tikybą.
Skridimui organizuoti ė- 
mėsi 
nas mjr. Jonas Pyragius,1

2
25 d. šio mėnesio J. E. Arki

vyskupas Mooney suteiks Su
tvirtinimo Sakramentą šioje 
parapijoje apie 75 kandida
tams. Dėl tokios mažos parapi
jos užtektinai.

Žodis apie šios parapijos žmo-

m

žymūs svečiai kunigai: Kun. 
Vilkutaitis iš Clevelando; Kun. 
Dr. Navickas iš Marianapolio; 
Kun. Vaitukonis, kuris pasakė 
labai jausmingą pamokslą, ir 
būrys kitų kunigų. Graborius 
Brazis, primicijanto švogeris,

1 pavaišino svečius. Velijam jau-. - - -
nam kunigui Ivanauskui ilgų Į

. metų ir didžiausio pasisekimo 
kunigavimo darbe.

Šv. Petro par. basebollininkai 
jau pradėjo žaisti. Šią savaitę 
jų priešai buvo gana stiprūs, 
bet Petriniai nugalėjo,
labai gerai pasirodys sporte 
šiais metais. Prašome jaunų 
sportininkų atsišaukti į šią pa-

Rodos.

LAK generalinis sekreto- Suėmė "Pamišėlį" Baltuose rapiją. 

Rūmuoserius ir Alfredas Gysas, 
LAK vyr. instruktorius, 
bei Latvijos rekordistas 
Adolfas Zanderis. Washington, D. C., gegj

18 — Baltųjų Rūmų sar
gyba sugavo belipantį per 
tvorą tūlą Frank Joseph 
Tivers, 22 m. amžiaus, 
gyv. Philadelphia., Pa. Po
licijos kvočiamas, jis pa
reiškęs, kad jis norėjęs 
nužudyti prez. Rooseveltą, 
nes jis “nėra geras bied- 
niems” ir “šiai šaliai rei-. 
kia diktatoriaus”.

i
i Areštuotasis nuvežtas į 
Gallinger ligoninę, kad iš- 

Vilai Juozapo Marijos Moky- egzaminuotų jo protą, 
klos naudai buvo pardavinėja
mos knygutės. Šie laimėjo dova-'
nas:

p. Petronėlės Banienės knygų-i 
te. laimėjo No. 21. Vilnoni: 
Blanketą. Laimėtoja p. Leoną 
Banytė. Worcester. Mass.

p. Br. Kairio knygute laimė
jo No. 44. šilkinę antklodę. Lai
mėtojas Mr. B. G. Gallingen. 
Philadelphia. Pa.

Lietuvos Aero Klubas 
nutarė Zarasuose steigti 
naują sklandymo mokyk
lą, kur apskrities savival
dybė žada padėti Įrengti 
aerodromą. Kaip žinoma 
LAK sklandymo mokykla 
ligi šiol buvo Nidoje.

Newtown, Pa.

rus katalikai ir rėmėjai Bažny
čios. Atsiranda kaikuris norįs 
tarnauti dviem ponam, bet toks 
ilgai nesilaiko. Lai tas dalykas 
būna suprantamas. Yra mūsų 
žmonių tarpe, kurie sakosi esą 
katalikai, bet tik samdininkai 
prieš tikėjimą, ir bando priešin
gą darbą veikti iš vidaus. Tokių 
randasi ypatingai draugijose. 
To turėtų saugotis visos kata
likiškos draugijos, nes apsime
tėliai kartais ir gerą žmogų iš 
kelio išveda.Šią savaitę klebonas negalėjo 

savo parapijoje laikyti Geguži
nės pamaldų, nes skelbė misijas 
Šv. Onos parapijoje. Kitas ku
nigas jį pavadavo. Velijam kle
bonui misijų darbe geriausių 
sėkmių.

LaBelIes Pie Shop
Man's Best Value in Bakery

Good is the 5c Luncheon Pie!
42 Cabot St. Phone 2-0161 

Holyoke. Mass.

> 
> 
i
1
i
i
i

ALFRED E. DUNLO0
FLORIST

Flovvers for Ali Occasions

62 Grape St. Phone 869 Chičopėe, Mass.

p. Matildos Danisevičiūtės 
knygute laimėjo No. 12. šilkinę 
antklodę. Laimėtojas Mr. Jo
seph Gergo. Philadelphia. Pa.

Nuoširdžiausiai dėkojame vi
siems pardavėjams ir pirkėjams 
tų knygučių ir melsdamos vi
siems mūsų rėmėjams Dievo pa
laimos ir gausaus atlyginimo.

Šv. Kazimiero Seserys.

J. W. PARSONS & SON S
FARM MACHINERY «
Tractors and Supplies ž

£ >25 Fair Street Phone 2835 Northampton, Mass.

KIMBALL A CARY CO.

Fucl. Furnace and Range Oi! — Koppers Connecticut Cokc

12 Main Street Phone 3500 Northampton, Mass.

i

H. 4 J. BERGMANN

Makers of “MY MOTHER’S BREAD” 8
Fine Bread. Pastry and Doughnuts J

Telephone Orders Given Prompt Delivery
16 Briggs St., Phone 390 Easthdmpton, Mass.

/ FIRE ACCIDENT ŽMotinos diena šioje parapijo- vės įvyko trečiadieni. Palaidota 
je buvo iškilmingai paminėta. Šv. Kryžiaus kapuose. Amžiną; 
Bažnyčia buvo puikiai papuoš- atilsį. •
ta. Žmonių per visas ketverias -------------
mišias buvo pilna bažnyčia. Pir-' Per ilgą laiką šioje parapijoje 
mas ir antras šv. mišias atnaša- buvo mažai ligonių. Bet dabar 
vo klebonas. Trečias — kun. jau atsirado daugiau. J. Alkevi-1 
Vilkutaitis iš Clevelando: ket- čius. geras parapijos rėmėjas 
virtas — kun. Petry. šios para- sunkiai susirgo, 
pijos asistentas: penktas — ku-į Taipgi serga ir Antanas Zim- 
nigas Silvius. Klebonas laike niekas, 
trijų mišių pasakė pamokslą. 1

Vakare Įvyko puikus vakarė
lis Motinos garbei. - Programą i 
pradėjo Marijos choras. Po toj 
Sodalicijos choras ir didysis j 
choras dainavo. Labai puikiai 
viskas pavyko. Tad šioje para
pijoje buvo parodyta tikra gar
bė mūsų motinoms.

MUTUAL INSURANCE
Since 1652 

Štili Serving Its Public Faithfully 
A Dollar Saved Is a Dollar Ėarned 

It Pays to See 
George A. Peason Grafton Water Co.

86 Main St. Tel. 234
Automobile Burglary

Štai jau ir gegužės 30-ji 
prie pat mūsų taip greit 
artinasi, kad beliko ma
žiau dviejų savaičių ir štai 
tą dieną vyksime visi, kas 
tik pasiilgęs i LDS Naujos 
Anglijos Apskričio Gegu- 

į žinę, Romuvos parke, 
Montello, Mass. Ar reikia 

i raginti važiuoti Į Geguži
nę..., nemanau, kad yra 
reikalo. Reikia tik praneš
ti, kad visi žinotų, kur ir 
kas įvyksta. Apie patį iš
važiavimą reikia pasakyti 
tiek, kad jis bus keleriopu 
atžvilgiu naudingas. Ne- 
vein socialis žmogaus jau-i 
smas traukte traukia kar
tu su kitais džiaugtis suti
kimu, susipažinimu, pažin- 

į čių panaujinimu, 
tik ką pražydusios, 
liavusios gamtos 
vyliote vylioja, kad 
prie jos prisiartinus, prisi
glaudus, ją glamonėjus ir dieną mirė. Lieka vienas našiai- roite. Šv. Antano parapijoj. Pa- 

Ijos glėbyje pasilikus nors 
vieną ankstyvą pavasario 
dieną.

Šalia viršminėtų faktų, 
kurie kalbėte kalba už tai. 
kad reikia vykti Į Geguži
nę, prasikiša dar kiti, ku
rie yra bene dienos įvaire
nybė ir naujienybė, būtent, 
programa: sportas, šokiai, 
movies, gėrimai ir užkan
džiai. Kuomet įeisi į parką, 

. tuomet galėsi visais tais 
viduj programos punktais 
naudotis ir turėti iš to tik
ro malonumo. Todėl ir rei
škiama vilties, kad gegu- 
žės 30-tąją, padarys inten
ciją ir tolimųjų kolonijų 
darbininkai ir darbininkės, 
biznieriai ir profesionalai, 
jaunimas ir senieji — at
vykt5 į šį gražųjį pavasio 

į pirmąjį išvažiavimą. 
į Ligi pasimatymo Romu- 
į vos parke. Montello, Mass.,

Kvieslys.'

i

I

Mass. Maine ir N. H. Moterų 
Sąjungos Apskričio Suva

žiavimas
Ivvks Norvvood. Mass.. bažnvti-
nėję svetainėje. 26 Si. James ■ 
Avė., birželio 4 d.

Sesijos prasidės 1 vai. po pie- i 
tų. Malonu būtų, kad visos kuo-|
nos prisiųstų atstovių, nes prieš po kolonijas darydamas su cho- 
seiminis suvažiavimas ir svar
bus.

Taipgi vajaus 
turėtų nepamiršt
naujų narių. Yra daug merginų 
ir moterių, kurios mylėtų pri
klausyti. jei kas jas pakalbintų 
arba užkviestų.

Dabar visos sukruskite ir at
likite sėkmingai savo pareigą, 
kaipo narės sąjungietės. prira
šydama nors vieną narę.

T. B. Mažeikienė,
Apskričio Pirmininkė j vidence. R. I.

I 
rais repeticijas. priruošdamas i 
juos Lietuvių Dienai. Pasaulinė- 

laikas. kuopos je Parodoje. Jo maršrutas se-j 
apie Įrašymą kantis: Birž. 5 d.. Westfield.' 

Mass.. 6 d.. — Šv. Kazimiero; 
par.. Worcester. Mass.. 7 d. —| 
Aušros Vartų par., M’orcester. i 
Mass.. 8 d. — Aušros choras, j 
Gardner. Mass.. 9 d. — Athol.
Mass.. 12 d.—Cambridge. Mass.. i 
13 d. — So. Boston. Mass.. 14 d., j 
— Brockton. Mass.. 15 d. — į 
Norwood. Mass.. 16 d. — Pro-i

I LIETUVĄ per 7 DIENAS
pasaulio greičiausiu laivu

Queen Mary Birželio 7 ir 21 
Aguitania Geg. 31, Birž. 28

Aguitania Liep. 15, Rugp.2
»>•’•.■iršijan.3s genimas patogumų, valgio ir patarnavimo 

į
I SPECIALUS LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS

AQUITAN IA — Birželio 14
Atsiriauki’ savo gimines! Klauskit Cunard White Star veltui 

knygučių: Kaip atitraukti gimines iŠ Europos' 
Norint pil:.-; informacijų kreipkitės pas agentus: 

G. Kybą 14 Vernon St.. Worcester. Mass.
Anthony F. Sweetra. 135 Nevvbury St.. Lawrence. Mast 

"Darbininkas". 366 W. Broadvvay. So. Boston. Mass.

1>

bet ir 
paža- 

grožis 
arčiau

g

Šią savaitę mirė Vincas Peko- 
nis, 62 metų amžiaus. Jis yra 
brolis Petro Pekonio. gerai ži
nomo barzdaskučio. Amžiną at
ilsi.

Thė New 2
$ GAGNON & FORSANDER «

Dodge and Plymouth — Sales and Service Agency
/ Dealers in Lee and Gatės Tires — Exide Batteries
J Atlantic Oiis — Lubricants >
✓ 47 Cottage Street Phone Easthamptdn 680 9.i

Sekmadienį, geg. 21. įvyks; 
pirmas didelis parapijos pikni
kas Beechnut Grove. Petrinių

I 
I

PRENTISS, BROOKS & CO-. INC.

Heatilators — Cleanout Doors — Ash Dumps 
6x6 Quarry Tile — Fine Line of Building Materials., 

109 VVinter St., Phones 4505—4506—2-0081 Holyoke, Mass.
Office and Warehouse

Sekmadienį mirė P. Visoskie-;
nė. Našlė moteris per kiek lai-' piknikai visuomet būna gražūs, 
ko sirgo. Artimos moteris, y-į Todėl kviečiame visus Detroito 
pač Misevičienė, ilgas valandas 
praleido prie ligonės. Buvo nu
vežta Į ligoninę, bet ir ten ne
gelbėjo. Parvežus Į namus, sek
madienį klebonas atsilankė ir 
suteikė Sakramentus. Tą pačią:

Iietuvius atsilankyti ir su Fetri
niais linksmai dieną praleisti. 
Neužmirškite dienos ir vietos.

I

Praeitą sekmadienį. įvyko 
kun. Ivanausko primicijos Det-

COMPLIMENTS OF
TWIN CLEANING & DYE WOh«S

211 North Street Phonc 1911—1912

Rccommends

D. R. Parker's Scalp Treatmčnt Į > 

for Dry Hair i '

12 Crafts Avenue Phone 1997-W J

tis vaikas, kuris labai liūdi ne-'rapija. kleb. kun. Boreišiui va- 
tekęs motinėlės. Daugelis tą dovaujant. viską sutvarkė. Bu- 
dieną pagerbė savo motinėles. ■ vo iškilmingos primicijos. Drau- 
bet šis jaunikaitis tą dieną ne-; gijos ir mokyklos vaikučiai da- 
teko savo motinėlės. Laidotu- lyvavo procesijoje. Dalyvavo į-

THE GREEN BEAUTY SHOP

ftOYAL 
American and Chinėse 

RESTAURANT

Phone 838-M 40 Main St. ]>
Mbrthampton, Mass. <[

ėuvvvMv*

Everything Put Up in Perfect 
Condition to Thke Out

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN

i į

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540

HARMONY BEVERAGES
PALE SPARKLING club— DttY giNgeR Alės, VVAteRS. SODA

Speciali? Blended to Bririg Out the Best, dnd Mike

A Delectable Drlrik By Itself or As Mixer

I’rompt Deliveries Made Throtighout Hampshirc County

Bottled By

VANASSE BOTTLING WORKS,Tel.758

!
SZYDLO’S BAKERY

Bakery Products of Quality
The Family Bakery

104 Wheatland Avė., Phone 1205 Chicopee Palis. Mass.
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DARBININKAS

I
I gę puikiai kvepėjo. O jų įlaša, o dalgiai, tiesiog, — 
pavėsyj ir mūsų senas rū-Į traška, 
mas su šviesiai melsvomis 
langinėmis. Kieme,

Netik dobilai. Ir sodrios 
prie sužydusios pievos toks pat 

pat štankietų, dar gražės- likimas, 
niais štankietėliais aptver
tas — aukštas, gelsvai da
žytas, su ilgais spinduliais
— papuoštas kryžius. 

Sekmadienio rytas. Paš
luotas kiemas, pašluota, 
taip pat ir gatvė. Ir kry 
žius apkaišytas gėlių žie
dais, kokie spėjo dar taip 
anksti pražydėti. Obelys 
seno sodno — buvo apipil
tos baltais ir baltai - raus-' 
vais žiedais. Bitės zvimbė 
nuo ryto iki vakaro.

Švariai pasirėdę moterys 
ir mergaitės, daugiausia 
baltomis skepetaitėmis 
ant galvų, ir pirmų pava
sario žolinų puokšte ran
koje — jau ėjo bažnyčion.

2.
Pirmadienio rytas. Saulė 

dar ne aukštai tepakilusi. 
Gerokai ten už tamsiai ža
lio kaimo sodybų — pa
krūmei karvės pešė žolę. 
Jos plėšė rasotą jauną, so
drią žolę, tartum skubin
damas, kol dar ji minkšta, 
drėgna nuo rasos. Trys 
žalmargės ir viena balt- 
nugarė. Ir dar trys senos, 
pilkos avys su šešiais kan- 
zeruotais, nuolat šokinė
jančiais ėriukais.

Galvijai, avys — ėda. 
Piemenukas čia pat, baso
mis blauzdomis, ir šiaudi
niu brilium ant galvos. Jis 
susikūprinęs, ką tai drožia 
peiliu, skuba. Kudlius — 
jo draugas šuniukas — sė
di čia pat priešais ir žiūri. 

Po kairei, už kelelio dir
vos. Jos dar plikos, juodai 
pilkos. Pasigirsta botago 
pliauškėjimas — matai 
berniokas aria! Berys su 
sarčiu sudvailyti plūgą 
lengvai tempia, žemė virs
ta vagon ir subira.

Sustabdo valandėlei ark
lius. Vaikinas atitraukia 
arkliams nuo pečių sudrė- 
gusius pakinktus, per
braukia akliams, nuo akių 
žemyn su ranka per snu
kius ir paploja delnu per 
nugarą.

Arkliai patenkinti pasi
žiūri į vaikyną ir žiovauja.

Ten toliau jau digsta — 
ankstyvo vasarojaus die
gai. Žąsys, gerokai pavė
lavusios — dar pulkeliu 

i nuskrido. O tetervinas 
burbuliuoja ir žvirbliai 
pulkeliu skraido, čirškia.

Tik netolimam gojely 
pasigirdo šį pavasarį pir
mą kartą “kū-kū”! —Pie
menukas sėdėjęs prie kar
vių, tartum iš miego pašo
ko: — Išsitraukė iš bliuzės 
kešenytės, kokį tai mazge
lį. ir bėgiodamas, ranka 
mazgelį iškėlęs, 
barškino? Matyt jis dar 
tyčia nešiojosi kelis smul
kius pinigėlius ir laukė ge
gutės užkukavimo. Nes 
kam pirmą kartą gegutė 
užkukuos ir taip užklups 
jį su pinigais — tas jau vi- 
visus metus bus turtingas.

O 
o.

Keletas savaičių pro šalį
— ir vėl vienas, ankstyvas 

į rytas. Saulė, tik tik užte
kėjo, o visur aplink, taip ir 
girdisi — dalges plakant. 
Jau tai vienur, tai kitur 
pamažu plaktuko taukšė
jimas nutylo. Jo vieton — 
pustomos dalgės skambė
jimas pasigirsta.

Dobilų, raudonai pražy
di dusių, storos, storos pra- 

Buvo pavasaris. Pavasa-pulkėta, kaimo gatvė, ir dalgės gula. Plovėjas ne 
įs beveik toks pat, kaip ir i storos, senos liepos, klevai( vienas. Jie be kepurių, su- 
kasmet. Ir žibučių patam-; ir kaštanai. Jie tik išspro- šilę nuo kaktos prakaitas

i 
i

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  .................... $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

Kultūrinis Vilniaus Krašto Lietuvių Baras

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Gyvename keistenybių amžių. Štai, pavyzdžiui, 
iliustracija bei atvaizda to, kaip yra nusmukusi kai 
kurių žmonių, ir dar inteligentų, galvosena. Amerikos 
komunistų vadas Earl Browder pasiuntė Prez. Roose- 
veltui protestą dėl pripažinimo Ispanijos Nacionalistų 
(Franco) vyriausybės. Tame proteste Browderis kal
tina (bet neįrodo), kad Franco dabar keršyja komu
nistų vadams. Ryšiumi su kalbamuoju protestu, vie
nas žymus žydų žurnalistas, George E. Sokolsky, labai 
stebisi iš nelogiškos komunistų ir laisvamanių galvo
senos. Girdi, Browderis pripažįsta, kad per 20 pasku- 
nių metų Rusijoj, Meksikoj ir Ispanijoj buvo žudomi 
katalikai, o ypač dvasiškiai — kunigai ir vienuolės — 
ir dar stebisi, kad katalikai nusiskundžia esą skriau
džiami. Dabar tas pats Brovvderis vėl stebisi, kad ka
talikai neprotestuoja prieš tariamus Franco žiauru
mus link nugalėtų komunistų. Reiškia, kuomet kata
likai nekaltai žudomi, tai jie turi tylėti, o kuomet ko
munistai, pridirbę tiek kriminališkų darbų, varomi į 
darbo stovyklas, kad nors kiek atsilygintų už padary
tas kraštui skriaudas, — tai Browderis liepia katali
kams prieš tai protestuoti! Sokolsky tiesiog negali at
sistebėti tokia hotentotiška logika.

“Ar kunigai ir vienuolės tai ne žmonės? — sako 
jis. — Browderis juk pripažįsta, kad kunigai buvo žu
domi, o vis dėlto stebisi, kad katalikai jaučiasi nus
kriaustais. Jis nori, kad katalikai tylėtų, kai jų kuni
gai žudomi, o protestuotų, kai komunistai neva tai žu
domi. Jis piktinasi dėl katalikų tylėjimo.

“Aš niekados negalėjau suprasti, kodėl taip vadi
namieji liberalai (laisvamaniai) per 20 metų tylėjo, 
kai Rusijoj, Ispanijoj ir Meksikoj buvo žudomi kunigai 
ir vienuolės. Ar Amerikos komunistai yra kada pro
testavę prieš tas žudynes ir prieš užgrobimą bažnyčių 
nuosavybių tose šalyse? Kuomi blogesnės Hitlerio žu
dynės už daug žiauresnes Ispanijos lojalistų žudynes? 
Ar žmogžudystė ne privalo būti smerkiama visur ir 
visados?”

Nebereikalo Sokolsky pareiškia, kad juo geriau 
pažįsta pirmeivius ir laisvamanius, tuo mažiau su
pranta jų galvoseną ir elgesį.

Kita keistenybė išsivystė mums po šonu— Mek
sikoj. Ją šitaip atvaizduoja vienas anglų laikraštis 
Forth Wayne News-Sentinel:

“Pietuose nuo Jung. Valstybių yra Meksikos ša
lis, kuri beveik atvirai pasiskelbė komunistiška. Jos 
išorinė ir vidujinė išvaizda labai panaši į Sovietų Ru
siją. Tačiau Amerikos visuomenėj kaip ir nesimato 
nusistatymo prieš Meksikos tvarką?. Kodėl? Ogi dėl
to, kad komunistinė propaganda jau gerokai pas mus 
įsigalėjo! Ir iš tiesų, tie mūsų raudonieji visai nema
no, kad į Meksikos reikalus mums būtų privalu kištis, 
bet už tai jie šūkauja, kad fašizmas bei nacizmas grę- 
sia Rusijai. Bet jeigu jau mes, mylį Amerikos tvarką, 
taip jau sielojamės dėl Europos reikalų, tai kodėl gi 
mums dvigubai neprivalėtų rūpėti įsigalėjimas ko
munizmo Meksikoj, kuri tik per slenkstį nuo mūs at- 
stui, negu kvaršinti sau galvą apie kokį ten nacizmą 
ar fašizmą Europoj, kuri atskirta nuo mūs daugiau 
kaip trijų tūkstančių mylių pločio vandenynu? Atsa
kymas štai koks: kad komunistinės propagandos at
žvilgiu mūsų kairieji turi laisvės elgtis kaip tinkami”.

Taip. Kur komunistams skauda, ten Amerikos 
piliečiams įsakoma budėti ir rūpintis. Gi kur komu
nistai knisasi po mūsų gvvenimo pagrindu, ten mums 
privalu užsimerkti ir tylėti. Iš tiesų, Maskvos komin- 
terno ranka pertoli jau siekia. K.

I

I

I

I

Ir čia virsta pra
dalgės — žalio, rasoto šie
no.

Tų storų pradalgių jau 
daug, ištisos eilės. Saulė 
pakilėjo jau gerokai aukš
tai. Plovėjai nubraukė su 
sauja žolės dalgio ašmenis 
— užsikorė jas ant pečių— 
nuėjo pusryčių.

Bežiūrint, su grėbliais 
ant pečių — atsirado grė
bėjos. Jaunos merginos, 
vienplaukės ir basos. Jos 
puolė daužyti sodraus šie
no pradalgius.

Saulė kyla vis aukščiau 
ir kepina smarkiau. Dan
gus labiau prisipildo sto
rų, storų kamuolinių debe
sų. Pradeda saulė dažniau 
už debesų slėptis. Mėlyno, 
tokio giedriai mėlyno, 
koks būna paprastai, gied
ras Lietuvos dangus —pa
mažu mažėja.

4.
Toli vakaruose tamsėja 

Po pietų, po pokaičių —at
siskubina visa šeima. Mo- 

(bilizuoti vyrai ir moterys! 
Sudundėjo griaustinis — 
tai jau pakankamas aliar
mo signalas! Iš didelių, 
plačių, džiovinamo šieno, 
kupečviečių — tik dygsta 
ir auga galybės kūgių! Vy
rai atlapomis krūtinėmis, 
be kepurių. Merginos taip 
pat vienplaukės; tik jų ba
sos kojos lig kelių, plikos 
rankos — virš alkūnių — 
švitruoja.

Volungė klykia beržinė- 
ly, tartum neberasdama 
ramybės. Dar biskelį laiko 
— dar kelios nors minu
tės — ir bus baigta! Visas 
šienas bus aptvarkytas! — 
O čia visai sutemo. Krinta 
jau pirmi lietaus lašai... 
Pasigriebia berniokai nu
mestas sermėgas — ir pa
sileidžia trobų link!...

Merginos, nenorėdamos 
nuo jų atsilikti, — užsi- 
metę skepetų, subedę 
grėblius žemėn — bėgo. 
Tik viena pasigenda šukų! 
Jos beskubinant kur tai iš
krito... “Oi kiek tų šukų 
čia žuvo ir dar tebežūsta!” 
ir — Bėga viską pametus 
ir ji...

I

Žvilgterėkime lietuviškų- liaudies mokyklų Vilniaus buvo gautas leidimas drau- 
jų Vilniaus krašto organi- j krašte, 
zacijų veiklon. Šio krašto1 
lietuvių gyvenime didelės 
reikšmės turėjo Vilniaus 
Lietuvių Laikinasis Komi
tetas, kuris atstovavo vi
sus šio krašto lietuvius ir 
gynė jų reikalus visose į- 
staigose. 1919 m. balandžio 
22 d. komitetą lenkų komi
saras patvirtino, kaip Vii-į 
niaus krašto lietuvių ats
tovybę. Komiteto prezidiu
mą sudarė: M. Biržiška — 
pirmininkas, kun. J. Tu-i 
mas — vicepirm., Pianas 
Mašiotas — iždininkas ir 
Ignas Jonynas — sekreto
rius. Komitetas veikė su 
pertraukomis. 1920 metų 
viduryje, pasitraukus iš 
Vilniaus bolševikų kariuo
menei ir užėmus jį Lietu
vos kariuomenei, komite
tas neveikė ligi spalių 9 d. 
Užėmus Vilnių Želigovs
kio kariuomenei, tuojau 
buvo vėl atgaivintas komi
tetas ir išrinkta nauja val
dyba, kurią sudarė: Dr. Pr. 
Augustaitis — pirm., B. 
Biržiškienė — vicepirm., 
J. Šepetys — iždininkas ir 
dr. J. Augevičius — sekre
torius.

Komitetas visą laiką e- 
nergingai veikė, tarp kita 
ko, rašė Tautų Sąjungai 
raštus apie Vilniaus kraš
to lietuvių gyvenimą, at
stovavo šio krašto lietu
vius ir gynė jų teises. Vė
liau, pakitėjui politinėms 
sąlygoms, pradėjo rūpintis 
vien vietiniais kultūrinias 
ir tautiniais lietuvių reika- į 
lais. Nuo 1928 metų visą! 
laiką komitetui vadovavo; i;on 
pirm. Konstantinas Stašys 
^kreL°ria™,.”ę?™^:S Kukta‘‘ir dr. /‘Basanlvi-! 

įčius — vicepirm., kun. P. 
■ Dogelis — sekretorius. Ko- 
I mitetas be labdaringų dar- 
j bu, daug rūpinosi Lietuvos 
į nepriklausomybės atsta-| 
i tymu. Komitetas Vilniuje

®«*"w“IU'ilaikė kelioliką prieglaudų, ,i didelj vaidmenĮ Vilniaus |u inę> prieg|au. i pažiūrų lietuvių Įsteigta
inteligentams valgyklų lietimo draugija. “Kultu-

Kiek mokyklų tu
rėjo draugija rodo šios 
skaitlinės:

1924 25 mokslo metais 
buvo 55 “Ryto” mokyklos 
ir 8 tėvų mokyklos. Visose 
tose mokyklose buvo 2175 
mokiniai; 1925 26 metų 
draugijos mokyklų buvo 
68 ir tėvų mokyki. 12. Mo- 

. kinių buvo 2744. 1926 27 
m. “Ryto” mokyklų — 91, 
tėvų mokyki. 2; mokinių 
tais metais buvo 3051. 
1931 32 m. draugijos mo
kyklų — 46, tėvų mokyklų 
42; mokinių buvo 5969; pa
skutiniais metais “Ryto” 
draugija turėjo vos 3 mo- 

i kyklas, o tėvų mokyklos 
nebuvo nė vienos.

Nors netiesioginiai, ta- 
i čiau didelę vagą kultūros 
įbare išvarė Vilnaus Lietu- 
įvių Labdarybės draugija, 
kuri buvo įkurta 1914 me
tais Martyno Yčo pastan
gomis. Draugija pradžioje 

! vadinosi: Lietuvių Komite- 
itas nukentėjusiems nuo 
karo šelpti. Komitetas sku
biai išplėtė savo veiklą vi
same krašte, stengėsi ap
rūpinti nukentėjusius nuo 
karo tautiečius butais, 
maistu, drabužiais. Vėliau 
komitetas kreipė ypatingą 
dėmesį į vaikus, steigė 
jiems prieglaudas, bendra
bučius ir mokyklas. Pra
džioje komitetui vadova
vo: Martynas Yčas — pir
mininkas, kan. J. Kukta ir 

’ A. Smetona — vicepirm., 
kun. P. Dogelis ir S. Šilin- 

(gas — sekretoriai ir J. Ki- 
> — iždininkas. Vė- 

i liau draugijai vadovavo A. 
’ ! Smetona — pirm., kan.

į

J. Mžk.

ką tai

jau gena 
Karvės iš-

— sočiai

-O TU DAR NEMATEI!
...Ar strazdas dar nutupia į mėmis mėlynavo gausiai 
eglės viršūnę, ties akmeni
niu suoliuku ir kaip puikiai 
čiulba pavasario vakarais?
Ar ir paskutiniais metais 
buvo konvalijų, beržų go
jely už sodo?...

Seimą Lagerinį, l

ir purienos ant kluono, 
klanuose, — jau baigė per
žydėti. Ir taip špokai jau 
buvo perskridę ir šokinėjo 
apžiūrinėdami įkilėlį prie 
klėties — aukštoje liepoje. į

Dar tebebuvo, toki pat

5.
Saulė visai nusileido ant 

tos melsvos miško juostos. 
Rausvai geltonas dangus, 
mėlyni ilgi debesėliai atsi
mušė ant ramaus ežero. 
Priešais iš lengvo pakyla 
kalnas, kuriuo bėga vin
giuodamas šviesus kelelis. 
Ant pat kalno aukštumos 
iš tolo matyt keli jauni, 
nesenai pasodinti, topoliai, 
o tarp jų — keliolika že
mų, vienodo didumo kry
žių — tai karių kapai.

Piemenukas 
bandą namo, 
pumpę, drūtos
priėdę. Jos eina nebesidai- 
rydamos tiesiai namo. Ei
na antrajodamos, taip sa
kant, — veltui laiko negai
šdamos! Piemenukas iš 
paskos pusbalsiu:— “Olia, 
olia, gysma namolia!...” 
Kudlius kaip koks “vadas”
— bėga prišakv.

Temsta. Iš bažnytkaimio 
jau gaudžia varpas. Girdi
si taip aiškiai, ir tartum 
nepaprastai. Pilka sermė
ga apsivilkęs šeimininkas
— taip pat iš paskos ėjo 
keliu. Jis suskambėjus 
varpo balsui — pamažu 
nusitraukė kepurę ir žeg
nojasi.

Visi skubėjo atilsio. Tik

Maceika. Pakitėjus politi-L. 
nėms sąlygoms, 1937 me--_ 
tais komiteto veikimas bu- i 
vo sulaikytas, o 1938 m. - 
administracinės valdžios į 
parėdymu visai uždarytas. į

Kita draugija, suvaidinu-j 
si 
krašto 
bare, Vilniaus “Ryto” dr- ? 
ja, įsteigta 1913 metais 
sausio 31 d.

Ši draugija rūpinosi šio. 
krašto švietimu: steigė mo- į 
kyklas, ruošė mokytojus, j 
steigė liaudies skaityklas, 
laikė liaudies bibliotekas, 
ruošė kursus liaudies mo
kytojams. Draugi jos stei
gėjais buvo dr. J. Basana
vičius, dabartinis Lietuvos 
Valstybės Prezidentas A. 
Smetona, kun. VI. Mironas, 
kun. A. Petrulis, kun. K. 
Maliukevičius, L. Gira ir jų 
pakvietsi nariai. Pirmuoju 
draugijos pirmininku buvo 
išrinktas kun. dr. J. Ste
ponavičius. Jam išvykus, 
navadavo jį J. Kairiūkštis. 
Vėliau pirmininkais buvo 
kun. Reinys. A. Stulgins
kis, vėl kun. M. Reinys; po 
to 1922 metais draugijos 
pirmininku buvo išrinktas 
kun. P. Kraujelis, kuris 
draugijai vadovavo iki pat 
savo mirties — 1933 metų. 
Po jo mirties pirmininku 

(buvo išrinktas kun. K. Či
biras. Jis ėjo pirmininko 
pareigas iki draugijos už
darymo — iki 1938 metų 
vasario mėn. 28 dienos.

Draugija laikė gimnazija 
ir mokytojų seminariia 
Vilniuje: be to, visą eilę

gijai steigti, o po dviejų 
metų buvo praplėsti drau
gijos įstatai ir naujai už
tvirtinti. Pirmąją draugi
jos valdybą sudarė: kun. 
A. Viskantas — pirm., K. 
Aleksa — sekr., J. Budrei- 
ka — ižd., kun. N. Raštu- 
tis ir D. Palevičienė — na
riai. Pirmaisiais veikimo 
(1926) metais draugija tu
rėjo 10 skyrių su 136 na
riais. 1927 metų gale buvo 
jau 114 sk. su 1336 nariais. 
1930 metais 311 skyrių su 
13,279 nariais. 1934 m. bu
vo 405 skyriai su 16,044 na
riais.

Draugijos skyriai turėjo 
knygynėlius, pav. 1934 m. 
300 skyrių turėjo savus 
knygynėlius su 47,643 
knygom. Skyriai dažnai 
rengė vakarus su vaidini
mais, pav. 1930 m. buvo su
rengta 206 vakarai, 1932— 
318, 1934 — 357. Vytauto 
Didžiojo metais skyriai pa
statė visame krašte per 50 
paminklinių kryžių. Drau
gija buvo uždaryta 1937 
metais; turtą valdo kura
torius.

Krašto ekonominiais rei
kalais rūpinosi 1927 me
tais įsteigta Lietuvių Ūkio 
Draugija, kurios steigė
jais buvo: J. Kairiūkštis, 
St. Matjošaitis, S. Špokas 
ir agr. Kurila. Ši draugija 
stengėsi kelti ūkio kultūrą, 
tam tikslui buvo įsisteigu
si 103 skyrius, organizavo 

Į jaunųjų ūkininkų kuope- 
į les, pienines, kooperaty
vus, rūpinosi gyvulių veis- 

Įlės gerinimu, ūkio padar
gų tobulinimu, ūkiškąja 
spauda ir kita. Draugijos 
pirmininkas buvo dr. D. 
Alseika, S. Špokas, ir A. 

i Krutulys. Draugija buvo 
' uždaryta 1938 m. vasario 
22 d.

Be “Ryto” draugijos, Vil
niaus krašto švietimo rei
kalais rūpinosi kairiųjų

I

, ra”, kurios steigėjais buvo 
! St. Matijošaitis, V. Alsei- 

karoj kienė, Karazija ir B. Untu
lis. Vyriausias draugijos 

“Vilniaus vairuotojas ir jos rėmėjas 
buvo dr. D. Alseika.

I Tautiečių sveikata rūpi- 
' nosi dar Minske 1918 m. į- * 
steigta Lietuvių Sanitari
nės Pagalbos Draugija, ku
rios steigėjais buvo D. Al
seika, dr. V. Alseikienė, dr. 
V. Bagdonas ir A. Krutu
lys. Karui pasibaigus drau
gija persikėlė Vilniun ir 
čia išvystė savo veiklą. Vi
są laiką draugijai vadova
vo dr. D. Alseika; jam mi
rus (1936. V. 9.) draugiją 
vairuoja dr. V. Legeika.

Be čia paminėtų draugijų 
tą laikotarpį buvo įkurtos: 
Lietuvių Mokytojų Sąjun
ga, Švietimo draugija “Ry
tas” Švenčionyse, Lietuvių 
Sporto Klubas Vilniuje; bet 

! ir šios baigė savo gyvavi- 

Šiandie dar veikia Vil
niaus krašte — Vilniaus 

gyvenime Lietuvių Studentų Sąjun- 
vaidmenį, la- Sa’ Visuomeniškai - bičiu- 

...........  klubas, 
kurios Meno ir Literatūros, Ama

tininkų, Blaivybės ir Zitie- 
čių draugijos bei Krediti- 

nimą po tautiška ir katali- Kooperatyvas, 
kiška vėliava, ir duoti jam 
galimumo šviestis bei ug
dyti savo dvasines jėgas, 
kad galėtu vėliau kilniai 
patarnauti savaiam kraš
tui ir visai tautai 1925 m.'bvnan.

ir kit.
Lietuvių komitetas nu-j 

. kentėjusiems nuo I___
i šelpti 1926 m. pakeitė savo 
■ pavadinimą į 
| Lietuvių Labdarybės Drau
giją”, kurios tikslas buvo 
padėti neturtingiems žmo- 

i nėms, steigiant vaikams ir 
i mokslus einančiai jaunuo
menei prieglaudas, ben
drabučius ir mokyklas.

(Paskutiniu metu draugija 
laikė penkias prieglaudas. 
Be to, laikė prieglaudą ber
niukams ir mergaitėms 
Seinuose. Labdarybės dr- 
ja rūpinosi ir lietuvių ama
tininkų paruošimu, tam 
tikslui laikė amatų moky
klas: moterų rūbų siuvyk
lą, vyrų rūbų siuvyklą, šal- 
takalvių, stalių ir kurpių 
dirbtuves. Draugija buvo 
uždaryta 1927 m. Draugi
jos turtą globoja ir drau
gijos reikalus veda vai-, 
džios paskirtas kuratorius. m*

Svarbiausi, be abejo, jau
nimo savišvietos ir jo or
ganizaciniame ! 
suvaidino 1______ __
blausiai paplitusi Šv. Kaži- liškas “Romuvos 
miero Draugija, L_____
tikslas buvo — burti visą 
šio krašto lietuviškąjį jau

1

I

ten, prie ežero pakraščio— 
lakštutė pradėjo savo nak
tinę, neužbaigtą, žavią ir 
garsią pasaką.

Jau tik iš pačių draugijų 
kiekybės matyti, kad ir 
Vilniaus krašto lietuviai šį 
tą dirbo ir įdėjo nors kuk
lų indėlį bendran tautos lo- 

VDV.
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Lietuva Pasaulinėje
r > * * ✓
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Įspūdžiai Iš Pasaulinės Parodos
gas pranyks. Taip ir pada
ryta.

Kadangi mano kelionės 
tikslas kuogreičiausiai pa
tekti į Pasaulinės Parodos 
plotus, todėl visos mintys 
ir sukasi, kaip čia gavus 
ir kur gavus reikalingų in
formacijų. štai jos: Infor- 
maciiinė knygutė, kuri nu-

Balandžio 30 d., 1939 m. 
buvo oficialiai atidaryta 
Pasaulinė Paroda New 
Yorke. Lietuvos Paviljo
nas dar nebuvo prirengtas 
atidarymui, taigi ir nusi
tęsė dvi savaites vėliau. 
Štai telegramos iš Lietu
vos Konsulato “Darbinin
kui” ir tur būt kitiems,
pranešė, kad Lietuvos Pa- rodo, kad ir trumpai, bet 
viljonas atidaromas gegu- išsamiai kiekvieną maž- 
žės 14 d., 2 vai. po pietų, gi možį, kas tik yra Pasau- 
kitos žinios pranešė, kad line j Parodoj rodoma, ar- 
atidarymo iškilmės prasi- ba kas galima pamatyti, 
dės iškilmingomis pamal- Taipgi kaip nuvykti, iš 
domis 11 vai. ryte, Maspe- kur traukinys paimti, 
tho lietuvių parapijos baž
nyčioje. Šios žinios buvo 
taip trumpos, taip šaltai 
pasakytos, kad reikėjo jas 
perskaičius pačiam skai
tytojui pasidaryti savo iš
vada. ką jos praneša. Tai 
pirmas šūvis į lietuvių ko
lonijas, kad štai ir jūs lie
tuviai per mus Lietuvos į- 
galiotinius esate garbin
goje eilėje tautų ir valsty
bių ir kviečiami atvykti į dos paviljonai 
šią parodą, kur ir kitos 
pasaulio tautos vyksta. 
Čia Lietuvos trispalvė ly
giagrečiai su kitų valsty
bių bei tautų vėliavomis 
plėvesucja ir simboliškai 
skelbia pasauliui, kad Lie
tuva yra nepriklausoma ir 
laisva, kad lietuvių tauta 
yra gyva.

štai šių minčių gaivina
mas vykstu ir aš į Pasau
linę Parodą New Yęp^ąn.

Penktadienį, geg.’ 12.’ š. 
m.. 8 vai. vakare-, išvykau 
į New Yorką busu. Busas 
nėjo trumpiausiu keliu i 
New Yorką, bet per: Wor- 
cester, Springfield, Hart- 
ford, New Britain. New 
Haven, Bridgeport ir New 
Yorkan pribuvome 5 vai. 
ryto. Reiškia visą naktį 
keliavus miego reikalavi
mai pradeda reikštis tik

antrų ar trečių ir dar kitų 
(vartų. Pavyzdžiui: paėmus 
'traukinį iš Pennsylvania 
I stoties į Pasaulinę Parodą 
už dešimt centų į dešimt 
minučių jau ir esi prie pa
rodos vartų.

Įžengęs į Pasaulinės Pa
rodos paviljoną tuojau at
sikreipiau į informacijos 
policininką, kurių parodo
je yra labai daug ir už- 

Į klausiau, kaip galiu ar
čiausiai pasiekti Lietuvos ( 
paviljoną. Kadangi pa vii-' 
jono būta arti tai man be-! 
maž nurodė net patį pasta- ’ 
tą. Artinuos ir žiūriu kaip! 
pažinti, kuris čia Lietuvos: 
paviljonas. Žinau, kad dar! 
jo atidarymas įvyks ryto-! 
ju, bet esu tikras, kad jau! 
šiandien čia eina didžiau-į 
sias prisirengimo darbas. 
Štai jis. Štai Lietuvos tris- 
palvė plaka, rodos, mane 
pamačiusi. Sustojau ir ap-' 
sidairiau iš kur aš ateinu. 
Čia pat pro mane praėjo 
lietuviška asmenybė. Man 
jo veidas prisiminė iš ma
tyto paveikslo laikrašty 
"Darbininke”. Nedrįsau 
jo užkliudyti, kad nepada
rius klaidos. (Buvo tai 
Konsulas Budrys). Štai aš 
prie pat Lietuvos paviljono 
durų. Paviljonas matosi 
dviejų aukštų. Priešais,

v •

'Grigonis, A. Akelaitis, V. 
! Vitkus, p. Kubilius, J. 
Dumčius, p. Bernotas, A. 
Stanis. P-lės — Ambrazie- 
jūtė, Jusevičiūtė, Vaiva- 
daitė, Ūsaitė, Žilinskaitė, 
Eitvidaitė, Stašinskas su 
žmona.

Reikia pareikšti tiems 
darbininkams ir darbinin
kėms tikras nuoširdumo

(

Na, sakau, ėmiau ir atva- sponatai išstatyti. Dar rei- 
žiavau pasižiūrėti, kaip jūs kės daug kas pertvarkyti 
čia įsirengėt ir kaip ir ką Bet tie, kurie jau buvo iš- 
parodysit.
— Peranksti, Jonai,

mes
šiandien, _ ________ _________
ryt-dienai. Matai, kaip čia vii jone radau besidarbuo-l 
viskas užversta. jančius šiuos: p-lė Magda- j

Ištikrųjų atrodė, kad čia Iena Avietenaitė, pp. J. B. 
netik rytojui, bet ligi ki- Laučka, K. Vilniškis, L. 
tos savaitės nebus galima _ _____________ 2

statyti, galima buvo jau 
dar kuo džiaugtis ir padaryti 

neprisirengėm dėl iš to savas išvadas.
mes rengiamės šeštadienį, Lietuvos pa-

Iš Pasaulinės Parodos
Kaip jau buvo laikraščiuose 

pažymėta, kad gegužės 14 d. 
bus Lietuvos Paviljono atidary
mas. Ceremonijos prasidėjo ly
giai 2:15 po pietų. Bet tikreny
bėje. tai tos ceremonijos prasi
dėjo Maspetho lietuvių V. Jė
zaus Atsimainymo par. bažny
čioje. rūpestingumu vietos kle
bono kun. J. Balkūno, kuris su- IŽodis. Jie sunkiai ir daug! kvietė j iškilmingas laike sumos 

dirbo. ; pamaldas Lietuvos valstybės
, ministerį p. Žadeikį, 

p. M. Avietenaitę, gen. konsu
lą J. Budrį ir daugelį P. P. L. 
K-to narių. Po pamaldų, vaišin
gas kleb. Balkūnas pavaišinęs 
svečius ir vyko visi į iškilmes.

I

i P-lė M. Avietenaitė pradėjo I 
Paviljono atidarymą savo įžan

gine anglų ir lietuvių kalba, i 
(Pakvietė kalbėti Parodos Pirm. 
(Grover Whalen. Iš Lietuvių kal
bėjo kons. Budrys, kom. pirm. 
J. Laučka. minist. P. Žadeikis ir ' 
kiti. |

Apreiškimo par. choras padai
navo keletą dainų, tik nežinia 
kodėl tokiose reikšmingose iš
kilmėse choristės nebuvo apsi- 

j rengusios tautiškais rūbais, 
! kuomet daugelis matėsi visai 
pašalinių moterų, merginų ir 
dargi mergaičių pasipuošę tau
tiškais rūbais. Nors dar pavil
jonas ne visai galutinai įreng- 

'; tas, anot p. Avietenaitės. truks 
; keletą dienų, kad galutinai vis- 
j ką sutvarkius, bet daro gražų 

, , , ..i “'——'(įspūdį ir reikia tikėtis, kad jis
b T.1 ~ ?.atl ibo” Ministrų Tarybos Pir-' duos svetimtaučiams tą įponuo- 

Jo- jantį supratimą, kaipo jaunos, 
pa-1 bet kultūringos ir meniškai 
at-' aukštai stovinčios, nors ir ma- 

(žos valstybės. Atidaryme daly- 
SKYRIAUS TARP-jVaV° dideI€ mini& iietUVil*-

.; Buvęs.
pagiirae istorines RIK0S lietuviams siunčiu į

dirbo.
Kaip gi atrodo paroda ir' atstovus, 

kokie joje eksponatai pa- " 
i kalbėsime vėliau. i

J. K-pa.

sutvarkyti visus ekspona- P. 2ADEIKIO, LIETUVOS IGA 
tus. Čia pat ir Kazys Vii-

LIOTO MINISTRO VAŠING
TONE ŽODIS

Išstudijavęs randu, kad 
man geriausia paimti sub- 
way traukinį iš Grand 
Centrai, nes arčiau šio taš
ko esu. Iš Grand Centrai 
didžiausios New Yorko 
stoties imu traukinį ir sta
čiai už apie pusę valandos 
esu Pasaulinės Parodos 
stoty. Kadangi traukinys 
jau ne požemy, bet viršže- 
my, tai Pasaulinės Paro- 

ir įvairios 
statulos matosi dar vieną 
stotį ( stapsą) neprivažia
vus. Ir visi keleiviai pa
prastai vykstanti į Parodą 
sukiša galvas languose, 
kad savo žingeidumą nors vėliavos stiebas, kurio vir- 
minutėlei patenkinus. šūnėje trispalvė plevesuo-

Nors iš New Yorko į Pa- ja jos pavėsy stovi simbo- 

žiuoti gerokas šmotas, bet rį 
kainuoja tik 5 centai.

Įžanga į Pasaulinę Paro- LITHUANIA 
dą 75 centai. Vaikams 25c.'miau senovės Lietuvos vy- 

Pranešimas skelbia dėl ties ženklas.
lengvatų, kad jokių nie-

saulinę Parodą reikia va- jįška mergina - Lietuva tu
rinti kviečių pėdą... Viršuj 
frontinių durų užrašas — 

ir kiek že-

niškis ir kiti darbininkai 
triūsė, tvarkė. Viskas žino
ma ėjo direktyvoj Komi
sarės p-lės M. Avietenai
tės. Ir ji čia viršutiniame 
aukšte darbuojasi. Čia pat 
atplėšiamos skrynios ir 
Custom House inspekto
rius su p-le Avietenaite 
peržiūrinėja, užstampuo- 
ja, surašo visus importuo
tus dalykus. Kiek čia dar- 

ibo, kiek čia reikia visokių Lietuva, Jūsų senoji Tėvy- 
paaiškinimų... Juk ar su- nė nūnai laisva respublika, 

i prantami bus tam svetim- New Yorko Pasaulinės Pa- 
taučiui inspektoriui tie Lie rodos proga, atsiųsdama

! tuvos rankdarbiai be jokio savo sūnų ir dukterų paga- 
; paaiškinimo. Ir tą darbą
atlieka p-lė Avietenaitė su 
pagelba kitų merginų. Čia 
brač ne juokai. Jeigu atėjai 

,!tai dirbk arba išeik. Tokia 
,’jau buvo diena. Ir daug 

Į svečių tokį palaiminimą 
išgirdę turėjo pareikšti sa
vo nužemintą sutikimą. 
Manęs, tiesa pasakius, tas 
palaiminimas nepalietė, 

Į bet jeigu būtų ir palietęs, 
1 būčiau nemažiau buvęs lai- 
imingas kaip ir dabar. Nie-!dirką, Maironį, Žemaitę ir

;; knygnešių legijoną, kurie 
(pramynė takus į tautos at
gimimą. — išaugino dau- 

i gelį taurių valstybės vyrų 
su pirmuoju ir dabartiniu i 

! Prezidentu A.ntanu Sme-

Atidarant Lietuvos Skyrių New Yorto Pasaulinėje 
Parodoje, 1939 m. Gegužės mėn. 14 d. š.'m.

’ šys tarp mažos Lietuvos ir 
į galingos Amerikos.
į Lietuvos vardu atidary-
' damas šį Parodos Skyrių
i pareiškiu, kad šis Lietuvos 
geros valios mostas tesu- 
drūtina lietuvių tarpusavį 

: broliškumą, tepag i 1 i n a 
: Lietuvos ir Amerikos 

mintus padarus, savo dva. draugiškumą.
iS.i”i<?..ir I Lietuvos “vieningo dar-

I
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Brangus viengenčiai iš 
Lietuvos ir iš Amerikos:
Štai šiandien Jums skel

biama maloni naujiena:

čion atvykusi pas Jus sve
čiuose.

Žinoma, tai yra tik maža 
dalelė Lietuvos turtų, bet 
ir iš jų mokėsite pažinti ir "/E“T“ vos SK¥R1AUS 
suprasti širdį tos tautos, tautinėje new yorko paro- 
kuri i 
reikšmės didvyrius, 
dovp TYll]TnQ 11 n t Z) Vn - VISI LIETUVIAI VIENINGI IR TE- mums uauKantą va NEU2MIRSTA SAVO SENOsios

mininkas, generolas 
nas Černius, štai kokį 
sveikinimą malonėjo 
siųsti:
‘LIETUVOS

lančiu, Basanavičių, Ku- 
I

kuomet nereikia trukdyti; 
darbo kitiems, kuomet va
landėlės suskaitytos, o 
toms valandėlėms darbo 
perviršis slegia. Čia turėjo 

ir beabejo pa-

kuri savo sveikinimus tebūna' Siela — didžiųjų bran-
......... .......... ......... senosios'genvbių kasykla; mokėk 
tėvynės.................................... ją iškasti — suprasti sie-

MINISTRAS PIRMININKAS . ,cERNius’pos didenybę.I

lengvatų, kad jokių nie- Kairėje Lietuvos paviljo- 
kam nedaroma išimčių ir no randasi Luksemburgo 
tie, kurie ten dirba kasdie- paviljonas, gi dešinėje Ira- pasireikšti 
na turi gauti apmokamus ko, dar toliau kairėje Ja- sireiškė p-lės M. Aviete- tena priešaky, su garbiu-1 
pasus su savo fotografija, ponijos ir Sovietų. naitės visas atsparumas ga Lietuvos kariuomene.

PRANEŠIMAS IR KVIETIMAS 
LDS Conn. Apskričio Kuopoms

Pranešame, kad LDS Conn. apskričio pusmetinis 
kariuomene, suvažiavimas įvyks gegužės 21 d., 1 vai. po pietų, Con- 

Paviljono durys atviros, darbui; kantrybės tvirtu- kuri yra laidas mūsų iais- gress Avė., Waterbury, Conn., Šv. Juozapo par. svetai- 
sauiinę Parodą veda platus Žengiu į vidų. Štai Juozas mas ir gabumas bei suma- vės ir nepriklausomybės, 
aukštai iškeltas takas, vė- Laučka... Sveikas, sveikas. į numas. Nes kuomet ryto- rr-'+

Iš kur gi tu čia atsiradai jaus atidarymo valandą į- 
taip anksti, — nusistebė- žengiau į paviljoną jau nė
jęs klausia Juozas Laučka. bepažinau. Viskas sutvar- 
kuris yra Lietuvos Dienai kyta. Nors, kaip pati p-lė,^ — r-------,------
Komiteto pirmininkas ir! M. Avietenaitė pareiškė; ei jas ir pažintų ir pamylė- Bridgeportiečiai.

Iš traukinio išlipus į Pa-'

aukštai iškeltas takas, vė-' 
liavomis iš šalių kaišytas.' 

■ Traukinys prieina prie pat ’ 
• Parodos vartų įžengimo.’

po pusryčių. Pleikią vaistų i Beabejo yra ir kitos lini-
nuo miego. Štai jie. Reikia jos traukinių, kuriomis ir , ---- -— ------—
išsimaudyt, šaltu vandeniu gi labai greit ir pigiai ir, jau ankstyvu rytu čia triū- savo atidarymo Parodosjtų. Jus mieli Amerikos lie-, 
gerai nusiplaut, tai ii- mie- priveža prie pat Parodos šia. (Buvo tai 9:15 vai. r.).'kalboje, kad nevisi dar ek- tuviai esate galingas ry-lgerai nusiplaut, tai ir mie

Valstybė Ir Socialinis Klausimas
(Antano Skiriaus disertacija, 

patiekta
Marianapolio Kolegijai, Thompson, Conn., 

Bakalauro laipsniui gauti).
(Tęsinys)

IX. Vaktvbe remia tas insti-
/

tucijas, kurios švelnina sočia-
V '

lines nelygybes klausima
Labdarybės draugijos. Visuomenės labda

rybės draugijos daug padeda valstybei pri
žiūrėti ir sutvarkyti invalidus, nenormaliuo
sius ir gyvenimo nuskriaustuosius žmones. 
Valstybė, būdama skolinga toms draugijoms 
už jų patarnavimus, teikia joms materijali- 
nės paramos, duoda pašalpų ai- bent kreditų. 
Gana plačiai visame pasaulyje yra paplitusi 
Švento Vincento a Paulo Draugija, kuri rūpi
nasi daugiausia senukais, neturinčiais pragy
venimo, ir kitais neturtingaisiais bei ligo
niais. Ir Lietuvoje Šv. Vincento a Paulo Drau
gijos užsibriežti planai turi realios paramos 
vyriausybėje. Pavyzdžiui, statant Žaliakal
nio, Kaune Šv. Vincento a Paulo Draugijos 
senelių prieglaudą, valstybė davė 50,000 litų 
pašalpos. Taip pat visiems Šv. Vincento a 
Paulo skyriaus leidžiama kasmet daryti 
daiktinės loterijos, tuo tarpu kai kitoms or
ganizacijoms tas<yra uždrausta.

VALSTYBĖ TEIKIA PAŠALPŲ SAVIVAL
DYBIŲ IR PRIVATINIŲ NAŠLAITYNAMS, 

PRIEGLAUDOMS
Atsiranda geradarių turtuolių, kurie savo 

kapitalus ir asmeninį darbą pašvenčia nelai
mingiesiems žmonėms. Jie dar gavę iš savi
valdybių ar iš centro valdžios pašalpų, stato 
našlaičių namus, senelių prieglaudas, elgety
nus. Tokios įstaigos, ar tai būtų labdarybės 
draugija, ar privačių asmenų, ar savivaldy
bių suorganizuotos ir išlaikomos, yra atlei
džiamos ir nuo visų mokesčių.

Bendrabučiai. Kai kuriose valstybėse (Lat
vijoje) pati vyriausybė pastato savo lėšomis 
bendrabučius neturtingiems studentams, dar
bininkams ir tarnautojams. Juose leidžia gy
venti arba visai dykai arba už mažą atlygini
mą. Taip pat pariamiami panašūs bendrabu
čiai, statomi visuomenės iniciatyva. Pav., 
Kauno V. D. U. studentų atstovybė stato Stu
dentų Namus, reikia tikėtis, kad ji gaus ati
tinkamų pašalpų iš vyriausybės.

Valstybė padeda ir užsieny gyvenantiems 
tautiečiams. Valstybė taip pat rūpinasi savo 
piliečiais ir net tautiečiais, gyvenančiais ki
tose valstybėse. Pav., Lietuva su Latvija bu
vo susidariusi sutartį, kad kiekviena valsty
bė atsiima savo valstybės piliečius vargšus, 
neturinčius pragyvenimo šaltinio. Taip pat 
valstybės, ypač nacionalistinės, labai rūpina
si užsienyje gyvenančiais tautiečiais. Pav., 
Vokietija išleidžia dideles pinigų sumas, rem-

nėję.
į Tat ateikite ir pasidžiau-; Kviečiame visas LDS Conn. apskričio kuopas da- 
i kitę kaip savo darbais, j lyvauti šiame suvažiavime svarstyti organizacijos rei- 
kaip savo kuriniais; tegu kalus. Bus padaryta pranešimai iš rengiamos Trilypės 
ateina Jūsų jaunimas, kad Į Gegužinės, liepos 16.
jis tėvų ir protėvių tradi- I Būtų malonu, kad į šį Suvažiavimą ' atvyktų ir

darni Klaipėdos Krašto vokiečius (žinoma, 
kartu varo ir savo vokiškąją propagandą). Iš 
duotų pavyzdžių, matome, kokiais būdais, 
kokiomis priemonėmis valstybė palengvina 
žmonių socialinį gyvenimą. Taip pat matome, 
kodėl ji turi rūpintis žmonių, kaip valstybės 
narių, gerbūviu.

Socialinis klausimas ir valstybės priešai. 
Valstybės didžiausias priešas yra komuniz
mas, kuris stengiasi sugriauti jos pagrindus, 
išprovokuoti revoliuciją ir įvesti savo inter
nacionalinį rėžimą. To siekdamas komuniz
mas daugiausia randa šalininkų pas valsty
bėje gyvenančius, gyvenimo nuskriaustuo
sius darbininkus, moksleivius, studentus, 
pas mažai išsilavinusius, amatininkus ir k. 
Todėl valstybė, gerindama darbininkų eko- 
kominį ir socialinį gerbūvį, mažindama skai
čių nepastovių beturčių, neturinčių žemės, 
namų, šviesdama mažamokslius, netiesiogi
niai kovoja ir su savo priešu—KOMUNIZMU.

Mes matome ir valstybių gyvenimo, kad 
ten, kur mažiau tėra bedarbių, kur vyrauja 
dauguma vidutiniai pasiturinčiųjų luomas, 
ten mažai tegresia komunizmo pavojus. Taip 
pat atpuola komunizmo baimė ir tose nacio
nalinėse valstybėse, kur visi piliečiai įparei- 
guoti dirbti, kur tinginiai nešelpiami, bet va
romi į darbo stovyklas. Taip dabar daroma 
Vokietijoje ir Italijoje.

Valstybė neturi prasilenkti su prigimtąja 
teise. Tik dažnai valstybė vykdydama savo 
uždavinius, kovodama su priešais, prasilen
kia su žmonių prigimtąją teise, su savo pa
čios pagrindiniais principais. Dažnai valsty
bė aukščiau stato savo reikalus, negu pilie-

• 3

Dr. M. J. Colney, pirm.
B. Mičiūnienė, raštininkė.

čių, visai užmiršdama, kad “ne piliečiai yra 
valstybės gerovei, bet valstybė egzistuoja tik 
per piliečius ir visų piliečių naudai”.*) Nega
lima aukščiau statyti visuomenis padarinys— 
valstybę, negu pačią visuomenę ir atskirus 
jos narius.

*) Introductory Sociology. 195 psl.
Taip pat žmogus, tapdamas piliečiu nenu

stoja savo žmoniškųjų, individualinių teisių, 
nenustoja savo asmenybės laisvės. Ir valsty
bė, siekdama didesnės jėgos, neturi teisių 
laisvai žaisti su piliečių laisve, privilegijomis. 
“Valstybė turi rūpintis, tik piliečių apsauga 
ir socialiniu gerbūviu, bet negali ji pažeisti 
asmens prigimtųjų, dvasinių teisių ir religi
nės pareigos”.*)

Introductory Sociology. psl. 197.
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Bandymai socialinį klausimą sušvelnin
ti Pr. Dielininkaitis.

5. Introductory Sociology — Albert Muntsch,
S. J. and Henry S. Spalding, S. J.

6. Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Dešimt
metis — Kolektyvo darbas.

7. The Wages Question — Walker (1882)
8. Inventory — W.P.A. (1938)
9. Tariff Act of 1930
10. Unemployment of 1937 — Fortune.

Pabaiga.
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KOMUNIZMĄ
11. Teisingumo Pareigos

Deja, ir kai kurių katalikiškų sluogsnių elgesna 
yra prisidėjusi prie susilpninimo darbininkuose pasi
tikėjimo Jėzaus Kristaus religija. Nebuvo norėta su
prasti, kad krikščioniškoji artimo meilė reikalauja pri
pažinti ir kai kurias teises, kurios darbininkui priklau
so ir kurias Bažnyčia yra jam viešai pripažinusi. Ką 
manyti apie kaikurių katalikų darbdavių elgesį, kurie 
savo patronalinėse bažnyčiose sutrukdė perskaityti 
mūsų enciklika Quadragesimo Anno? Ką sakyti apie 
tuos katalikus pramonininkus, kurie iki šiol tebėra 
priešai darbininkų judėjimo, judėjimo, kurį Mes patys 
rekomendavome? Ar neapgailėtina, kad nuosavybės 
teisė, kuri yra Bažnyčios pripažinta, kartais būna pik
tai panaudota, stengiantis nutraukti iš darbininko tei
singą atlyginimą ir paniekinti socialines teises, kurios 
jam priklauso?

\ Socialinis Teisingumas
Ir tikrai, šalia išlyginamojo teisingumo, esama 

dar socialinio teisingumo, savo ruožtu dedančio parei
gų, nuo kurių negali išsisukti nei darbdaviai, nei dar
bininkai. Socialinio teisingumo funkcija yra reikalau
ti, kad bendruomenės nariai atliktų tai, kas yra būti
na bendrajai gerovei. Bet kaip kad gyvajame organiz
me geriausiai aprūpinamas visas kūnas tada, kai kiek
vienai jo daliai bei kiekvienam jo nariui atiduodama 
tai, kas jieųis priklauso, kad galėtų eiti savo pareigas, 
taip ir socialiniame organizme, norint garantuoti 
bendrąją viso kolektyvo gerovę, reikia kiekvienai jos 
daliai bei kiekvienam jos nariui, tai yra žmonėms, tu
rintiems asmens vertę, suteikti visa, kas yra reikalin
ga, kad jie galėtų atlikti savo socialines pareigas. Taip 
patenkinus socialinio teisingumo reikalavimus, pagy
vės, viešpataujant taikai bei tvarkai, viso ekonominio 
gyvenimo veiklumas, parodydamas tuo būdu viso so
cialinio organizmo sveikumą, lygiai kaip ir žmogaus 
kūno sveikata yra pažįstama iš darnaus ir vaisingo 
viso organizmo veikimo.

Darbininko Atlyginimas
Socialinis teisingumas reikalauja, kad deramu 

atlyginimu darbininkui būtų patikrintas pragyveni
mas, jam pačiam ir jo šeimai; kad jis pajėgtų įsigyti 
kuklią nuosavybę ir tuo būtų apsisaugotų nuo visuoti
nio skurdo, kuris yra tikra nelaimė; kad, viešojo ar 
privatinio draudimo keliu, jam būtų padedama senat
vės, ligos ar nedarbo atvejais, žodžiu, pakartojame vi
sa, ką esame pareiškę Mūsų enciklikoje Quadragesimo 
Anno: “Ekonominis ir socialinis organizmas tik tada 
bus sveikai sudarytas ir pasieks savo tikslą, kai jis 
visus ir kiekvieną savo narių aprūpins visomis gery
bėmis, kurių jiems gali suteikti gamtos turtai, pra
monė ir tikrai sociali ekonominio gyvenimo organiza
cija. Šitų gerybių turi būti pakankamas kiekis, kad jų 
galėtų užtekti padoraus pragyvenimo reikalams ir kad 
dar jos įgalintų žmogui pagyventi kilnesnį kultūrinį 
gyvenimą, kuris, naudojamas su deramu saiku, ne tik 
nekliudo dorybingam gyvenimui, bet, priešingai, jį 
skatina ir jam padeda”.

Kaip vis dažniau atsitinka atlyginimo klausimu, 
atskiri darbdaviai begali patenkinti teisingumą tik 
susitarę vykdyti jį bendrai su pagalba tam tikrų, darb
davius vieną su kitu jungiančių, institucijų, stengda
miesi tuo būdu išvengti konkurencijos savo tarpe, ku
ri neigiamai atsilieptų į darbininkams priklausantį tei
singumą. Todėl įmonininkų ir darbdavių pareiga yra 
tokias būtinas institucijas kurti ir palaikyti, nes jos 
patampa normaliomis priemonėmis teisingumui vyk
dyti. Bet ir darbininkai turi prisiminti savo meilės ir 
teisingumo pareigas darbdavio atžvilgiu; jie turi būti 
įsitikinę, kad, gerbdami šias pareigas, jie tuo pačiu ge
riau apsaugos ir savo reikalus.

Jeigu dabar imsime ūkiškojo gyvenimo visumą, 
tai apie tai Mes jau kalbėjome Mūsų enciklikoje Qua- 
dragesimo Anno — teisingumo ir meilės sutartinio 
bendradarbiavimo ekonominiame bei socialiniame gy
venime galima bus pasiekti tik su pagalba tam tikros 
institucijos, kuri būtų sudėta iš profesinių ir tarp-pro- 
fesinių organizacijų, stovinčių ant tvirtos krikščioniš
kos bazės ir susirišusių savo tarpe, kurios įvairiais, sa
vo vietai ir laikui pritaikytais, pavidalas sudarytų ta, 
kas vadinama korporacija.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra teisingumo pareigos? Ką socialinis 

teisingumas reikalauja?
2. Ar socialinio teisingumo vykdymas pagerintų 

darbininkų gyvenimą?
3. Kokios yra darbdavių pareigos į darbininkus? 

Kaip darbdaviai privalo žiūrėti į darbininkų unijas?
4. Kokios yra darbininkų pareigos į darbdavius? 

Kas privalo vienyti darbininkus su darbdaviais? Koks 
yra meilės įsakymas?

Šv Parapija
MOTINOS DIENA

Moterų Sąjungos 51toji kp„ 
Motinos Dienos proga užprašė 
šv. mišias savo gyvųjų ir miru
siųjų motinėlių intencijai.

Narės gražiai pasipuošusios 
gėlėmis ir didžiu dvasios susi
kaupimu bendrai ėjo prie Dievo 
Stalo, vienos, padėkoti gerajam 
Dievuliui, kad jų motinėlės dar 
yra kartu su jomis, kitos skaus
mo surakintomis širdimis siun
tė savo maldas Aukščiausiajam 
už vėles savo brangių ir nepa
mirštamų motinėlių, kurių jau 
nėra gyvųjų tarpe.

Po iškilmingų bažnytinių die
nos pamaldų, vakare, susirinko 
narės ir kiti svečiai į bažnytinę 
salę, kur buvo paruoštas su
manių Sąjungos gaspadinių 
bankietas. Stalai buvo skonin
gai gėlėmis papuošti. Gausi pu
blika, linksmoje nuotaikoje, be 
svaigalų, jaukiai ir maloniai 
praleido laiką. Gal ir neprašai} 
bus paminėti, kad šiais laikais 
jei nori atsilankyti j viešą pa
rengimą, nesuterštą svaigalais, 
tai tokį parengimą rasi tik šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje. 
Už tokį griežtą ir girtiną nusis
tatymą padėka priklauso klebo
nui kun. A. Petraičiui, kuris y- 
ra pabrėžęs, kad svaigalams nė
ra vietos bažnyčios patalpose.

Kuopos pirm, p-lė M. Liutkiū-; 
tė pradėjo programą, pakvies- 
dama kun. Aug. Petraitį sukal
bėti maldą. Programa susidėjo 
iš kalbų, dainų ir muzikos. Kal
bėjo kun. A. Petraitis, primin
damas. kad ypatingas motinų 
gerbimas yra taip senas, kaip ir 
pati krikščionybė; kun. K. 
Krušniauskas pavyzdžiais pri
vedė iš senųjų Lietuvos dainų 
apie meilę ir prisirišimą vaikų 
prie savo tėvelių, o ypač prie 
motinėlių: gi advokatas Mileris, 
(be kurio įspūdingos kalbos ne
galėtume apsieiti tokioje iškil
mėje) giliai susijaudinęs prabi
lo apie tuos jautrius, kad ir ne
matomus ryšius, kurie riša vai
kų ir motinų širdis, ir kokį 
skausmą visam gyvenimui pa
lieka tuos ryšius nutraukus.

Artistė Marijona Oižauskienė, 
netik yra žavėjanti dainininkė, 
bet ir kalbėtoja. Apdovanota y- 
patingu iškalbos styliumi. greit 
patraukia klausytojų dėmesį ir 
sudaro švelnią ir malonią nuo
taiką. Rodos sakyte sakė: Ne 
kalba, bet daina pareikšiu jums 
savo jausmus ir neapvylė, kuo
met suskambėjo “Močiutė Šir
delė”, “Vai Močiute Mano” ir 
duetas su p. Čižausku. “Lietu
va” ir “Bernužėli nes’valiok”.

Nenoroms publika paleido 
tuodu mėgiamu mūsų daininin
ku ir tikisi dažniau išgirsti jų 
dainavimo.

Gražiai pasirodė ir seniai jau 
begirdėta p-lė Genovaitė Vaite- 
kūnaitė su savo smuiką, išpildy
dama liaudies dainą “Mamyte” 
ir pritardama smuiką duetui 
“Lietuva”. Be to, p-lė Genovai
tė pasakė ir gražią prakalbėlę, 
pritaikinta dienos reikšmei. 
Džiaugiamės, kad p-lė Genovai
tė. užbaigus aukštuosius moky
tojos mokslus (dabar dėsto 
Prancūzų kalbą Grafton High 
School) ir užsiėmus nelengvu 
mokytojavimo darbu, bet randa 
proga ir viešuose parengimuose 
dalyvauti. Tikimės, kad ir atei
tyje. kiek pareigos leis, ras pro
gos dažniau pasirodyti tarp lie
tuvių savo kalba ar smuiką.

Trumpai kalbėjo artistas Jo
nas Čižauskas. varg. J. Žemai
tis ir p. Žemaitienė, ir visų šei
mininkių vardu p. M. Ddionie- 
nė. pp. Čižauskam sudainavus 
duetą “Lietuvą", iškilo įdomus 
faktas, kad tie žodžiai parašyti 
pritaikomai, prieš 25 metus, 
mūsų klebono kun. A. Petraičio. 
Susirinkusieji nuoširdžiai pa
sveikino autorių ir išpildyto jus 
taip malonios dainos.

Kuopos narės yra didžiai dė
kingos šeimininkėms už jų tra
są. visiems kurie prisidėjo au

I

I

i

komis, artistams ir kalbėtojams 
už jų malonų prisidėjimą ir vi
siems atsilankiusiems.

Tą pačią dieną, mūsų choristai 
irgi gražiai pasirodė bendrai 
priimdami šv. Komuniją, ir 
mieste bendrais pusryčiais, ku
riuose dalyvavo ir jų mamytės, 
kaipo garbės viešnios.

Rūtvilė.

I Aušras Vartų

Aušros Vartų Moterų Klubo 
mėnesinis susirinkimas, iš prie
žasties mirusiųjų atminimui 
dienos — Memorial Day, įvyks 
savaite ankščiau, būtent, geg. 
22 dieną, 8 vai. vakare, parapi
jos svetainėje.

Ponia Ona Vaitkevičienė, pir-’ 
mininkė veikiančios komisijos, 
planuoja rengti visoms narėms 
“May basket party”. p. Vaitke
vičienė pagelbininkės yra šios: 
Emilija Zakaraitė. Marijona 
Podžiūnienė, ponia Savickienė 
ir Kazimiera Liberienė.

i 
i

Pasidžiaugta savo pirmu, viešu 
pasirodymu, geg. 3 d. vidur- 
miesty, kur virš pusantro tūks
tančio klausytojų nesigailėjo 
trukšmingų aplodismentų už 
gražų sudainavimą lietuvių 
liaudies ir amerikonų kalboje 
dainų.

Dainininkės savo užsibrėžimu 
labai patenkintos, visos žada ir 
ateityj muzikos srityje darbuo
tis, kad pasiektų amerikoniškai 
sakant: “Second to none” vietą 
Worcesterio dainininkių tarpe. 
Tas lengva bus padaryti, jeigu 
ir toliaus tokioje gražioje tvar
koje narės kooperuos su savo į 
vedėja, kuri visą širdį įdėjusi 
jų mokinime.

Po pasitarimo ponia Shea 
visas pakvietė prie gardumy
nais apdengto stalo. Visos pasi
sotinusios šeimininkės padėko
jusios linksmai išsiskirstė.

Aušros Vartų parapijos Mote
rų Socialio klubo susirinkimas 
įvyks vieną savaitę ankščiau. 
Vieton paskutinio pirmadienio, 
susirinkimas įvyks sekanti pir
madienį geg. 22 d. parapijos 
svetainėje.

Reikia priminti, kad iš prie
žasties parapijos “Minstrel 

įshow” pratybų, pereitą mėnesį 
klubietės negalėjo savo gražiai 
prirengtos programos įvykdyti. 
Tat minėta muzikalė programa 
įvyks po sekančio susirinkimo. 
Beje, veikiančios komisijos na
rės: ponios Vaitkevičienė. Za- 
karienė, Podžiūnienė, Savickie
nė ir Kuderauskienė žada ką 
tokio nepaprasto — visas pavai
šinti. Nenuostabu, nes minėtos 
ponios jau ne sykį yra pasižy
mėjusios savo vaišingumu. 
Lauksime!

i
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KEEFE BROS. BEVERAGE CO.

Ahvays Highest in Quality and Lowest in

BEER ALĖS WINES
Imported and Domeatic Legal Bv ve rages 

Prompt. Diacreet Delivery

125 Pleasant St. Phone 605

i

t

A Good Meal Means A Good Deal

BECKMANN’S RESTAURANT

Northampton Regulai* Dinners;

35c — 50c 60c 85c 81.

Open Sundays

Z Z z z z z z z
z A z z z z
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Opposite City Hali

į

HOLYOKE PRODUCERS

DAIRY CO.. INC.

172 Sargeant St., Phone 8228 

Holyoke. Mass.

J JOE FRANZ t
? Bakery & Deiicatessen C

? Qua!ity Purity 5
5 Greetings to my many Frieads J
5 and Patrons c
J 904 Hampden St.. Phone 2-0511 £
J Holyoke, Mass. /

Kad Aušros Vartų parapijos. 
Moterys gražiai gyvuoja, to i 
nieks neužginčys. Skaitlinga į 
Mot. S-gos 69 kp. jau virš 10; J 
metų vadovaujama gabios pir- - 
mininkės p. T. B. Mažeikienės, į 
visuomet pasižymi. Pavyzdžiui j 
Motinos dienoj, visos bendrai! 
dalyvavo bažnyčioje. Pirminin-, 
kei ir kitoms valdybos narėms; 
vadovaujant, muz. J. Čižauskui 
vargonais grojant maršą visos; 
narės tvarkiai suėjo į bažnyčią! 
ir užėmė vietas. Taipgi tvarkiai į 
ėjo ir prie Dievo stalo, kad rei
kia tik gėrėtis. S-giečių meti- > 
nes. Motinos dienoje, šv. mišias 
atnašavo pats kleb. kun. K. Va-Į 
sys. Įspūdingą pamokslą paša-! 
kė kun. J. Bakanas. S-gietė 
Dain. M. Čižauskienė ir muz. 
Čižauskas giedojo solo ir duetą.

Po mišių, parapijos svetainėje, 
įvyko bendri pusryčiai. Buvo 
kalbelių ir sveikinimų. Mergai-j 
čių sodalicijos narės, vadivau- 
jant gabiai jų pirmininkei Feli
cijai Zakaraitei. tvarkiai priej 
stalų patarnavo.

Bendrai šis S-giečių metinis 
apvaikščiojimas padarė didelį į- >! 
spūdį. Valio Sąjungietčms! Gy-J 
vuokite ir po savo vėliava kvie- į 
skite visas moteris ir mergaites, j ij 

___________________
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Virš minėtas klubo ansamblis, 
pirmadieni geg. 15 d- susirinko 
narės p. V. Shea rezidencijon.

*

CRYSTAL SODA COMPANY

Leading Brands Beers and VVines
i

118 Maple Street Phone 2-0623 Holyoke. Mass.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*;f,

i 
I 
I

Sabin Coal
COAL and COKE

Range and Fuel Oil — Ouality and Service

Office and Yard:

19 Fulton Avenue Phone 2561

yk%XX%.X%%VXVX%%XXXXWXXXWXVXX%%XXXXXXXXVXXXXXXX%X%%‘ 
Z MALONEY'S BAKERY J
J B. J. HEALY. Prop. <
ž 5J Bread Raisin Bread Coffee Rings Rolls Z

Cin. Buns Muilins Doughnuts J
£ 23 Armory Street Tel. 432 Northampton. Mass. Z

White & Wyckoff Mfg. Co. /

Distinctive Stationery and Greeting Cards

Main Office & Factory: — Holyoke, Mass.

►XXXXXXXXXXXX%WXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1f

THE VALLEY ARENA

560 Bridge St.. Phone 8226 Holyoke. Mass.

I

Orange - Wrapped Bread

Bakers of Tasty Pastry and Bread

320 Park Street Phone 5686 Holyoke, Mass.

CAMPBELL FUEL COMPANY

Blue Coal — Koppers Coke — Range Oil Vuel Oil 
Yard an«I Office: z

24 Payson Avenue Phone 383-W
<«M1WXXXXieWriS««L^Mf«««XX'%ŠWWW%%X'X'XX*XX%XXX*%X'*XX*

M apie Street

į

DREIKORN’S

Manvfacturers of the SensaNonal

LOX - TITE BOX

Hotel Northampton and 
Wiggins Old Tavern

"An Inn of Colonial Charm"

Northampton, Mass.

Excellent Food Popular Prices 

Modern Fireproof Rooms $2.00 U p 

Interesting Selection of Early New England 

Household Furnishings

LEVVIS N. VVIGGtNS, Landlord
a f^XXXXXXXXXX*XXXX^XXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

DICKINSON - STREETER CO.

Funeral Service

"Serving Holyoke and Vicinity"

i

I

, Tel. 2-1212 134 Chestnut St. <

Holyoke. Mass. \

A Reputation Built on Prese rip- 

tion Service Free Delivery

337 Main St.. Phone 8843

Holyoke. Mats.

VINCENT DRUG COMPANY

1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----
Phone Northampton 2445 Ligth and Heavv Dutv 

HECTOR A. AREL COMPANY
General Motor Truck 

Motor Trueks GMC Trailers
Sales and Service 

Northampton, Mass.
iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXiXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXxiI

iFRITZ BACKER

Blacksmlth and Gencral Jobbing Springs in Stock an<i

Spring Repairing Axlc Straightening Phone 1811
>XXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Northampton. Mass.

F. A. Bartlett & Sons, Ine.

Praven by every tęst to be the STRONGSST and SAFEST for 

EVERY TYPE of SH1PP1NG

A Tetai order w»ll convfnee you of the superfor+ty and economy of 

thls patented bo*. CaH now.

J. W. MOOUIN AGENCY
Everythlng In Insurance

Flre Automobile
Liability

I

42 Pleasant Street

Herbert Bros. Coal Co.
Leh»gh Valley — Old Co’s Lchigh — Reading Anthracite 

Koppera Coke — Socony Fuel Oils
Do Not Wa»t — Buy Coal At Today’s Prices

Pleasant Street, Phone 684-W i[

•UVZbA .

Custom Tailor for Men ,<• Women 
Finest Doniestic and Imported 

\Voolens to Suit the Individuals 
Main at Craft Avenue Phone 308

MARTIN A. PAODOCK

TAILOR

R
i

'f

Phone 382-W
i
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mokomi pirmos Šv. Komunijos 
klasės vaikeliai ir prieis, antru 
kartu, šv. išpažinties.

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, gegužės 23 
d., 7:30 vai, vakare, LDS 
pirmos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks “Dar
bininko” salėje, 330 E St.jį 
So. Boston, Mass. Kviečia-j 
mi visi nariai dalyvauti.

Valdyba.

i
i !

Bušai | Romuvos Parką

>0

ir Broadway, So. Boston, 
Mass., 11:30 vai. dieną. Bi
lieto kaina j abi pusi 75c.

Bušų tikietai gaunami — 
“Darbininke“, pas LDS 
narius: V. Valatką, V. Sa- 

■ vieką, p-lę M. Kilmoniūtę, 
ir kitus.

Kviečiami visi iš anksto 
įsigyti busų tikietus. Rap.

Geg. 21 d., 9:30 vai. ryte, į- 
vyks giedotos šv. mišios inten
cijai Lietuvos Dukterų po glo-. 
ba Dievo Motinos draugijos. 
Narės eis prie Dievo Stalo.

7 vai. vakare, įvyks gegužinės 
pamaldos.

7:30 vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėje bus suvaidintas kla
siškas veikalas “Klaidų Pinklė
se”. Vaidintojai gabūs. Kostiu
mai puikūs. Teatras juokingas.

KLAIDŲ
GRABO RIAI

ŽINUTES

PINKLĖSE
S. Barasevičius Ir Sūnus

SENIAUSIAS SIOS VALSTYEES 
LIETUVIŲ GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2o37.

«■

Iš South Bostono į LDS 
Naujos Anglijos Apskričio 
Gegužinę, kuri įvyks ge
gužės 30 d., š, m,, Romu
vos parke, busai išeis nuo 
“Darbininko“, kampas E

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A L Kapočius

251 W. BROADVYAY,
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 
Nėdėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)
L__

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas 
sinu ir 

;ose (aklose) akyse 
Šviesą tinkamu laiku.

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

akis atitie- 
arr.blijoniš- 

sugrąžin

ADVOKATAI

Geg. 19 d., vakare, po geguži
nių ir Novėnos pamaldų, įvyks 
susirinkimas reikalu parapijos 
Metinio Išvažiavimo, birž. 18 d., 
kunigai, bažnyčioje, į šį susi
rinkimą kvietė, apart parapijos 
Veikimo komisijos ir draugijų 
išrinktus darbuotojus, visus 
jaunus ir senus parapijiečius, 
kurie tik nori savo parapijos 
naudai pasidarbuoti. Visi yra 
kviečiami ir šiuo rašinėliu, y- 
pač su sumanymais.

Geg. 20 d., yra galima gauti 
Visuotini Atlaidai, paprastas 
sąlygas išpildant.

Tą rytą, 9 valandą. Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje, bus

Geg. 28 d., 2 vai. p. p. įvyks 
Šv. Petro parapijos gegužinė 
procesija. Eis W. 5th gatve, E 
gatve, Broadwav ir B gatve. 
Eisenoje gros Stepono Dariaus 
posto Benas.

Ta diena Bažnyčios užrašuose 
yra žinoma kaipo Ligonių Sek-, 
madienis. Katalikų Bažnyčios 
platinimo Draugija, Popiežių 
raginama, prašo, kad ypač toje 
dienoje serganti žmones melstų
si už misionierius pagonų kraš
tuose, ir aukuotų savo kentėji
mus ir maldas Bažnyčios plati
nimui per misijas. Toji draugi
ja, per klebonus teikia ligo
niams korteles ant kurių jie ga
li suminėti savo maldas ir ge
rus darbus misionierių pagal
bai.

GOLDSMITH’O, garsaus anglų rašytojo 5-ių 
veiksmų komedija (She Stoops to Conquer), 

KUN. K. JENKAUS lietuviškai scenai perdirb
ta ir pritaikinta-

Statoma Sį Sekmadienį
Gegužės - May 21 d. 1939

Šv. Petro bažnytinėje salėje, South Boston, Mass.
Visas pelnas skiriamas parapijos naudai. Įžanga 50c.

Pradžia Lygiai 7:30 vai. Vakare i.

(VAIRŪS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA “Darbinin- 

’ ko” name, 366 W. Broadway, So. 
I Bostone. 5 didelių kambarių fla- 
itas su šilima, janitoriaus patar
navimu ir kitais parankumais. 
Kambariai šviesūs. Kaina tik 
$30.00 į mėnesį. Atsišaukite į 

i “Darbininko” administraciją.

PARSIDUODA 2-jų šeimynų 
namas. 32 Franklin St.. Somer- 
ville, Mass. Flatai po 4 kamb., 

i 2 kambariai attikę. Furnace ap
šildomas. 4 karų garadžius ir 
kiti parankumai. Kaina tik 

j $2,700. Telef. Mystic 2542-M.

PARSIDUODA 7 šeimynų na- 
1 mas, Chelsea. Namas geroje pa- 
i dėtyje. Geros įeigos. Pardavimo 
: priežastis — liga. Telefonuoki- 
Į te Gar — 7981. (16-19-23)

į Tel. 3826 Namų Tel. 5307 J
5 į
J Lucy N. Yakim
4 LIETUVĖ ADVOKATĖ <1 
J (JEKIMAUČUTĖ) I;

1
14HopeSt., !;

Greenfield, Mass. j!

PARSIDUODA Farma už 
; $3.300.00, 80 akerių, gyvenamas 
; namas, ir kiti ūkiški geri namai, 
2 arkliai. 7 gyvuliai, vištos, 
kiaulė 200 svarų. įrankiai, ja
vai, baldai, pečius. Našlė savi
ninkė turi parduoti tuojau. Dė
lei informacijų rašykite: Mr. 
Douglas, Fort Plain, N. Y., 

(12-16-19)

I

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

I

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Watcr & Steam 

boilers

Suveidinamc boilerius ir kitokius 
dalykus

Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė., 
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Telephone
SO. BOSTON

r 1058

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBUC 

502 East Broadway, 
So. Bcston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Kome

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Namų: TALbot 2474

Telefonas: ŠOU Boston 2732

BayViewMotorService
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

•r

Joe. Kapočiūnas ir Pcter Trečioką'!•
Savininkai.

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

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

Tel. ŠOU 4673

GELBĖK

Geg. 16 d.. 7:30 vai. vakare, 
įvyko Federacijos skyriaus su
sirinkimas. Nutarta pasidar-; 
buoti parapijos Metinio Išvažia
vimo fondui. Šie susirinkusi pa
ėmė platinti įžangos tikietų: po
nai — Brazauskas, Kūčias, pa
nelės — Majauskaitė, Kilmoniū- 
tė, ponios Švedienė ir Volunge- 
vičienė.

Nutarta remti Lietuvių Dieną, 
Thompsone ir New Yorke. Pir
mininkas su raštininku par
trauks iš New Yorko komiteto į 
ženklelių. Jie taip pat rūpinsis 
surengti ką nors Ginklų Fondui.

Komedija “Klaidų Pinklėse“ pasižymi nepaprastu Įdomumu. Aukštes
nėse mokyklose šis veikalas būtinai skaitomas. Ypač ryškiai metasi vie
toj ir sklandžiai pavartoti priežodžiai ir patarlės paprastų žmonių. Ska
naus juoko irgi čia lyg sočios yra. Visą komediją sudaro važiuojančių 
piršliuosna jaunikaičių klaidos, tėvų pyktis ir sugalvoti šposai. Baigoje 
laimingas klaidų pinklių atraizgimas visus palieka geroj nuotaikoj.

Aktorių būrys parinktas iš žymesniųjų lietuviams jau labai gerai ži
nomų jėgų. Štai seka surašąs kažkurių dalyvių: Pranas Averka, Marijona 
Grilevičiūtė, Rapolas Juška, Jonas Varnas, Petras Vervečka, Marijona 
Sinkevičiūtė, Pranciška Šidlauskaitė, Veronika Šmigelskaitė, Albinas Kle- 
ponis, Jonas Verbickas, Antanas Jakavonis, Juozas Keršianskas, Vincas 
Janulevičius, Jonas Taruška.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI — RENGĖJAI.

Ponia Šlikierė padovanojo pa
rapijos išvažiavimo fondui — 
‘Dinner Sėt , susidedantį iš 20 vo apie pusantro šimto asmenų.

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSKAS ) 

LIETUVIS GRABORI'JS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORVOOD, MASS.
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

(VAIRŪS SKELBIMAI
I IIi
♦
♦

i
I

SVARBUS LIETUVIU 
DIENOS REIKALU 
SUSIRINKIMAS

daiktelių. Ponia Stanaitienė pa- Reikia paminėti, kad komisija 
dovanojo dėžę siuvinių ir au- stropiai rengėsi prie šių pusry- 

helius mėnesius: — pa
nelės — O. Petrušytč. M. Matū- 
zaitė, A. ir B. Masiulytės, J. Pe- 
šinas, ir V. Avėrtta. Ačiū komi- 

■ sijai, kad gavo mamytes, kurios 
į pagamino kalakutieną ir kitus 
skanumynus. Valgiai buvo ska
nūs, ir visi gavo užtektinai, kad 
buvo sotūs iki vakaro. Dėkui 

■ponioms: Masiulienei, Janušo- 
nienei ir Nanartavičienei. p. 
Keršenskienč prikepė daug py- 

i ragų, ir labai buvo gardūs. Kle- 
I bonas kun. Pr. Virmauskis. 
kun. K. Urbonavičius, kun. K. 
Jenkus. ir svečias kun. J. Plevo- 
kas dalyvavo pusryčiuose ir pa
sakė trumpus sveikinimus. Pro
gramos vedėju buvo Vyčių gar
bės pirm. Pr. Razvadauskas. 
Kalbėjo: pirm. A. Gaputis, adv. 
A. Jankauskas, p-lė Grilevičiū
tė. Sodalicijos pirmininkė ir p. 
Kleponis, choro pirmininkas.

dėklų. Parapijos veikimo komi
sija reiškia aukuotojoms padė
kos žodi.

SERGA ADELĖ VAR
ŽINSKAITĖ

Jau kelinta savaitė kaip su
sirgo LDS 1-mos kp. narė Adelė 
Varžinskaitė. Kol buvo sveika, 
Adelė visuomet nuoširdžiai pri
sidėdavo prie visokių parengi
mų savo darbu ir aukomis. Lin
kime ligonei greitai įsveikti.

Rado Akinius
Mr. Zaletskas, 613 E. 5th 

St., So. Bostone, balandžio 
mėnesyje, Lietuvių salėje, 
rado akinius. Kas pametė
te, prašome kreiptis virš 
paduotu adresu.

MOTINOS DIENOS MI
NĖJIMAS PAVYKO

Pereitą sekmadienį, L. Vyčiai
iškilmingai minėjo Motinos die

i
ną. Ryte Vyčių nariai “in cor-
pore”, bendrai dalyvaujant So
dai ietėms ir Chorui. išklausė
šv. mišias, kurias atnašavo kun.
K. Jenkus. ir pasakė pamokslą.

I

Vyčių vakaras taipgi pavyko.

Laikrodininkas
{Parduodu įvairiausios rūšies 

Simus ir sidabrinius daiktus.

Jitterbug’ Šokėja Bešok-
i dama Mirė

Pirmadienį, geg. 22 d., 7:30 j -------------
vai. vakare. Nekalto Pras. P. j
šv. par. salėje. Windsor St.. i Benton, Me., gegužės 18, 
Cambridge. Mass. įvyks LRkĮ— Tūla panelė Annie kar- 
Federacijos. LDS 8-tos kuopos į ter, 20 m. amž., besokda- 
ir veikėjų bendras susirinkimas. Bia “jlterbug” Šokį sukri- 
kuriame bus pasitarta dėl Lie-. to ant grindų ir mirė, 
pos 4-tos dienos. Thompson, 
Conn. Prašome kaip Feaeraci- 
jos. taip LDS 8-tos kp. narių bei I įį” įsikė padary-
yeikėjų ir tų. kurie prijaučiu i u smu]kmenįšką tyrinėji- 
Lietuvių Dienai laiku susirinkti i__
į šį susirinkimą, kuriame pasi- ’ 
tarsime Lietuviu Dienos reika-1
le.

į

Federacijos 16-to Skyriaus, 
Pirm. A. Zavcckas, 

LDS 8-tos kuopos 
Pv •m. P. Ražaitis.

Medikalis egzaminato- 
Įrius mano, kad mirė šir-

mą.
“Jitterbug” šokėjai visi 

trumpina savo gyvenimą. į 
Kai kurie šokėjai tikrai į 
beprotiškai šokinėja ir 
kraiposi.

ti 
į•II

Taipgi ir pataisau.

365 WEST BROADVYAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengejas.
Sodev.all, Stut Metai Work 

Namus M<xi<'i nizuoja. Mokestis su 
3—5 9- 12 mėnesi;: išsimokčjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimal ir patarimai dykai

Vyčių vakaras taipgi pavyko. | 
Buvo pilna svetainė jaunimo ir į 
tėvelių. Ypatingai gerai savo | 
roles vaidino panelė Šilaiiūtė, J. . 
Virbickas, ir komediją: — J. 
Pešinas. J. Kudrevičius ir J. Ge- | 
draitis.

I

Laike šv. mišių bendrai priėmė
šv. Komuniją. Po mišių visi
kartu su savo mamytėmis turė
jo gardžius pusryčius. Dalyva-

i

i
SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY,
SO BOSTON, MASS.

Lietuvis Piteris
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas— 193 Broadway.

J

O

I
t

I

••••.

i

Buvo pilna svetaine jaunimo ir
tėvelių. Ypatingai gerai savo
roles vaidino panelė Šilaiiūtė, J.
Virbickas. ir komediją: .•'f— J- ?
Pešinas, J. Kudrevičius ir J. Ge

Pefer's Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Siation

draitis.
Visiems, ne tik komisijai, bet g 

irie kuo nors ori- *
Visiems, ne tik komisijai, bet 

ir nariams, kurie kuo nors pri- 
sidėjo, kad Motinos Dienos mi
nėjimas pavyktų, dėkuojame ir 
linkime visiems laimingai su
laukti kitų metų. A.E.L.___________ ________________ •

ir nariams, kurie kuo nors pri
sidėjo, kad Motinos Dienos mi
nėjimas pavyktų, dėkuojame ir
linkime visiems laimingai su
laukti kitų metų. A.E.L

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

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

SO. BOSTON. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREaMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

| Vis) skelbkite* “Darbininkė”.

tik-

I»

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

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass

TEL. GEN 9296

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9295.
Namų — Ccl. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trokus.
Pctcr Pilvinis, Sav.

J Queen Ann Laundry, Ine. į 
| 7—9 Ellery St.,
į So. Boston, Mass. < 
į Tel. ŠOU 2939 į
S Jei norite, kad Jūsų drabužiai S 

į būtų švariai išplauti, 5

į paveskite šį darbą mums. 5
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' nio Namą, Karo Muziejų, Naš-1 
laičių sodą. Laisvės Alėją ir 
Kavinę. Orkestras puikiai gro- Į 
jo, o dainininkai svetimtaučiai į 
lietuviškai dainavo... ir dar 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Lietuviškoji krūtinė alsavo iš

išpildė džiaugsmo ir surprizo. Be- 
Kauną, klausydamas ir iškaliau šias ei- 
Mairo- lutes:

Gegužės 15. pirmadienio va
karą. per radio 10 vai. vakare, 
The Contented Program (Car- 
nation Milk Program I Marek 
\Veber su orkestrą ir daininin- 
kais-ėmis išpildė gražią lietu
višką programą.

Nepaprastai gražiai 
programą. Vaizdavo 
Raudondvarį, Nemuną,

grupė iš Waterbury, Conn. Gau
tas pranešimas, kad jaunimas 
ruošiasi energingai publiką pa
linksminti gražiomis dainomis 
ir muzika. Taigi galima tikėtis, 
kad šio vakaro programa bus 
turininga.

I Reikia priminti, kad progra- 
i mai užsibaigus, seks “Pavargė
lių bei driskių” šokiai. Kviečiu 
jaunimą ir suaugusius apsirė
dyti senoviškos mados, arba 
suplyšusiais drabužiais, nes ku
rie bus taip apsirengę turės pro
gą laimėti dovanas. Gautas pra
nešimas iš Waterbury ir Meri- 
den, kad jaunimas ruošiasi ap
sirėdyti senoviškos mados dra
bužiais ir dalyvauti šokiuose.

Įžanga tik 25 centai asmeniui, 
mažai skelbimų. Nutarta orga- Programa prasidės punktualiai 
nizuoti važiuotojus automobu- p;00 SąjUngk"
sais.
New Haven, Conn. Taigi liepos
16 d.

t

Vilnijos poetas — rašytojas 
Madas Radziulis. VDV.!

WATERBURY, CONN
Geg. 9 d. įvyko Pasaulinės 

Parodos transportacijos komi
sijos susirinkimas. Tikietai ats
pausdinti ir išdalinti šiems as
menims: J. Vilčiauskas, J. Jak
štas, A. Janušaitienė, U. Liau- 
dinskienė, O. Barkauskienė, A. 
šambarys, M. Kašėtaitė, J. 
Marcelynas, O. Girdzijauskaitė, 
M. Karinauskienė ir P. Jaku
bauskas. Tikietų kaina $2.00 į 
abi pusi
gal. Tikietus pardavinės tik iki 
liepos 15 d.

Trilypės gegužinės komiteto 
susirinkimas įvyko geg. 10 d. 
Komitetas jau turi surinkęs ne- 
i

Kuopos pirmininkė, p. J. Ja
nušonytė labai sumaniai vedė 
programa.

I Pasveikinus visus, pakvietė 
kalbėti šiuos asmenis: kleb. 
kun. A. Vaškelį, kun. P. Karlo- 
ną. pp. A. Tamošaitienę. B. Mi- 

i čiūnienę.
Mokyklos vaikučių grupė, va

dovaujant muzikui K. Žalnie- 
raičiui. išpildė dainų šokių ir 
vaidinimų programa. Reikia 
pasidžiaugti, kad mūsų mažy
čiai taip gražiai pasirodo sce
noje. Štai jų vardai: — Onutė 
Valinčiūtė, šokėja ir vaidinto
ja: Jonukas Skrabulis. pianis
tas ir vaidintojas: M. Varnai- 
tytė, dainininkė; M. Liktoraity- 
tė ir S. Eidentaitė. deklamator- 
kos: Danielius 
tas.

Sąjungietės 
kuoja visiems
taip gražiai moko 
liūs ir leidžia vaikelius dalyvau-

I

PARAPIJOS METINĖ ŠVENTĖ
Balandžio 23 d. iškilmingai 

buvo paminėta parapijos globė
jo šv. Jurgio šventė. Suma prie 
išstatyto švč. Sakramento at
našavo kun. Pranas J. Valiukas, 
o gražų pamokslą pasakė klebo
nas kun. Jonas M. Bakšys. Po 
sumos įvyko graži procesija. 
Procesijoje pirmą sykį dalyva
vo šv. Jurgio dr-ja su savo vė
liava ir garbės sargyba. Po pie
tų ir vakare viršminėtoji dr-ja 
turėjo savo metinį pasilinksmi-: 
nimą.

PIRMOJI KOMUNIJA
Gegužės pirmąjį sekmadienį 

mūsų par. bažnyčioje įvyko pir
moji komunija. Pirmą sykį į sa
vo širdis priėmė savo Išganyto
ją ir mažyčių Mylėtoją 2 mer
gaitės ir 7 berniukai. Klebonas 
atnašavo šv. mišias ir pasakė 
vaikučiams labai gražų pamok- ti programoje, 
slą.

Grigutis, pianis-

nuoširdžiai dė- 
tėveliams. kad 

savo vaike-

Taipgi nuoširdžiai dėkuoja
me gerb. muzikui K. Žalnierai- 
čiui už prirengimą programos ir 
dalvvavima.

I ' *_________
JAUNA LIETUVIŠKA PORA

KOVA PRIEŠ ŠLYKŠČIĄJĄ 
SPAUDĄ

Gegužės 7 d., per visas mišias 
kun. Pranas J. Valiukas skaitė 
J. E. Vyskupo laišką, raginantį 
kovoti prieš šlykščiąją spaudą 
ir tuos spaudos platintojus.' 
Vyskupas ragino padaryti įža
dus netiktai neremti tokios pe
riodinės spaudos, kuri yra ne
švari. bedieviška, bet neremti ir 
tų pardavėjų, kurie tokią spau
dą platina. Visi dalyviai padarė 
tokius pasižadėjimus. Toji ko
va yra vedama iniciatyva Šven
to Vardo Jėzaus draugijos, ku
rios nariai eina per vertelgas 
tikrindami jų darbą. Vertelgos, 
kurie nenustos pardavinėję ir 
platinę šlykščių ir bedieviškų Žalnieraičiui grojant, solo gie- 
raštų, gali nesitikėti kata! 
paramos šioje diecezijoje.

Geg. 13 d.. 9 vai. ryte. Šv. An
driejaus lietuvių par. bažnyčio
je. laike šv. mišių, kurias atna- 

! šavo kun. P. Karlonas. celeb- 
brantas surišo moterystės ryšiu 
jauną porelę, pp. O. Tamošaus- 
kaitę su E. Zdančiku. Bažnyčia 
buvo papuošta palmomis ir gra
žiomis gėlėmis. Liudytojais bu
vo pp. Ona Zdančiukaitė. jauno
jo sesutė, ir J. Zdanis. jaunojo 
pusbrolis, A. Grigutytė ir A. 
P. Karlonas.

Laike šv. mišių, muzikui K.

nimų. Suvaidino komediją: — 
“Daina be galo”. Vaidintojai sa
vo roles gerai atliko, yač p. A. 
Kvedaras, žydo rolėje.

Charas žavėtinai sudainavo, 
kelias dainas. Garbė jaunimui { 
ir jo vadui muz. K. Žalnierai- j 
čiui.

Gaila tik. kad mažai žmonių 
dalyvavo tame gražiame paren
gėm.

Dalyvavo daug svečių iš ■ 
Hartfordo.

i

SĄJUNGIETĖS GRAŽIAI 
MINĖJO MOTINOS DIENĄ 
Pereitą sekmadienį. Moterų 

Sąjungos 38 kp. narės. 8 vai. 
ryte, susirinko bendrai daly
vauti šv. mišiose ir priėmė šv. 
Komuniją.

Vakare. 7 vai. suruošė šaunią 
vakarienę, kur dalyvavo ir kle
bonas kun. A. Vaškelis ir kun. 
P. Karlonas.

SUFFOLK 
D0WNS

DABAR ! K I LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 

J-r.os ir 2-ros lenktynės 2:15 

Įžanga <su taksais) Sėdynės 99c. 

Clut‘.ause $1.50—8 lenktynes kasdien

j.,’ dojo p. O. Sintautienė ir p. V. 
Sintautas.

Jaunoji Onutė buvo viena iš 
žymesniųjų lietuvaičių, uoli ir 
darbšti narė Šv. Onos dr-jos, 
ALRK Moterų Są-gos 38 kp. 
vice-pirm.. atstovė VVS ir Šv. 
Cecilijos choro narė ir “Darbi
ninko” skaitytoja.

Sąjungietės savo darbščiai vi- 
ce - pirmininkei įteikė gražias 
ir brangias dovanas vestuvių 
proga, vakarėlyj jąją pagerbti, 
kur dalyvavo apie 300 žmonių.

Vestuvių puota įvyko jauno
jo tėvelių namuose, p. E. Zdan- 
čiukas yra geras lietuvis, kata
likas.

Linkime jaunai porelei lai
mingo gyvenimo ir sukurti gra
žią lietuvišką - katalikišką 

i mą.

MINĖJO SIDABRINI 
JUBILIEJŲ

Pereitą savaitę pp. L. ir A. j 
Kašėtai minėjo savo vedybinio i 
gyvenimo 25 metų sukaktį.

Jubiiiejatai. pp. Kašėtai savo 
intencijai užprašė šv. mišias ir 
su visa šeima jose dalyvavo. 
Taipgi dalyvavo giminės, drau
gai ir pažįstami. Priėmė šv. Ko
muniją.

Po mišių, jubiliejatų namuose 
įvyko pietūs, kuriuose dalyvavo 
giminės, artimieji, kleb. kun. A. 
Vaškelis ir kun. P. Karlonas.

Pp. Kašėtai augina vieną duk
relę ir du sūnų (palaidojo 5 
vaikelius). Jie savo gyvenime 
yra patyrę daug širdies skaus
mo. Yra geri katalikai ir kata
likiškos spaudos uolūs rėmėjai, 
“Darbininko” skaitytojai.

Linkime laimingai sulaukti 
auksinio jubiliejaus. T.M.

HARTFORD, CONN

šei-

CHORO VAKARAS
Gegužės 13 d., 8 vai. vakare, 

lietuvių salėje įvyko šv. Cecili
jos choro vakaras, kurio prog
rama susidėjo iš dainų ir vaidi-

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 EIlswwth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCII
1410 Columbia Rd., 

South BostoD

PHONE
So. Boston

2271

Telefonas
Worcester, 5-4335

Lietuviai! Kada to svetimo raugo
Bus mums galas?
Visuomet Sn ūsų garbė išaugo 
Kuomet lietuvis vasalas 
Turi plot kitiems, jo muzikai grojant. 
Kodėl pats lietuvis, savo muziką sukūręs, 
Negali atlikt tolygiai, kaip svetimas koksai mooras ? 
A! trūksta mums daug, o labiausiai gi šito, 
Kad sukūrę kurinį ieškome kito. 
Kuris neva gražiau tinkamiau išreikš 
Tą ką mūsų ainių ainiai karčiai sukeiks! 
Dėlto, kad mūsų taip garbingai pradėta, 
Svetimų tapo išnaudota, ištęsėta!
Ar čia ne puikybė, tinginystė mūsų griekai. 
Kad iš įkvėpimo audros išeina niekai?! 
Kiti džiaugias, didžiuojas ot Sauerweinas, 
Nelietuvis, bet kokias parašė lietuviškas dainas! 
Didžiuojas jisai mūsų lietuvių gimimu 
Ir veržiasi iki padangių jo krūtinė imnu 
... Lietuviai mes esam gimę... O Lietuviai, 
Dovanoju jums, bet lai nors jūsų vaikai 
Būna jau kitoki!
Ar jie gali ? 
O mūsų Šalį 
Didvyrių Vytautų, Basanavičių, Maironių 
Didint galima, tik perdaug nepuikauk, netingėk iš tokių 
Bus tas, kas matos jaunam man sapnuose... 
Lietuvis kūrėjas, ištęsėtojas darbuose visuose!

Plytaitis.
__________

i

j New Yorką ir at

Vieta gera — Cliff Inn, tės nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti ir paremti. M.

visi važiuokime.
C. BROOKLYN, N. Y.

PAS SVETIMTAUČIUS 
Gegužės 13 d. šv. Jurgio par.

Geg. 13 d. įvyko LDS 5 kp. 
vakaras, kuris buvo sėkmingas. 
Daug pasidarbavo B. Šilkaus- 
kas, p. Šilkauskaitė. J. Girdzi- mažojo choro mergaitės, p. B.
jauskas, J. Augys, P. Liubinas, Brundzienei vadovaujant, gra- 
M. Benevičius, M. Karinaus- žiai išpildė lietuviškų žaidimų ir 
kienė, P. Girdzijauskienė, V. šokių programą Brooklyno Mu- 
Urbonas. P. Šopis. A. Klevas, ziejui. Svetimtaučiai nesigailė- 
V. Liegminas, J. Kairys, Z. Ka- i jo jaunoms šokikėms 
ralius, P. Stankevičienė, J. Toti- mentų ir gavo nemažą

M. Ka- mų.

aplodis- 
pagyri-

Pasiūlymas lietuviams. Pa-ld. Kun. Ivanauskas yra visų ge- 
siųskite laiškutį ir adresuokite rai žinomas Marianapolio alum- 

i ‘The Contented Hour” f/f Sta- nas.
tion WEAF arba WTIC, New --------------

i York arba Hartford. Pagirkite Gegužės 14 d. Motinos Dieno
tą programą, nes netik mums je visi studentai priėmė Šv. Ko- 
lietuviams jisai brangus, bet ir muniją savo močiučių intencijai 
kitiems, nes , jie kiekvieną sykį ir turėjo bendrus pusryčius. Tė- 
apdainuoja atskirą tautą.

las, P. Aukštikalnienė, 
šėtaitė. Vardu LDS 5 kp. komi
sija — A. Šambarys ir P. Jaku- tuviai. Kitą programos dalį iš- 
bauskas taria nuoširdų ačiū vi- pildė “Lietuvos Daina” p. V. 
siems darbininkams-ėms ir da- Tamkiūtei vadovaujant. Visas 
lyviams. dainas išpildė švelniai ir tinka-

------------- mai pasiruošę. Dainavo be gai- 
Geg. 21 d. LDS 5 kp. nuošir- dų, kas labai retai tenka matyti 

apskričio kuopų lietuvių choruose.
atstovus ir narius gausiai daly- Kaip šokėjos, taip ir visi dai- 
vauti suvažiavime. Mes Water- nininkai buvo gražiais lietuviš- 
buriečiai jūsų lauksime. kais rūbais pasipuošę, išskiriant

------------- solistą K. Hofmaną. Valio, lie- 
Geg. 19 d. įvyksta balius, pa- tuviai!

rapijos svetainėje. Pasaulinės 
Parodos lietuvių naudai.

Visą programą pildė vien lie-

džiai kviečia

vas Jagminas. MIC pasakė turi
ningą pamokslą. Laike pusryčių 

Kleb. kun. J. Ambotas perei- buvo įdomu pasiklausyti stu- 
tą sekmadienį buvo išvažiavęs dentų kalbų. Po pietų buvo at- 
į World’s Fair, nes tą dieną a- vykę daug studentų tėvelių ir 
tidarė Lietuvos paviljoną. svečių.

Parapijos “Minstrel Show”, ----------- -
kurį išpildė parapijos jaunimas, Geg. 21 d. Marianapolyje į- 
vadovybėje vargonininko Justo vyks paskutinis^šių mokslo me- 
Balsio, pasisekė. Ačiū visiems 
ir visoms, kuris ar kuri parėmė 
tą pelningą parapijai vakarą.

ŠVČ. MOTINOS MARIJOS 
STOVYLOS APVAINIKAVI

MAS
Tai įvyko mūsų par. bažny

tėlėje pereitą sekmadienį, gegu
žės 14. 3 vai. po pietų. Diena 
buvo graži. Daug žmonių daly
vavo. Tos dienos karalienė buvo 
p. Adelė Manikaitė. Marijos 
vaikelių Sodalicija. vadovybėje 
n. Agnės Kasmonaitytės. smar
kiai veikia, ir tą dieną per pa
maldas prisirašė 14 naujų na
rių. Vietiniai laikraščiai nu
traukė ceremonijų fotografijas.

KONCERTAS - ŠOKIAI 
------------- Gegužės 20 d. Šv. Jurgio par.

Geg. 20 d. įvyksta balius, 48 choras rengia koncertą — šo- 
Green St. svetainėje Marianapo- kius. Visą programą išpildys 
lio Lietuvių Dienos naudai. Visi šv. Petro ir Povilo par. choras 
užsiregistruokite važiuoti į Lie- iš Elizabeth, N. J., kuriam va- 
tuvių Dieną pas A. Markevičių dovauja komp. J. Žilevičius. Yra 
ar P. Jakubauską. puiki proga Brooklyno ir apy-

Koresp. linkės lietuviams pasigerėti šiuo 
----------------- konvertu. kuris bus labai įdo- 

PAGERBĖ MOTINAS i mus. Užtenka pažymėti, kad 
Pereitą sekmadienį, įvyko mo-' šiam chorui vadovauja komp. 

tinų pagerbimo diena.
šeštadienį vakare Lietuvių 

ir Profesio-
I

I

tų ALK Stud. Sąjungos kuopų 
vadų suvažiavimas. Bus spren
džiama daug svarbių klausimų, 
ypatingai apie ateinantį Stu
dentų ir Profesionalų seimą. Po 

Gegužės 20, 7:30 vai. vakare, susirinkimo įvyks kėglių rung- 
Lietuvių parap. Mokyklos sve- tynęs tarp Marianapolio ir Nor- Katalikų Studentų 
tainėje. Capitol Avė. ir kampas wood’o, kurie rungtynių sezono nalų vietinė kuopa gražiai pasi

rodė transliuodama programą, 
pritaikintą. Motinos dienai iš

!

J. Žilevičius. Šis svečių atsilan
kymas bus kaipo atsiteisimas 
mūsų chorui už suvaidinimą 
pas juos “Piloto Duktė” kovo 
25 d.

Girtina, kad chorai, nors ir iš 
toliau, dalinasi savo parengi
mais. Pradžia 7:30 vai. įvyksta 
par. svetainėje 207 York St., 
B-klyn, N. Y. Šokiams gros J. 
Navicko vedamas orkestras.

i Broad St. įvyks LRKS Ameri- užima aukščiausią vietą iš visų 
i ko j 89 kp., LRKM Sąjungos 17 kuopų. Pamatysime kuri kuopa
kp. ir LD Sąjungos 6 kp. nepa- laimės. Vakare, po bendros va- VVATR radio stoties. Sekmadie- 

..„i------ n..„ .—i— ----- ------ njo rytą, kiekvienas pasipuošęs
raudonomis tai baltomis gėlė
mis. ėjo į bažnyčią išklausyti 
šv. mišių. Jaunimo organizaci
jos ėjo bendrai ir priėmė šv. 
Komuniją. Po mišių turėjo ben
drus pusryčius.

Po pietų lietuvių radio prog
ramos buvo skiriamos moti
noms.

Vakare šv. Juozapo parapijos 
auditoriume įvyko koncertas, 
šokiai ir vaidinimas “Motinos 
Vargai”. —

Visi šeštadienio vakare įvyko LDS 
pasilinksminimo

I
I

prastas trilypis vakaras. Bus karienės, bus baltame name 
muzika net iš Kauno. Pelnas studentų šokiai.
skiriamas ne kam kitam, kaip; _________
tik Šv. Cecilijos chorui. Kviečia- Geg. 28, 29, 30 d., Marianapo- 
me dalyvauti visus lietuvius lyje įvyks 40 valandų atlaidai. 
Hartfordo ir apylinkės, o ypač ■ _________
jaunimą. Gros geras orkestras. Dramos ratelis jau užbaigė 

Lauksime visų, ir sulaukę ge- maršrutą lietuvių kolonijose su 
rai pavaišinsime.

Rengimo Komisija. Tėvynės Laisvę”.

ŽINUTĖS
šeštadienio vakarą, gegužės 

20. lietuvių parapijos salėje. į- 
vyks balius ir šokiai. Rengia 
trys draugijos: Moterų Sąjun
ga, Susisienyjimo Romos Kata
likų ir L. Darbininkų S-gos kp. į 

Programa prasidės 8 vai. vaka
re. Šio baliaus tikslas sukelti 
pinigų važiavimui į Conn. Vals
tybės trylipį išvažiavimą Cliff- 
side Grove, New Haven. Komi
sija nuoširdžiai kviečia lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti.

Parapijos mokyklos vaiku
čiai iš aukštesnių skyrių suda
rė savo mokyklos beną. Iš viso 
dabar yra 47. Turi savo praty
bas. Po dviejų savaičių darbo, 
jau groja polkutes, maršus ir 
valcus. “Look out” Kazimierie- 
tės Akademikės! Aną vakarą 
tas benas mus palinksmino savo 
grojimu.

savo metiniu vaidinimu “Už 
Vaidinimai 

pavyko. Dėkojame visiems, ku- 
MARIANAPOLIO ŽINIOS i rie parėmė jų kilnų darbą. Taip

gi dėkojame visoms seiminin
kėms, kurios studentus po vai
dinimų pavaišino.

Baigiasi mokslo metas.
studentai sparčiai ruošiasi pas- 5-tos kuopos 
kutiniems egzaminams ir Akto vakaras — šokiai. 

jDienai, kuri įvyks birželio 11 d. 
j 1939 m.

Pavasaris jau tikrai atvyko į 
Marianapolį. Pereitą metą vie
sulas išvertė šimtus medžių, bet 
pavasario saulutė atgaivino li
kusius ir dabar vėl viskas ža
liuoja. Studentai jau prisodino 
apie tris šimtus naujų medžių, 
ir dabar malonu džiaugtis gra
žiu parku.

Visą šį mėnesį vakarais laiko
mos gegužinės pamaldos į Švč. 
Panelę Mariją.

I

ŠVČ.

Bronius Rusteika, L.K

NEWARK,N.J

Nariai - rėš ir publika atjau
tė atsilankydami 
Vakaras pavyko.

skaitlingai.,
J. Totilas.'

_ I

NEW HAVEN, CONN

MOTINŲ PAGERBIMAS
Motinų Dienoj savo mamytes 

pagerbė mažojo ir didžiojo cho
ro choristai ir sodalietės, su- 
rengdamos kuklias vaišes savo 
mamytėms pagerbti. Turėjo ir 
trumpą programėlę, kurią pa
rengė seserys. Klebono kun. 
Paulionio išverstą veikalėlį iš 
angių kalbos apie sodalietės 
gražiai suvaidino E. Milinavi- 
čiūtė, P. Rapkauskiūtė, E. Za- 

| vadskiūtė ir kitos. Būtų dar bu
vę gražiau, jeigu prie to motinų 
pagerbimo būtų ir vaikinai pri
sidėję.

Labai reikšmingą ir įdomią 
kalbą pasakė kleb. Paulionis.

Gegužės 6 d. įvyko Studentų 
Sąjungos metinis balius, Eden 
Gardens, Worcester. Mass. Bu
vo suvažiavę studentų ir profe
sionalų iš įvairių kolonijų. Buvo 
skanių valgių. Grojo
šokių orkestras. Dėkojam Wor- 
cesterio kuopai už jų sunkų dar
bą.

šį sekmadienio vakarą gegu
žės 21, mokyklos salėje, moky
klos vaikučiai suvaidins veika
lą. dainuos ir tt., vadovystėje 
Sesučių Pranciškiečių. Vaiku
čiai visuomet išpildo savo roles 
kuopuikiausiai, taigi ir šj sykį 
mūsų neapvils.

Trejybės lietuvių par. 
bažnyčioje, 21 dieną gegužės 
su šv. mišiomis prasideda vie
nos savaitės misijos ir baigsis 
40 Valandų atlaidais 30 dieną, 
7:30 vakare, iškilmingais miš
parais. Misijas skelbs Tėvai 
Marijonai ir taipgi sakys pa

vietinis į mokslus per 40 Valandų atlai
dus.

Kviečiu visus savo parapijie
čius ir kaimynus lankytis ir 
naudotis Dievo malonėmis iš 
Šv. Misijų ir 40 Valandų Atlai-

i PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

ATVYKSTA WATERBURY 
RADIO GRUPĖ IR DAUG 

SVEČIŲ
Moterų Sąjungos 33 kuopa 

rengia nepaprastai gražų ir į- 
vairų pasilinksminimo vakarą, 
gegužės 21 d„ §v. Kazimiero 
parapijos svetainėj, 339 Greene 
St. Suvaidins 1 veiksmo juokin
gą komediją — “Girtuoklė ir 
Blaivininkas", taipgi dealogą 

j “Laiškas nuo Barboros”. Jauna 
smuikininkė palinksmins visus 
gražiomis melodijomis. Taipgi 
pasižadėjo ir daugiaus vietinių 

j talentų dalyvauti programoje. 
Kaip jau ankščiau buvo praneš
ta, kad šiame vakare išpildys 
dainų ir muzikos programą 
Lietuvių Vaizbos Būto radio

I

Gegužės 11 d. kun. Dr. Navic
kas, MIC ir kun. Dr. Pauliuko-!dų, ypač raginu tuos, kurie dar 
nis, MIC išvyko į Hinsdale, III. j neatlikę Velykinės. Tai yra la- 
Marijonų Seminarijon, dalyvau- .*
ti rinkimuose. Taipgi mano da- pakvietęs daug svečių kunigų į 
lyvauti ir kun. Ivanausko pri- minėtus atlaidus.
micijose Detroit, Mich., geg. 14

bai gera proga atlikti .nes esu

Klebonas Kun. I. Kelmelis

Manant apsigyventi A- 
meriko.ie. reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygute “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Tos kaina 25c.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.


