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Kasmet gegužės 30 d. skiria
ma mirusius atminti. Iš priežas
ties šventės antradienio “Dar
bininko” numeris neišeis.

Gegužės 30 d. atsiminkime mi
rusius savo maldose, ir tą dieną 
praleiskime naudingai.

Kadangi tą dieną Montelloje, 
Romuvos parke įvyksta LDS 
Naujos Anglijos apskričio GE
GUŽINĖ, tai patartina visiems 
lietuviams toje pramogoje daly
vauti.

LDS N. A. apskritis savo pa
rengimų |M*lnu remia katalikiš
ką - lietuvišką spaudą — laik-> 
raštį “Darbininką”, kuris jau! 
24 metai, kaip tarnauja mūsų! 
išeivijai. Nėra kilnesnio darbo, 
kaip remti katalikišką spaudą. ,

Taigi ir mūsų visų dalyvavi- Į 
mas LDS N. A. apskričio GE-1 
GŪŽINĖJE, antradienį, gegu- f 
žės 30 d., Romuvos parke, Mon- į 
tello, Mass., bus naudingas ir: 
kilnus, nes savo dalyvavimu ir 
mes prisidėsime prie to kilnaus 
katalikiškos - lietuviškos spau
dos išlaikymo ir išplatinime 
darbo.

Linkime visiems malonių ii 
laimingų švenčių!

Ir Gatves Vokietina 
Klaipėdoje

Katalikas, kur* neremia 
kataiikitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerls
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GERBE SAVO KLEBONĄ 
___  J»■

Šis bankietas praėjo pakilu 
šioje nuotamoje.

Ilgiausių metų linkime kleb. 
kun. P. Strakauskui! Rup.

Nuskendo J. V. Submarinas 
Su 59 Žmonėmis

Išgelbėjo 33 Iš 240 Pėdų Gilumos

kolo-KAUNAS — Statybos 
nijoje Klaipėdoje suvokietintos 
visos lietuviškų vardų gatvės 
Daukanto gatvė pavadinta Blu- 
menstrasse, Duonelaičio gatvė 
— Fliederstrasse, Mikšio g. — 
Tulpenstrasse, Sauerweino g.— 
Lilienstrasse ir Šerno gatvė — 
Dalienstrasse. Ankščiau suvo
kietintos šios gatvės: Preziden
to Smetonos Alėja į Adolf Hit- 
ler Strasse, Liepojos gatvė į 
Herman Goering <Str., Dariaus 
ir Girėno g. — Boyenstr.

Klaipėdiškiai Seimo Nariai 
Išbraukti

.ii 
mr"

Kompanija Traukia Darbi* 
ninku Uniją Į Teismą

PORTSMOUTH. N. H., geg. 
25 — Antradienį, geg. 23 d. po 
pietų nuskendo Jung. Valstybių 
submarinas Sųualus. arti White 
Island. 5 mylių tolumoje
Isle of Shoals. Atlantike. New 
Hampshire pakraščiuose.

CLEVELAND. Ohio. geg. 25.
— The Republic Steel Corpora- 
tion. plieno kompanija užvedė 
teismą prieš CIO darbininkų u- marinas Sųualus yra 240 pėdų 

gilumoje. Submarino įgulą su
daro 59 asmenys.

Submarinas Sųualus išplaukęs 
bandymus. Pasinėręs į 

nebeiškilo — nusken- 
Gi do. Squalus įgula davė ženklą.

nuo

i Sub-

niją ir reikalauja 87.500,000 do
lerių atlyginimo už padarytus 
nuostolius. Kompanija sako, 
kad 1937 metais, streikų metu, darė 
darbininkai padarė virš dviejų vandenį 
milijonų dolerių nuostolių.
darbininkų unijos vadai taip pat kad pavojuje, bet nuo nelaimės 
teismo keliu reikalauja, kad 
kompanija atmokėtų darbinin
kams algas, kuriuos turėjo pri
imti į darbą 1938 metais.

LOWELL. Mass. — Sekma
dienį, geg. 21 d., Šv. Juozapo 
lietuvių par. parapijiečiai su
rengė šaunų bankietą pagerbti 
savo kleb. kun. P. Strakauską, 
jo 15 m. kunigavimo ir 10 metų 
klebonavimo sukakties proga.

Toastmasteriu buvo p. Vladas 
Paulauskas, buvęs LDS Centro' savaitinį žurnalą “Jaunimo Ke- 
valdybos pirmininkas.

Gražias sveikinimų ir linkėji
mų kalbas pasakė šie svečiai: 
kun. J. Bucevičius iš Nashua: 
kun. A. Švedas iš Marianapolio; 
kun. J. Vaitekūnas iš Providen
ce: kun. P. Virmauskis ir kun. 
K. Urbonavičius iš So. Boston; 
p. John V. Donohue; kun. John 
N. Manion: p. Edward F. Ryan. 
Knights of Columbus Grand 
Knight: p. Tarnas Versiackas ir 
kiti.

Dailininkas Muša Išvyko NEW YORK. geg. 25. — Ne-

1

t

i

KAUNAS — Vyriausioji Sei
mo rinkimų komisija “Vyriau
sybės Žiniose” paskelbė, kad 
klaipėdiškiai Seimo nariai Mi
chael Jurgeleit, Michael Fesling 
ir Jonis Pakalnischkies nuo ko
vo 22 d. nustojo buvę Seimo na
riais ir jie iš Seimo narių sąra
šo išbraukiami.

Lietuvos Radio Dirbs Ilgiau

Karaliaus Motina Automo* 
biliaus Nelaimėje

KAUNAS — Vilniaus 
ta davė sutikimą leisti 

, lietuvišką jaunimui

storas- 
naują 

skiriamą ; KAUNAS — Dailininkas Pet- 
•ras Rimša išvyksta į Šveicariją 

Įlias”, kurs eis vietoje prieš kurį spausdinti naują ^Šaulių Sąjun- 
I laiką sulaikyto “Jaunimo Drau- į 
go”.

Lowelliečių ir So. Bostoniečių 
lietuvių vardu kun. Strakauskui 

j Įteikta dovanėlės. t
Kun. P. Strakauskas. jubilie- 

jatas, visiems dėkuojo už svei
kinimus, linkėjimus, dovanėles 
ir už surengimą tokio šaunaus 
ban kieto.

Kalbų tarpuose, p-lės Veroni
kos Dzedulionytės. vargoninin- 
kės vadovybėje, sudainuota ke- 

: lėtas dainelių.

KAUNAS — Trumpųjų bangų 
radijo siųstuvas nuo gegužės 
15 d. dirbs ilgiau. Be dabartinės 
programos jis dar perduos ir 
21.30 vai. informacines žinias.

Art. Petrauskas Įstojo Į 
Šaulių Sąjungą

KAUNAS — Prekybos Depar
tamentas išdavė 8 asmenims 
patentus už naujus išradimus ir 
4 asmenims už įvairius išradi
mus. laikinus apsaugos liudiji
mus.

gos 20 metų sukaktuvėms pa
minėti medalį. Vėliau P. Rimša 
Italijoje iš bronzos liedins savo 
kūrinius: Karo dievaitę, Lietu
vos Mokyklą ir keletą bareljefų. 
Atliedintoji iš bronzos Lietuvos 
Mokykla bus persiųsta Pitts- 
burgo universitetui, kur yra į- 
rengtas lietuvių kambarys.

65,000 DARBININKŲ NETEKO 
DARBŲ

<►/-------------------------------------------------

Lenkija Sudarė Sutartį Su 
Rumunija

DETROIT. Mich. geg. 25. — 
Kada Briggs kompanijos, auto
mobilių išdirbystės, 15,000 dar
bininkų išėjo į streiką, ir kitų 
kompanijų darbininkai liko be- 
darbo. Darbininkai sako, Briggs 
kompanija bereikalingai atleido 
nuo darbo 10 darbininkų, ir jie 
reikalauja, kad kompanija juos 
priimtų atgal.

RUSIJOS IR ANGLIJOS SAN 
TYKIAI NEĮVYKSIĄ

nesuspėjo išgelbėti.
Tuojau pasiųsti gelbėjimo lai

vai ir narai. Pirmiausia imtasi 
gelbėti submarino įgulą tam 
tikru povandeniniu kubilu (va
dinamu "Bell”). Jau ištraukta 
iš 240 pėdų gilumos 33 įgulos 
gyvi žmonės. Traukė maždaug 
po 8 žmones kiekvienu nusilei
dimu. Tai baisiai pavojingas 
darbas. Sakoma, kad 26 įgulos 
nariai yra mirę — prigėrę už
lietose submarino kamerose.

Nuskendimo priežastis dar o-
Ji yra 72 ficialiai neišaiškinta, bet sako- 

' ma. kad kas nors atidarė arba 
paliko atidarytą uždarą ir pri
bėgę vandens.

I

LONDONAS, geg. 25. — Ka
raliaus. Jurgio VI. motina su- 
žeista automobiliaus nelaimėje. 
Jai važiuojant automobilius 
nusirito nuo kelio ir apsivertė, j 
Karalienė sužeista, 
metų amžiaus.

suskaitoma daugybė žmonių 
dalyvavo arkivyskupo Spellma- 
no iškilmėse. Šv. Patriko kated
roje. kada jis formaliai užėmė 
New Yorko arkidiecezijos vado
vybę. Iškilmėse dalyvavo Šv., 
Tėvo atstovas. Jo Eminencija 
apaštališkas delegatas Ameri-; 
kai. Amleto Giovanni Cicogna- į 
ni. daugybė arkivyskupų, 'vys
kupų, vienuolių, kunigų, tarp 
kurių buvo ir lietuvių kun. P. 
Virmauskis iš So. Boston. 
Mass., kun. P. Jnškaitis iš Cam
bridge. Mass.
iš New York. ir tikinčiųjų. Jo 
ekscelencija arkivyskupas Spell- 
man prašė visų maldomis padė
ti jam dirbti ganytojo darbą.

—

Anglijos Parliamentas Už* 
gyrė "Baltąją Knygą"

KAUNAS — Vienas prekybi
ninkas šiomis dienomis išsiuntė 
į Ameriką 100 puikiai padirbtų i 
7 balsų lumzdelių.kurie numato
mi išplatinti New Yorko. Balti- kuriuo traukia 
morės ir Čikagos lietuvių jauni- submarino 
mo tarpe. f jsverįą 10 tonų.

Tas kubilas, panašus į varpą 
(angliškai vadinamas “Bell”), 

iš nuskendusio 
Sųualus žmones,... .^...4ir kun. šeštokas;

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
KŪRINYS PER RADIO

LONDONAS, geg. 25, —Pra
nešama, kad Lenkija ir Rumu
nija sutarė gelbėti viena kitą, 
jei kas jas užpultų. Jei Hitleris

LONDONAS — Anglijos par- 
, liamentas 268 balsais prieš 179 
1 užgyrė valdžios planą pertvar
kyti valdymą Palestinoje.

Kaip jau buvo rašyta pereita
me “Darbininko” numeryj. An-

York muz. J. Sabaičio meliodiją gir- 
ir Kanada, 

coast hook- 
Abe Lyman

I Mills Music Co.. New
City. išieido lietuvio kompozito- dės visa Amerika 
riaus Jono Sabaičio naują po- nes bus “coast to 
puliarų kūrinį vardu “I VVhisper up”. Gros garsusis 
Goodnight”. Daug pagelbėjo ir jo orkestras,
mūsų jaunam kompozitoriui; Lietuviai, pasiklausykime lie- 
Juozui Sabaičiui. Saldžiausios tuvio kompozicijos.
Širdies par. (New Phila.. Pa.) j Sveikiname muziką Juozą Sa- 
vargonininkui. kad tas naujas baitį ir linkime jam pasiekti 
kūrinys būtų pripažintas ir at- aukštumą muzikoje! 
spausdintas. plačiai žinomas i 
kompozitorius. Pottsville Fede- 
ralio beno vedėjas, p. Mykolas 
Slovitski .kuris 1938 m. parašė 
populiarų muzikos kūrinį “Once 
in a While”.

pultų Lenkija, tada Rumunija.!^08 valdžia Paskel“ taip va- 
Turkija. Anglija ir Prancūzija. dinama "Baltąją Knygą", pagal 
pagal sutartis, eitų ją ginti nuo įurią. griežtai suvaržomi žydai 
užpuoliko. Taip pat įvyktų, jei Pįes!!"°'ie; . ...
Hitleris ar Stalinas pasikęsintų p° 10 metM nu0 dabar AnShJa 
užgrobti Rumuniją. paskelbsianti Palestiną nepri-

_________ ‘ klausoma valstybe ir arabai.
KAUNAS — Gegužės 7 d. pa- kurie sudarys du trečdaliu tos 

sibaigusiame Darbo Rūmų vi- šalies gyventojų, bus to krašto 
sumos suvažiavime išrinkta valdovais.
nauja valdyba iš Jagmino, Če- j Žydai baisiai pyksta ir protes- 
pėno, Senkausko. Misiūno įrituoja prieš tokį Anglijos pa- 
Kavalskio. tvarkymą.

i TAUTŲ SĄJUNGA PADARYS

I

Atidarytos Europos Krepši 
nio Pirmenybės

KAUNAS, gegužės 21 dieną 
Valstybės Prezidentas iškilmin
gai atidarė Europos krepšinio 
pirmenybes, kuriose dalyvauja 

j Lietuva. Latvija. Estija. Suomi
ja. Lenkija. Italija. Vengrija ir 
Prancūzija. Pirmenybes nuolat 

; seka keliolika tūkstančių žiūro- 
į vų. Pradžios rezultatai Lietuvai 
i gana geri. Kaunas nugalėjo 
' Varšuvą 29—28, Lietuva — 
Latviją 37—36. Lietuva — Es
tiją 33—14.

___________

Ant kūrinio kopijos yra padė
ta du vardai: “Joe Lavvson” ir 
“Michael Edwards”, tai yra 

i “nom de plume” Juozo Sabaičio 
ir Mykolo Slovitskio.

Muzikas Juozas Sabaitis gimė 
So. Bostone 1911 m. Pasaulinio 
karo metu su savo tėveliais iš
vyko į Pennsylvania, kur ir da
bar gyvena.

Muziko Sabaičio dėdė Povilas 
Dobilas gyvena Seventh St.. So. 
Bostone ir teta Elzbieta gyv. 
Chelsea. Mass., o kita teta Ma
rė Janulevičienė gyv. Brooklir.e. 
Mass.

I savo tikslą “per upelius krau
jo”. Komunizmas neieško pa
saulinės taikos, bet kruvinos re
voliucijos.

KAUNAS — Kipras Petraus
kas padavė pareiškimą įstoti į 
Šaulių Sąjungos eiles. Pareiški
me K. Petrauskas rašo: “Dirb
siu šaulių eilėse, kiek mano jė
gos leis, mano tėvynės labui ir 
garbei, o lemiamai valandai atė
jus esu pasiryžęs paaukoti savo 
gyvybę”.

Anglija Sutinka Sudaryti 
Sutartį Su Sovietais

Britų ministrų kabinetas su-

VAŽIUOKITE:
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

GENEVA, geg. 25, — Nors 
daug kalbama apie Rusijos ir 
Anglijos santykius, tačiau per
matoma, kad jų nebus galima 
sudaryti, nes tos valstybės vie
nai kitai neužsitiki. Rusija būti-! 
nai reikalauja, kad Anglija jai 
išduotų savo militarines paslap

tis, gi aišku ji jokiu būdu tai 
nepadarys. Toliau, Anglija,
kaip ir visas pasaulis, žino, kad į tinka sudaryti trijulę sutartį su 
Rusijos komunistai ne taikos i Rusija ir Prancūzija prieš už
trokšta. bet karo. Sovietų laik-' 
raštis Pravda rašo: “Mūsų tik-] 
slas yra įsteigti visame pasauly j 
komunizmą, mūsų kariški prisi-1 
rengimai yra pasaulinei revo- Į 
liucijai”. Taigi, aišku, kad ko-'
munistai neprisirengė ginti silp- mo. Greičiausia, kad nesusitars, 
nesniųjų tautų, bet prie kruvi
nos revoliucijos. Komunistų j 
vadas Manuilsky pasakė: “Ko-: 
munistai laiko sau už didžiau-į 
šią pareigą sumobilizuoti visų 
kraštų darbininkus, kada ateis 
laikas”. Toliau jis sakė: “Dar- !

I

TYRINĖJIMĄ DANCIGE
«------------------ -——

GENEVA, geg. 25 — Tautų 
Sąjungos viršininkai paskelbė.puolimą Europoje.

Bet sovietų Rusijos komisą-'kad jie siusią savo komisionie- 
rų valdžia pareiškė, kad ji kol 
kas nežinanti Anglijos naujo 
sutarties projekto, ir todėl ji 
dar negalinti duoti savo sutiki-

Naciai Reiškia Naujus 
Protestus Lenkams 17 Užmušta Palestinoje

i

TEL JOBO)TON 2680.
■T

RMAlWAVinAX
A, GE^AITM

rių, prof. Charles J. Burckhardt 
de Reynold į Dancigą ištirti ten 
kilusius nesusipratimus ir visą 
padėtį, ir paskui, kad padarytų 
pranešimą T. Sąjungai.

Vo-

j KOMUNISTAMS ĮSAKOMA
i BALSUOTI UŽ ROOSEVELTĄ—

DANCIGAS, geg. 25. — 
kietijos nacių valdžia pareiškė 
griežtą protestą lenkų valdžiai 
už įvykius Dancige. Naciai sa
ko. kad Elbinge, rylų Prūsijoje, 
lenkų viršininkas šovęs į vieną 
vokietį.

I

JERUZALĖ, geg. 25. —Tarp 
Anglijos sargybos kareivių ir 
Arabų įvyko susirėmimai, še-Penktadienį, geg. 26 d., 9 vai.

vakare (Daylight Saving Time ) šiolika arabų buvo nužudyta ir 
iš stoties WEAF New York vienas Anglijos karininkas.

NEW YORK.
bininkų bendras frontas yra pa- merikos komunistų partijos va- 
sirengęs padaryti galą sociali- das, Earl Browder. kalbėdamas 
nei demokratijai”. Komunizmas jaunųjų komunistų sąjungos 
reiškia karą, klasių karą, civili-! nariams. įsakė, kad ateinan- 
nį karą, tarptautinį karą, karą I čiuose rinkimuose jie balsuotų 
prieš Dievą. Leninas yra paša-! už Rooseveltą į Jungtinių A- 
kęs, kad komunizmas atsieks | menkos valstybių prezidentą.

geg. 25. — A- Jis sako, kad komunistams rei
kalinga vėl išrinkti Rooseveltą 
už šalies prezidentą, arba suda
ryti naują partiją. Komunistai 
tikrai pastatė demokratų parti
ją į nepavydėtiną padėtį. Var
giai demokratų partija priims 
komunistų ištiustą ranką.

Studentai Ir Visuomenė 
Įteikė Ginklų Kariuomenei

KAUNAS, gegužės 18 d. stu
dentai ir visuomenė Kaune. į 
Šančiuose ir Mažeikiuose iškil-j 
mingai įteikė kariuomenei 346 
šautuvus, 13 kulkosvaidžių ir 
16.000 litų pinigais..'.-

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, gegužės 27 d., 2 vai. po pietų vėl turė

sime progą klausyti darbininkų balsų per radio iš 
WCOP stoties, Bostpn, Mass.

Darbininkų Radio programą išpildys Worcesterio 
Šv. Kazimiero parapijos Moterų ansamblis, vadovau
jant muz. Juozui Žemaičiui.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles 
ir klausykite gražių dainų, muzikos ir kalbų.



Penktadienis. Gegužės 26, 1939

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NUSAKO DARBININKŲ UNI

JOS REIKALINGUMĄ
NEW YORK. geg. 25. — Kun.

Ravmond McGowan. didis dar
bininkų reikalų gynėjas, pasa
kė: “Darbininkai turi teisę gau
ti pragyvenimo atlyginimą ir 
tiek sutaupyti, kad galėtų įsi
gyti kokią nuosavybę. Darbi
ninkai taip pat turėtų gauti da
lį darbdavio pelno. Bet darbi
ninkai niekada negalės savo 
teisių apginti, jei nebus susi
dėję į organizaciją. Darbininkų 
organizacija yra būtinai reika
linga pasiekti teisingumą. Be 
tvirtos savo organizacijos dar
bininkai yra vergai tų. kurie 
valdo industrijas ir visus tur
tus. Toliau, jei darbininkai ne
susidės į savo organizaciją, 
darbdaviai pagal savo norus at
leis juos nuo darbų. Kada darb
daviai negali mokėti darbinin
kams pragyvenimo atlyginimo, 
tada vyriausybė, darbininkų at
stovai ir darbdaviai privalo su
ėję tartis ir atrasti priežastis 
nedarbo. Atlyginimas turėtų 
būti taip nustatytas, kad darbi
ninkas neturėtų kęsti skurdo".

Gaisrai Lietuvoje Padarė 
Milijoninius Nuostolius

KAUNAS — Apskaičiuojama, 
kad per paskutinius trejus me
tus gaisrai Lietuvoje padarė 
daugiau kaip 19 mil. litų nuos-i 
tolių. Vien pernai miestuose su- i 
degė turto už 3.993.700 Lt. ver
tės. o kaimuose — 4.902.700 Lt. 
Prie nuostolių padidinimo daug 
prisidėjo didžiulis Palangos 
gaisras. Sudegusio turto drau
dimo suma miestuose siekė 50 
procentų, o kaimuose tik 30 
procentų.

BRIGHTOH, MASS.

Vokietijos * Italijos Sutar
ties Punktai

BERLYNAS, geg. 25 — Kaip 
jau buvo rašyta. Vokietija ir I- 
talija pasirašė militarę sutarti. 
Pagal tą sutartį sudaro iš dvie
jų kaip vieną militarę valstybę.

Štai tos sutarties punktai:
1. Sutartis galioja nuo dabar 

mažiausia 10 metų.
2. Įsigalioja tuojau po jos pa

sirašymo.
3. Kaip tik viena kuri valsty

bė įsitraukia į karą, tai kita 
tuojau stoja jai į pagalbą.

4. Dėl karinių nesutarimų da
romas bendras pasitarimas. Bet 
kaltė arba atsakingumas dėl 
nesutarimo visai nesvarstoma.

5. Nė viena iš susitarusių pu
sių (valstybių) atskirai nesi- 
taiko su priešu.

6. Kilus karui nė viena iš su
sitarusių pusių negali pasi
skelbti neutrali.

7. Po dešimties metų nuo su
tarties pasirašymo, ji gali būti 
automačiai atnaujinta.

KAUNAS — Iš naujojo Vals
tybės Teatro direktoriaus A. 
Juškos patiriama, kad Kipras 
Petrauskas. Petras Oleka ir B. 
Dauguvietis pasilieka ateinantį 
sezoną dirbti Valstybės Teatre.

Gegužės 14 d.. Brighton’o lie
tuvės moterys surengė pokili 
Lietuvių klubo name. Lincoln 
St.. motinų garbei. Dalyvavo 
daug svečių ir viešnių iš apylin
kės miestelių, p. B. Ajauskas 
pradėjo programą pareikšda
mas sveikinimą motinoms ir ra
gindamas. kad ir ateityje taip 
gražiai būtų švenčiama Motinos 
Diena. Vienas jaunuolis atnešė 
gražių gėlių savo motinai, kai
po ženklą meilės. Kalbėjo p. 
Stanislovas Dirsa. vakaro vedė
jas. ir p. D. Meškauskas, se- 
niausis Brighton’o gyventojas. 
Šeimininkės pavaišino gardžiais 
valgiais ir gėrimais. Brighton’o 
jaunuolių orkestras linksmino 
visus gražia muzika. Vienu žo-

Komunistai Nepajėgia 
Išnaikinti Krikščionių

MASKVA, geg. 25. — Bedie
vių komunistų vadas. Jaroslav- 

1 sky. pasakė, kad po dvidešim
ties metų žiauraus krikščionių 
persekiojimo, dar šiandieną Prū
sijoje yra trisdešimts milijonų 

■tikinčiųjų. Jis ragino komunis
tus aktyviau kovoti prieš krikš- 
Ičionis. kad už keletčs metų jų 
j visai Rusijoje nebūtų. Bet tuo 
r pačiu pats pripažino, kad išnai
kinti krikščionis užims dar 
daug metų. Panašiai kalbėjo se
novėje Romos ciesoriai, bet 
krikščionys išsiplatino po visą 
pasauli, o ciesoriai negarbingai 
pražuvo.

10 Metų Lawrence
darbi

... J J ■
2

CAMBRIDGE, MASS.
MOTINŲ PAGERBIMAS

Geg. 14. bažnyčioje labai daug 
! suaugusių, ypač jaunimo, ėjo 
Į prie šv. Komunijos. Jos buvo 
aukojamos už motinėles.

Šv. Vincento draugijos narės 
I ir nariai dalyvavo 9 vai. šv. mi- 
i šiose, kurios buvo atnašauja
mos jų intencijai.

Vakare 7:30. Cambridge soda- 
; lietės turėjo puikią motinoms 
■ pagerbti pramogėlę su užkan
džiais ir programa. Vadovavo' 
kun. Antanas Baltrušūnas. vi- į 

! karas. Dalyvavo ir kalbas sakė 
Dr. Paulina Lužeckaitė, kun. J. 

. Skalandis ir klebonas kun. P. 
j Juškaitis.

I

REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO 
SKELBIMAIS REMIA “DARBININKĄ”.

I ■■ ■

92 NO. Elm st. VVestfield, Mass.

| COMPLIMENTS OF

L
Vitrifield VVheel Co.

Westfield, Mass.

Old Colony Envelope Co.
Specialize in the Manufacture of VVedding Invitations 

Sočiai Stationery — Personai Stationcry 
Greeting Card Envelopes

92 No. Elm St. Westfield, Mass

t 1
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Thornas Clęaning Serviee |
Cleanėrs and Dyerš for the Wliole Fainily /

We specialize in Evėning Govvns and Velvets 5
Free Delivery Serviee »

202 Ęlm Street Westfield, Mass. f-
*XXXXXXXXXXXXXXX*X'X'XXXX'XX%<>.-XXXXX%'XXXXXX%%X.XXXXXXXXXX*

i 21 Orange Street Westfield, Mass. Tel. 1520

Motinų Dienoj. 1 vai. po pie
tų. į moterystės luomą įstojo 
Viktoras M. Tamošiūnas iš So. 
Bostono su Alena Gailevičiūte 
iš Cambridge. Panelė buvo cho
ristė. Visas choras gražiai gie
dojo Veni Creator. Klebonas 
suteikė šliūbą.

Cambridge choristų tarpe ža
da ir daugiau mainyti stoną šią 

i vasarą.
II 
i I

Moulton Asphalt Serviee
s ’ -

kXXXXXVXXXXXXXXXXXXVXX%XXXXXKXXXXXXXVXX-■ . •• . •- -

I

——

• C-.-, .-v. .
Thoma^ Ęąttistoni & $on

Supplies — Ruilding Mateliais — Lumber — Septic Tanks — Masons 
Granville Road

Southwick, Mass. Tel. South 38
- ~ ~ • . (M L .'►t.

------ — — =------------ ,------ a- -   :w —a—

. . . . ’ - ... * > ■ v - . ' y

Gegužės 21. Mokyklos vaiku
čiai. Seselėms vadovaujant su
ruošė ir išpildė tikrai gražų ir 
atatinkamą motinoms pagerbti 
programą.

Parengime dalyvavo ir kalbas 
sakė: Kun. P. Juškaitis, klebo
nas. kun. A. Baltrušiūnas. vika- 

• ras. kun. S. Kneižis, Norvvood 
i klebonas ir “Darb.” redaktorius 
i p. A. Kneižys. Žmonių buvo pil
nutėlė svetainė.

----------------------------------- .

Reuterio Telegramų A- nėra savo tėviškėje apsi- 23. kun. P. Juškaitis irIrs m L-* X L n nr<lr 
gentūra iš Belgrado pra
neša, kad Jugoslavijoje 
(Serbijoje), atrasta vienas 
gyvenantis seniukas, kurį 
laikraštininkai 
"laimingiausiu” 
žmogumi!
Thiletcki, 
žiaus seniukas. Šis senelis lio tautų kalbose! 
yra vadinamas "laimin
giausiu pasauly žmogumi” 
dėl to, kad lygiai nuo 10 
savo amžiaus metų, jis ne
siprausia sau veido, nesi- 
plauna drabužių, nesiker- 
pa plaukų, nesiskuta barz
dos, negyvena kaip kiti vi
si žmonės namuose, ne
miega lovoje ir tt. ir tt. 
Vieton drabužių. — jis dė
vi senus, nuplyšusius sku
durus, kuriuos kiti visi 
žmonės išmeta laukan, 
kaip nebetinkančius var
tojimui, ir miega kur pat
voriuose, ar kokiuose krū
muose įsilindęs. Vasaros 
laiku jo gyvenimas ir na
mai, — tai atvira gamta: 
o žiema, kad pasislėpus 
nuo šalčio, — jis įsikasa į 
žemę ir ten gyvena. Dide
liems šalčiams užėjus, jei
gu tik maisto turi, — jis 
po keletą paeiliui dienų iš 
savo urvo niekur 
lysdamas, jame guli 
miega. Puodelį, kuriame 
sau valgį verda, ir kitus vi
sus reikalingus savo "lai
mingo” gyvenimo daiktus, kasyklų savininkai, 
ant tam tikro šniūro su
vertus. — jis visuomet ne
šioja sau ant kaklo užsi
kabinęs. Neveizint 70 sa
vo amžiaus metų _ sene- ^*^>^-',*^*******,^^%^’^v^****%%*’*******%%%*'''*%*V
lis yra gan sveikas ir gan 
tvirtas, o kas svarbiausia 
anot laikraštininkų, — la
bai greitas!

Stole Thilecki profesija, 
— tai elgetavimas. Beelgė- 
taudamas, jis yra po kelis 
kartus išvaikščiojęs tris 
valstybes, būtent: Serbiją, 
Bulgariją ir Rumuniją. { 
Lygiai dešimts metų am
žiaus būdamas, jis dėl ku
rios tai priežasties, pabėgo 
iš gan turtingų savo tėvų 
namų, — ir ne kartą 

160 metų laikotarpį. darl£

KUN. P. M. JURAS,

Lawrence Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos klebonas, 
LDS Garbės Narys ir Centro Valdybos vice-pirminin- 
kas. gegužės 15 d. š. m. minėjo 10 metų klebonavimo 
Lawrence sukaktį. Pirmaisiais toje parapijoje klebo
navimo metais kunigas kleb. Juras užbaigė naują baž
nyčią. Daug dirba LDS organizacijoje.

Klebonavimo sukakties proga sveikiname kun. P. 
Jurą ir linkime ilgiausių metų!

Atrastas "Laimingiausias Pasauly Žmogus"

I
11C1 <x oavu icuonvjv a^oi- 

lankęs. Kai jis nuo savo 
tėvelių pabėgo, — jis te
mokėjo kalbėti tik savo 
tėvelių gimtąja kalba, — 

pavadino serbiškai, o dabar, kai lai- 
pasauly kraščių raporteriai prane- 

Juo yra Stole ša, — puikiausiai kalbąs 
— 70 m. i

Baltijos Ir Skandinavijos 
Studentų Konferencija 

Kaune
KAUNAS, gegužės 18 d. čia 

prasidėjo SELL (Suomių, estų, 
latvių ir lietuvių studentų orga-

džiu. vakaras praėjo sėkmingai nizacijų) konferencija. Akade- 
ir tvarkingai. mikai manifestuoja Baltijos —

Pelnas skiriamas šv. mišių Skandinavijos vienybę.
aukai už a. a. kun. Krasnicko -----------------
vėlę ir už rengėjų mirusių mo- KAUNAS — Staiga plaučių 
tinų vėles, šv. mišios įvyks Ne- uždegimu sunkiai susirgo buvęs 
kalto Prasidėjimo par. bažny- Klaipėdos krašto gubernato- 
čioje. Cambridge. Mass. ; rius. dabar Lietuvos komisaras

Komitetas K. PA Klaipėdoje. Viktoras Gailius.

i

Į LIETUVĄ per 7 DIENAS
pasaulio greičiausiu laivu

Oueen Mary Birželio 7 ir 21
Aųuitania Geg. 31, Biri. 28 

Aguitania Liep. 15, Rugp. 2
Neperviršijamas gerumas patogumų valgio ir patarnavimo

SPECIALUS LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS

_______ AQUITANIA— Birželio 14_________
Atitraukit .savo gimines: Klauskit Cunard White Star veltui 

knygučių: Kaip atitraukti gimines iš Europos". 
Norint pilnų informacijų kreipkite.* pas agentus:

G. Kybą. 14 Vernon St.. Worcester. Mass. 
Anthony F. Svveetra. 135 Newbury St., Lavvrence. Mast 

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

Cunard

i

I

HUNTINGTON l’EOPLE

Huntington, Mass.

Textile Co.
Owned, Managed and Operator by

------------- ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------- , _ •---------------------------:--------------—i---------------------

kun. P. Virmauskis dalyvavo 
New York arkivyskupo Spell- 
man instaliacijoje. Tikrai buvo 
kuom pasigerėti. Žmonių prisi-į 
rinko virš 50.000. kunigų apie' 
2000 — arcivyskupų ir vysku
pų apie 64. Buvo daugybė ir ki
tokių dignitarų.

am- šešiose Balkanų Pusiasa- -----------
ŠOKIAI

J. Butkevičius. Nekalto Prasidėjimo 
----------- jos Didysis choras rengia pasi- 

į — “Dinner Dan- 
_ ’, pirmadienio vakare. 8 p. 
m., gegužės 29. Bostono erdvio
je ir naujai išpuoštoje įstaigoj 
“The Trocadero”, 277 Hunting
ton Avenue. Pietus ir šokiai 
$1.25. Paskutinė diena vietas 
reservuoti bus gegužės 27 d. 
Pelnas skiriamas chorui, paden
gimui kelionės lėšų į Pasaulinę 
Parodą dalyvauti Lietuvių Die
nos programoj. Tikri esame, 
kad sulauksime daug mūsų 
draugų. Atsišaukite ŠOU 4877 
arba į draugus choristus.

Choras.

Bėga Slaptai Iš Klaipėdos linksminimj’ „ r ce , pirmadi
Krašto

r

KAUNAS — Klaipėdą prijun-! 
gus prie Vokietijos, ten gyveni- j 
mas žymiai pasunkėjo. Sunkių! 
sąlygų nebepakęsdami ir tėvy
nės išsiilgę į Palangą naktimis 
perbėga ne tik suaugę žmonės, 
bet ir vaikai. Du mokyklinio 
amžiaus berniukai atbėgo net 
namiškius palikę Klaipėdoje.

Naciai Varžo Kataliką 
Teises

nebeiš-
ir

VIENNA. Austrija, geg. 25.— 
Katalikų Bažnyčios vyriausybei Į 
buvo pranešta, kad ateityje, be 
nacių vyriausybės užtvirtinimo, 
nebus galima daryti kunigų 
permainų parapijose. Kandida
tai į dvasines seminarijas, ar į 
vienuolynus taip pat turės gau- 

’ti nacių valdžios leidimą.

Kartono Streikiertoi Laimi
. >* 4 - J ■**’ *

HARLAN. Kentucky — Ang- 
*, vienas 

po kito, pasirašo sutartis su 
streikuojančiais darbininkais.

Streikieriai tikisi laimėti 
Į

Į streiką visose kasyklose.

The Flower Shop
Floįvers for ai! Occasions 5
Herbert C. Wiliiams. Prop.

r 30 Main St. Tel. 194, Westfield, Mass. Membcr F. T. D.

:  --------- ---- ------- -- ---- -------------------- :—:---- —  ----------- :-------------------- ■----- . :------------
---- ------ --------------- ----------------- ----------------.............. - ------- ----  ---------------

I
iI♦
I

I

parapi-

i

•XXXXXX*XXXXXXXX%XXX%’X%XXXX%MXXXXXMX%XXXMXX%XXMS 
, W V k • • C * - X «. • - * *. V.

John S. Lane & Sons, Ine.
TRAP ROCK

East Mountain Road Westfield, Mass.

ČXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXVXXXXXXXXVXXXXXXXXXX’^J Fostęr House
Dancing every Friday & Saturday evenings to our svving band

TRY OUR BLUE PLATE SPECIAL
Jį Served daily at reasonable prices — Full license privileges__ _ _  _ _  I
/ North Elm St. Tel. 1748 /

—:------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ■--------------------- -------------- •------------------ , r r ■ 1--------------

XXXXX%%XXXXXXVXXXXXVXXX*XXX*/

Lambson FurnitureCo.
FUNERAL DIRECTORS

Complete Home Furnishings
Cor. Elm and Thornas Sts. Phone 22

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’XXXXXXV*LXXXXXXXXXXXXXXXX
__________________________• . ----- ---  — — . ■ . ; ------------- --- ..L.'. -ž-.-

KAUNAS — Nors pavasaris 
Lietuvoje vėsus, tačiau žiem
kenčiai labai gražiai atrodo. 
Vaismedžiai turi užmezgę labai 
daug žiedų. Laukiama gero der
liaus. Pievos dėl lietaus stokos 
vėlai tepradėjo želti.

I
VVESTFIELD LAUNDRY & į
GENERAL CLĘANING CO. (j

Complete Laundry Serviee
41 Jefferson St. Tel. 128 <Į

Westfield, Mass. ![

J 5? ALLAN O. GALLOVVAY >

J Cigar Box Mfg. i
į Westfield, Mass. x

XVXXXXXXXXX%XX.%M3LXXXX%%5iXXXX%%%XX%*X!
••-.•. s. ■ • - - - •. - . . > . K

Roberts’ RoofingCo.
Barrett Roofs — The Worids Finest Built-up Roofs 

Asbestos Siding — GcneraI Repairing
15 May Street Westfield 331I

QUALITY MERCHANDISE iĮ 
at Į>

REASONABLE PRICES <

Radios — Sportinę Goods Į>

Kitchenware- -General Hard'vare i Į
HAMILTON T. ATWATER. INC. ]!

The Old Reliable Hardware Store !'

120 Elm. St. Tel. 115 j Į

J Westfield. Mass. Į Į

Frank Brothers’ Paper Co.
51 Hampden St. Dial 66354

COMPLIMENTS OF

.X%%*XX*XX%XX%%XXX%XXXXXXXX%XXXX«%'<%%XX%X%XXXXXXX'

Child’s Garage p
J Automobile Repair Work /

223 Main Street, West Springfield. Mass. Tel. 6-9113
ZXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXX<J 

.— J____________ ' - : — ---------- :--- •—X U . > XX J—±-»—L - — -— --------------

I
CENTRAL PACKAGE STORE ?

INC. J
James F. Oillon, Mgr. «Į

Best in Liquors and Wines Į>
754 Main St. Tel. 3-9791 <[

Springfield, Mass. Įi

I
CHARLES O. BROWN

GARAGE <Į

Tire and Battery Serviee Į>
Shell Super Serviee Station <■

232 St. James Blvd. Tel. 3-4743 Į,
Springfield. Mass. ]•

i I Wayside Food Shop J
Offering the Finest Foods At Reasonable Prices

Visit Our New Imperial Cocktail Lounge y
Holyoke — Springfield Road J

I
TOOKE STUDIO

Edvvard W. Doyle. Prop.

We welcome your business 
Home Portraits and Commercial 

Photography
32 Elm St. Westfield 429

1 .•.V.V.V.V.SV.’.'.VA’V-V.VA’ S 
IRUBIN BROTHERS 5

Hosiery — Underwear — Shirts J

Gloves — Notions 5
1807 Main St. Tel. 3-3334 J

Springfield, Mass. ?

Compliments of A FRIEND

,\VX%%%XX%^%XXXXXXXXXXXXX%VXXKXXXXXX%XX%XXXXXXX%XXX%XT

H. C. Puffer Company
J ’GRAIN

J 194 Lyman Street Phone 3-5103
J Feeding Hills Phone 3-9798
^%%XXXX%XX%XXXXXXXXXX%XX%X%XXXW%X%XX%%XXXXV%'WXXXXXW%?K
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Kivirčiai Hitlerio Su Lenkais
Neišvengiami

Minejo 15 Ir 10 Metų Sukaktį
I

Septynios DovanosTačiau didžioji pasaulio 
dalis bijp, ųęnpri karo. Dvi 
tautos Europoje ir viena 
Azijoje — nori kariauti, 

i arba kariauja. Tik dar nė- 
i ra — visuotino karo.
j Kurios tautos nenori ir 
i bijo karo, bet beveik nebe- i 
tiki šių dienų taika. Pran
cūzijoj visi įsitikinę, kad 
netrukus vis vien jau reiks 
kariauti. Ir jeigu įvykiai 
eis tokia tvarka, kaip lig- 
šiol — tai gal ir labai greit 
įsižiebs — baisus karas. 
Karas šiuo metu — turėtų, 
i.š tikro, būti — baisus!...

Dabar eina skubotas, 
ūorv i ngas, pasi ruošimas 
'Larui. Ir daugelis tautu — 
tiošiasi karui, ne dėl to, 

kad ką užpulti, bet, kad 
apginus savo laisvą gyve
nimą. patikrinus krašto 
n< priklausomybę.

'l ai’) galvoja ir elgiasi 
visos mažos tautos. Di
džiųjų tautų reikalai, žino
ma, būna ir platesni.

Vienas laikraštis apie 
gyvenamąjį m o m e n t ą 
šiaip maž daug išsireiškė: 
“sis nepaprastas, skubus, 
tiesiog šiurpulingas vals
tybių ginklavimasis, ku
riam kraunami miliardai, 
ir kad tiek milijonų būtų 
skiriama žmonių gerovei 
— turėtume, ištikro, žemė
je tikrą rojų, vietoje da
bar ruošiamo pragaro!”

Tačiau ar kas iš mūsų 
nori ar ne — visi turime 
laukti karo?

Dėl karų psichologijos 
A. Uspcnskis knygoje — 
“D. Kare” rašo: — “Žy
mus rusų karo psichologas 
generolas Diagomierovas 
karo, kaipo neišvengiamo 
dalyko, klausimu rašo: ‘Aš 
rašau r.e karo apologiją, 
gink Dieve, ne! Aš pirmas 
sakau, kad karas yra bjau
riausias, nežmoniškiau- 
sias, bet kartu tvirtinu, 
kad tai neišvengiamas da
lykas! Žmonija, kaip ir 
Dieviškasis Mokytojas, ga
li tik melstis: “Viešpatie, 
jei gali atitolink nuo ma
nęs šią taurę!” Bet tene- 
užmirsta ir pabaigos šios 
maldos: “bet ne kaip aš, o 
kaip Tu nori”; todėl kai a- 
teina laikas, taurės iš
vengti negalima”. Toliau 
pats A. Uspenskis sako: — 
“... Aš kartoju, kad karas 
yra Dievo rykštė žemėje, 
dalykas, nepereinąs nuo 
žmogaus valios; tai yra 
pat stichijos reiškinys, 
kaip audra, žemės drebėji
mas, epidemija ir kiti pa
našūs reiškiniai 
penskis — D. 
p.).

Taigi pačių 
šiuo klausimu
skirtingos. Seni rusų ka
riai tvirtina, kad karo iš
vengti negalime, karas, 
tai kaip koki viską naiki
nanti audra kaupiasi ir 
turi, kaip koks ugniakal- 
nis išsiversti. Gi vokiečiai 
ilgu filosofinių išvedžioji
mų nedaro: Jie tik trum
pai pareiškia: “karas rei
kalingas tam, kad išmok
tume ateit v geriau karinu- 

: 4.:m
l1 •

Ugniakalnis Europoje 
dunda... Visi neramiai dai
rosi, ir kaž ko, nepapras
tai baisaus, laukia? —O 
gal labai netikėtai jis išsi
verš? Dabar nebegalima 
sakyti, kaip buvo 1914 me
tais. Tuomet į karą gal tik 
mažas būrelis diplomatų 
ir karo vadų tetikėjo, bet 
jis iškįlo, kaip nepaprastai 
baisus vulkanas...

Dabar gi If/V'ik' visi, ta r-

i

I

Jau rodos kaip ir nesigirdi apie vokiečių - lenkų 
kivirčius. Hitleris su Mussoliniu viešai pasisakė neno
rį karo ir žada susilaikyti nuo tolesnių žygių — viens 
Europos rytuose, kits vakaruose. Ir dėlto kai kurie 
lengvamaniai politikai jau pasiryžę skelbi i, kad "va
karų ir rytų fronte viskas ramu”.

Tai tik lengvatikių tokia nuomonė. Kiek geriau 
nusisėdėję politikai teigia, kad dabar tai tik tyla prieš 
audrą, kad taikos laikotarpis bus neilgas, šie pastarie
ji ar tik nebus atspėję. Dancigo klausimas toli gražu 
nelikviduotas. Debesiai ten tik renkasi. Jie renkasi il
giau, nes ir audra bus didesnė.

Tai jau būdinga Hitlerio žygių ypatybė, kad prieš 
užgrobimą kokią šalį, Vokietijos diktatorius surengia 
keletą incidentų, kurie turi įrodyti, kad numatomoj 
užgrobti šaly vokiečiai tiek persekiojami, jog Hitle
ris yra priverstas eiti jiems pagalbon. Išprovokuojama 
kokios riaušės ar muštynės, kuriose būna sužeistų ar 
net nukautų vokiečių. Yra žmonių, kurie tam pasi
švenčia. Tas duoda Hitleriui “neužginčyjamą” teisę 
įsikišti. Taip pat numatomoj užgrobti šaly pradeda 
lankytis skaitlingi būriai vokiečių “turistų”, kurie, 
kaip paskui paaiškėja, yra ne kas kits kaip tik nacių 
smogikai. Jie sukelia tiek riaušių, kad reikia su jažs: 
kautis, ar pasiduoti. Taip buvo Austrijoj ir Čekoslova
kijoj, taip dabar yra Dancige.

Šiuo momentu vokiečiai visaip mėgina terorizuo
ti lenkų muitines Dancigo koridoriuj. Net mėtomosį 
bombos į lenkų valdininkų namus ir daromi ginkluoti 
puolimai taip planingai sugalvoti, kad kaltininkų ne
surandama. Lenkai bemaž tuo pačiu atsimoka, ir susi
kirtimai pasieny vis aštrėja. Bet daugiausiai lenkai 
susirūpinę tuomi, kad į Dancigo kraštą pradėjo lanky
tis būriai stambių vyrukų, kurių daugelis atvirai dėvi 
nacių - smogikų uniformą. Jų skaičius tūkstančiais 
apskaitliuojama. Jie elgiasi taip atkakliai, kad lenkų 
policija bijosi su jais prasidėti. Lenkai turi kiek ka
riuomenės Gdynėje ir grasina šaudyti, jei naciai nenu
rims. Naciai nenurimsta.

To viso akyvaizdoj lenkų ministeris Beckas dau
giau negu susirūpinęs — jis nusigandęs. Puldinėja šen 
ir ten, ieškodamas pagalbos ir — daro netaktus, kurių 
stambiausias tai tas, kad Beckas atstūmė Šv. Tėvo tar
pininkavimą susitaikyti. Mat, Beckas bijosi, kad tary
bos Vatikane gali pakartoti Municho nutarimus — pa
likti Lenkiją Hitlerio malonei. Beckas puolasi net prie 
lietuvių, tarsi nėkiek nebūtų jiems nusikaltęs, ir nori 
užglostyti ultimatumo įspūdį. Jis čia elgiasi lyg koks 
vaikėzas, kaip ir nesuvokdamas, kad tokios skriaudos 
nesiduoda užglostomos. Mėgina ir su sovietais tartis 
ir, kaip atrodo, kiek sėkmingiau kaip pirma. Mat, Lit- 
vinovo vietą užėmė vice - ministras Potemkinas (gar
siojo grafo Potemkino ainis) daug sušnekamesnis už 
Litvinovą, su kuriuo Beckas negalėdavo susikalbėti. 
Bet ir su Potemkinu tik kalbos - derybos, be jokių ap
čiuopiamų rezultatų. Beckas jau neabejoja, kad galų 
gale jam teks suvesti sąskaitas su buvusiu savo bičiu
liu Hitleriu. Gal ne vėliau kaip šį rudenį. K.

!
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kariškių, 
nuomonės,
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J. MAŽEIKA

Karas reikalingas tam. 
kad ateity mokėtume ge
riau kariauti”. (Reicho ka
rininko žodžiai).

Gyvenamasai momentas 
napaprastas. Begalo keblu 
publicistui: — Ką šiandien, 
šią valandą, jis sugalvojo 
parašyti, o gal būt jau ir 
parašė laikraščiui — už 
kelių dienų — jau tie jo 
žodžiai maža beturi pras
mės. Įvykiai pasaulio poli
tikoj bręsta ir vystosi be
galo greitai, kitą kartą — 
žaibo greitumu. Telegrafo 
— Radio gadynėje — su 
plunksna darosi, tartum, 
visai menkas ir nedėkin-

i

gas darbas. Vis dėlto dar. 
kol kas, nenustota rašyti, 
ir skaityti — taip pat.

20 metų su viršum, pra
ėjo nuo didžiųjų kultūrin
gojo pasaulio skerdynių. 
Rodos, civilizuotas pasau
lis taip skaudžiai buvo nu
baustas, ir net keletą metų 
sunkiai alsavo po tų bai
sių imtynių. Bet juk 20 
metų praėjo! Atsirado 
nauji vadai ir gimę kūdi
kiai
Vaikai, žinoma, 
karo - 
tyti _
žinoma, vaikų niekas ne
paiso.

KUN. P. V. STRAKAUSKAS,

Mes apsidžiaugiame ga
vę vieną dovaną ir už ją 
širdingai esame dėkingi 
davėjui. 0 kaip besi
džiaugtume gavę septy
nias? Gal jomis ir negalė
tume naudotis, bet vistiek 
jas brangintume ir davė
jui ačiū sakytume. Dova
nos mus įpareigoja, nes 
jaučiame pareigą, progai 
pasitaikius, savo gerada
riams taip pat dovanomis I 
atsilyginti. Bet mums yra) 
siūlomos, be jokių parei-j 
gų, septynios dovanos, la
bai brangios ir didžiai 
mums reikalingos.

Tas septynias dovanas 
mums siūlo Dievas, šven
toji Dvasia. 
Sekminėse 
šia suteikė 
oaštalams, 
bar ji nori 
teikti.

Pirmiausia Šv. Dvasia 
mums siūlo išminties do
vaną. Tai reiškia, kad Šv. 
Dvasia teikia žmonėms iš
minties. Pasaulio žmonės 
gudrybę vadina išmintimi, 
jie vadina tą žmogų iš
mintingu, kuris sumanin
gai moka naudotis artimų 
silpnybe arba jų nežinoji
mu. Netoki yra Šv. Dva
sios duota išminties dova
na. Kaip tik priešingai, Ji 
duoda žmogui suprasti, 
kad visokios suktybės ir 
apgaulės kenkia patiems 
žmonėms, kurie jas daro, 
šv. Dvasios duodamieji iš
minties dovana parodo 
žmogui, kad dvasinės ge-

Kaip pirmose 
Šventoji Ova

las dovanas a- 
taip lygiai da- 
jas mums su-

šv. Juozapo lietuvių par. (Lowell, Mass.) klebonas, 
buvęs LDS Centro Valdyboje, nuoširdus “Darbininko” 
bendradarbis ir rėmėjas, gegužės 15 d. minėjo savo 
klebonavimo Lowell’yj ir gegužės 23 d., 15 metų ku
nigavimo sukaktį.

Ta proga Lovvell’io lietuviai parapijiečiai labai 
gražiai pagerbė savo mylimą kleboną šauniu bankietu.

Sveikiname kleb. kun. P. Strakauską ir linkime 
ilgiausių metų!

Mūsų išeivijos įžymusis literatas - poetas Garb. 
J. K. parašė jubiliejatui kun. P. Strakauskui, sukak
ties proga, šias eilutes:

Gerb. Kun. P. V. Strakausko
Jubiliejui

1

May 23,1924 — May 23,1939
Valio gerasis Klebonėli, 
Švenčiąs garbingą jubiliejų! 
Parapijonys jį iškėlė. 
Kurie Tave taip pamylėjo.
Jie žino tėviškąją širdį, 
Kuiią visus myli vienodai. 
Gražius pamokslus Tavo girdi, 
Kuriais į dangų kelią rodai. 
Puoši Bažnyčią rūpestingai. 
Minty turėdams Dievo garbę, 
Jėgų Tau niekad nepristinga 
Atlikti pareigą taip svarbią. 
Jaunimą tėviškai auklėji; 
Jis gerą piemenį pažysta.
Ne vieną ašarą išlieji.
Jei koks jaunuolis kartais klysta. 
Vargšus, paliegėlius globoji. 
Ligoniams suteiki paguodą, 
Ir Tavo patartis gabioji
Vilčių daug darbininkams duoda. 
Tau rūpi lietuvių švietimas, 
Kolegijai teiki pagalbą.
Kad mūs priaugantis jaunimas 
Lietuvišką pamiltų kalbą.

Už tą nuoširdų, kilnų darbą 
Didžiausią reiškiam Tau pagarbą. 
Per busimųjų metų eilę 
Tau karštą rodysime meilę, 
Kad jubiliejų daug sulauktum 

Ir sveikatėk' besidžiaugtum.
• •*

tiky- 
netu- 
dova- 
kenk-

i

ir likti išti-
ir Jo Baž-

Dvasios do-

rybės yra daug branges
nės už visus žemės turtus, 
kad šio pasaulio gerybės 
yra niekniekis prieš amži
nąsias gerybes.

Antroji Šv. Dvasios do
vana yra supratimo dva
sia. Supratimo dovana 
žmogaus protui teikia 
šviesos, kad jis Dievo ap
reikštąsias tiesas teisingai 
suprastų, apsisaugotų nuo 
klaidų ir brangintų 
bos mokslą. Žmonės 
rinti tos supratimo 
nos nesupranta kiek
smingas yra katalikui be
dieviškų laikraščių skaity
mas ar bendravimas su 
laisvamaniais.

šv. Dvasios patarimo do
vana yra lyg geras patarė
jas, kuris parodo, kokio 
mis priemonėmis geriau
siai yra pasiekiamas išga
nymo tikslas. Šios dova
nos labai reikia tiems, ku
rie valdo kitus, pavyzdžiui, 
tėvams. Auklėti vaikus y- 
ra didi atsakomybė: vie
nas blogas patarimas gali 
įstatyti vaiką į blogą gy
venimo kelią. Tėvai turėtų 
visada prašyti tos Šv. Dva
sios dovanos.

Stiprybes dovana pade
da žmogui pergalėti sun
kias pagundas 
kirnais Dievui 
nyčiai.

Penktoji Šv.
vana yra mokslo, arba ži
nojimo dvasia. Ne visi 
mokslai yra lygūs. Ardy
mo mokslas, griovimo 
mokslas yra be vertės ir 
kenksmingas; kūrybos ir 
žmonijos gerovės mokslas 
yra didelė vertybė; bet 
amžinos laimės mokslas 
yra didžiausias. Ką žmo
gui padėtų visą žinoti, o 
paskui būti amžinai praga
re?

Šeštoji, maldingumo do
vana pasaldina visus sun
kiausius žmogaus darbus. 
Kas gerai moka melstis, 
tas moka gerai gyventi. 
Bet melstis žmogus neiš
moks, jei šv. Dvasia jam 
neateis į pagalbą.

Dievo baimė yra septin
toji Šv. Dvasios dovana. 
Kas bijo užrūstinti Dievą 
per nuodėmę, tas Dievą 
myli. O kas myli Dievą, 
tas visą yra pasirengęs 
dėl Jo nukęsti, tas nesibi
jo žmonių pajuokos, nei 
turto nuostolių, nei pa
čios gyvybės paaukoti. 
Taigi Dievo baimė yra 
žmogaus drąsa ir stiprybė. 
Tai mums gerai įrodo visi 
kankiniai. Ir lygiai, kas 
nebijo Dievo, tas bijo 
žmonių pajuokos, bijo li
gos, o ypač mirties. Netu
rėdamas Dievo baimės, 
žmogus sunaikina savo 
sielą, savo garbę ir savo 
sąžinę. Visi vagys ir plėši
kai, komunistai ir laisva- 

^2 maniai nebeturi sąžinės nė 
—. i savygarbos, nes jie neturi 

i Dievo baimės. Dievo baimė 
reiškia Dievo meilę.

Ir štai, matome, kad tos 
septynios šv. Dvasios do
vanos yra labai brangios ir 
visiems labai reikalingos. 
Taigi laukdami Sekminių 
šventės visi nuoširdžiai 

’ turime sakyti:
i “Ateik, Dvasia Viešpatie, 
Ir išleiski dangišką 
Šviesos savo spindulį.

dėl to iš anksto prie jo Duok Tavo tarnautojams, 
i Tavim pasitikintiems, 

Leonardas šimutis, į Septynerias Dovanas”.
AI .RKF Sekretorius. T,

apsigynimo stipr inimui ir Klai- į 
pėdos pabėgėlių šelpimui.

Federacijos valdyba iš savo 
pusės padarė viską, kas 
galima padaryti, šiuo 
skyriams pakartojama, 

i Lietuva

buvo 
laišku j 

kad 
šaukia mūsų pagalbos

ir dėl to atlikime savo pareigą 
per įvairius parengimus, spe- 

i cialiai surengtose pramogose 
ir kitokiais būdais raginkime 

į tautiečius gausiai aukoti Lietu
vos gelbėjimui. Aukas siųski- 
w per prie Federacijos vei
kiantį Tautos Fondą.

šiomis dienomis Federacijos I 
valdyba iš Tautos Fondo įteikė 
Lietuvos Ginklu Fondui .$525.. 
0(1. o Klaipėdos pabėgėlių šelpi
mui $35.15. Kaip greit bus gau
ta daugiau aukų iš skyrių ir ap
skričių bei šiaip jau iš kolonijų, 
jos tuoj bus išsiųstos Lietuvos 
Ginklų Fondui arba Klaipėdos 
tremtinių šelpimui.

šia proga primename, kad į 
busimąjį Federacijos kongresą 
bus įneštas sumanymas, kad 
kasmet tinkamu būdu minėti 
skaudųjį mūsų tautoje įvykį — 
Klaipėdos užgrobimą kovo 22 d., 
taip kaip Spalių mėn. 9 d. mini
me Vilniaus krašto užgrobimą. 
Netenka abejoti, kongresas tą 
sumanymą užgirs. Pasvarstyki
me šį klausimą susirinkimuose.

užaugo kareiviais, 
“nori” 

— nes jie nori pama- 
kaip tada bus?”, bet

I

J. K

iI

Iš FEDERACIJOS CENTRO 
RAŠTINĖS 

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Lietuvos Reikalais

Lietuva ir visa mūsų tauta

tum įsitikinę kalba. Nors 
nemaža vilčių deda ir Jun-, 
gtinių Valstybių preziden
to žygiams.

Krikščionys, baisių ka
ro nelaimių akivaizdoje 
turi karštai melstis: — 
Nuo maro bado, ugnies ir 
karo — gelbėk mus Vieš
patie!

pergyveno skaudų smūgį. At
plėštas nuo jos Klaipėdos kraš
tas. šis skaudus įvykis smarkiai 
sukrėtė ir mus. Amerikos lietu
vius. Ir mes dėl jo darėme žy
gius. protestavome. ALRK Fe
deracijos centro valdyba dar 
prieš Klaipėdos užgrobimą iš
siuntinėjo kablegramas į Euro
pos sostines ir telegramas į ati
tinkamas šio krašto valdžios į- 
staigas. prašydama, kad užsto
tų Lietuvą. J Lietuvos vyriau
sybę Federacija atsiliepė prašy
dama. kad šiuo kritišku Lietu
vos momentu atstatytų tautoje 
vienybę, kad suburtų prie vals
tybės vairo geriausias tautos 
jėgas. Be to. į Amerikos lietu
vių visuomenę atsiliepė prašy
dama, kad ji aukotų Lietuvos

Federacijos Kongresas
ALRK Federacijos kongresas 

šiemet įvyksta rugsėjo mėn. __ 
ir 13 dd.. Apreiškimo par. sa
lėj. Brooklyn, N. Y. Atvykę į 
kongresą atstovai ir svečiai tu
rės progos dalyvauti Lietuvių 
Dienoj New Yorko Pasaulinėj 
Parodoj. Referatus kongrese 
skaitys — Dr. K. Pakštas. Lie
tuvos universiteto profesorius. 
Kun. J. Miliauskas, Šv. Trejy
bės par. klebonas. VVilkes Bar- 
re. Pa.. Matas Zujus. “Garso” 
redaktorius, ir Kun. V. Masiulis 
iš Brooklyn, N. Y. šių metų 
kongresas ypatingai bus svar- 

jbus. < 
ruoškimės.
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Lietuva Pasaulinėje Parodoje Kardai Skilti Ne Laužyti, Bet Kautis!

Įspūdžiai Iš Pasaulinės Parodos
lai piešti mūsų Lietuvos daili
ninkų : Kalpoko, Saldiko, Ušin- 
sko ir kitų. Tuos paveikslus va
dina — muraiai. Jie vaizduoja 
įvairius Lietuvos istorijos mo
mentus. Pavyzdžiui: pirmasis 
paveikslas dailininko Kalpoko 
pieštas, pažymi Lietuvos Nepri- 

Čia

Įžengus į pirmąjį didžiulį 
kambarį iš fronto pusės, tuo- 
jaus pamatai milžinišką Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio sto- 
vvlą. kuri gilumoj kambario ant 
pakilumos stovi. Sustokime ir 
prisižiūrėkime. Tai Vytautas, 
tas didysis Lietuvos karys, ku
ris siekė Lietuvai amžinos ne- klausomybės paskelbimą, 
priklausomybės ir laisvės. Tas. stovi Dr. Basanavičius ir skai- 
Vytautas kurs Žalgirio mūšy i to nepriklausomybės aktą, gi 
vadovavo ir amžinai pritrenkė | aplink stovi ir sėdi tarybos na- 
— sumušė, nuolatinius užpuoli-iriai. Kas gali neįvertinti tokio 
kus ir plėšikus ant Lietuvos že- istorinio momento parodymo, 
mių. kryžiuočius. Tas Vytautas, kaip nepriklausomybės paskel- 
kuris nors ir pats nukentėjęs, bimas. Juk tai buvo paskelbta 
vienok sulaikė totorių plūdimą pasauliui, kad Lietuva nutrau- 
į Europą. Tas Vytautas, kurs kia visur ryšius, visus pančius, 
trokšdamas Lietuvai gero nete- kurie laikė ją vergijoje per pa
ko savo tėvo Kęstučio... Tas į staruosius šimtmečius. Koks tu- 
Vytautas, kurs Lietuvą padėjo Iri būti džiaugsmas. Juk tai lai- 
apkrikštyti. Tas Vytautas, ku- svė nevienam žmogui, bet mi- 
rio dar ir šiandien neviena pa- niai — tautai. Juk su tuo pa
statyta bažnyčia liūdyja jo ka- skelbimu įsikuria nepriklauso- 
talikiškos sielos kilnumą.. Tas ma valstybė. Prisimena man 
Vytautas čia stovi jau stovylos i tas momentas, kuomet vokie- 
pavydale. parėmęs savo karingą čiai plėšė mūsų Lietuvos kraš- 
ranką ant kardo, tartum simbo- tą. Vertė atiduoti paskutinį la- 
liškai primindamas šiandieninei ša pieno, nepalikdami net ma-. 
Lietuvai ir lietuviams, kad rei
kalinga ir tebūna — taika. Jis 
atrodo rūstus ir gailestingas, 
tėviškas ir drausmingas. Bran
gusis skaitytojau, jeigu kada 
nuneš tave likimas į Pasaulinę 
Parodą New Yorkan. neapleisk 
Lietuvos paviliono. o įžengęs 
stabtelėk ir pastudijuok tą Vy
tautą. kuris mūsų Lietuvos is
torijoj užima garbingiausią vie
tą. Akys nukrypsta į šalis. Štai 
brangūs paveikslai. Šie paveiks-

Estų karo mokyklos 20 
metų sukakties proga ka
riuomenės vadas gen. Lai- 
doneris pasakė svarbią po
litinę kalbą. Be kitų jis pa
sakė ir šiuos reikšmingus 
žodžius, kurie bus pataikę 
į širdį ne tik estams, bet ir 
kiekvienam lietuviui:

“Neseniai savo nepri-

Taip — nevienam nusi
ris karšta ašara prisime
nant skaistų veidelį, mei
lią šypseną ar linksmą bal
selį. Nevienas pajus ne
mirštančios meilės liepsną 
vis degant krūtinėje nee
sančiam asmeniui. Kaip 
skaudesnis man darosi tas 
vaizdas kasmet. Ar jam 
niekad nebus galas?

Jau būrys kareivių pri
siartino. Jie dabar stovi 
po mano plačiomis šako
mis. Kiekvienas, kaip gele
žiniu stulpu paremtas, sto
vi prieš aukštą kryžių, ku
rio viršūnę aš slepiu savo 
lapuose. Paklausi, — kas 
po kryžiaus guli? Atsaky
mas — nežinau.

Prisimenu, tiktai, kad 
kartais pasislėpęs nuo sau- 

i lės kaitrų spindulių mano 
šešėlyje, žaisdavo jaunas 
gražus berniukas. Nekar
tą, jo maloniai skamban- 

i tis balselis pradžiugino ir 
i mano medinę širdį. Prisi
menu, kaip jis mėgdavo 
šokinėti tarp mano šakų, 
o kai aš būdavau susirūpi
nęs, kad neiškristų, steng- 
davaus kiek tik galėdams 
prilaikyti jį mažomis šako
mis.

Prisimenu, kai paaugęs, 
pirmą kartą atėjo pas ma
ne ir prisipažino, kad ra- 

ido sau mylimąją. Neužil
go ir ją atsivedė — ma- 

' čiau, kad ji buvo dora ir 
graži mergaitė, labai jam 
tinkama. Koki jie linksmi 
tuomet buvo. Bet kilo ka-

I

t

atsiust
patrankas lekiančias pro 
ausis. O šiandien — pavar
gęs ir nukankintas, miega 
sau ramiai šaltos žemės 
apgaubtas. Pamiršti visi 
dideli žygiai ir nepasiseki
mai, pamiršta mirtis ir jos 
baimė, pamiršta taip pat ir 
betekančia srovė savo šilto 
kraujo.

Šv. Mišios pasibaigė. Ku
nigai nuėjo, bet žmonės li
kosi, rodos, ko laukia. Jųjų 
tarpe mačiau nevieną aša
rotą moteriškę. Gal visų 
jų mintyse tie patys žo
džiai sukinėjas.
— Ak, Dieve, kad jis dar 

būtų prie manęs.
Bet štai, viršininkas su

rėkia. Kareiviai smarkiai 
pakelia šautuvus į aukštį. 
Tris kartus šūviai smar
kiai plykštelėjo. O po to— 
pasigirdo kaip iš tolumos 
trimito balsas — atsisvei
kinantis su buvusiuoju 
draugu.

Nežinau, — gal tas “Ne
žinomasis” kartais ir jums 
buvo meilingas?

Petras Aikšnoras, L. K.

klausomybės neteko du 
valstybės — Austrija i 
Čeko-Slovakija.

Jų nepriklausomybės 
užgeso be kovos.

Mums, kariams, ypatinga 
krenta į akis tai, kad tos 
valstybėse neatsirado n 
vieno piliečio, kuris į rar 
ką būtų paėmęs ginkk 
Jeigu likimas
mums šitokį bandynu 
mes nežūtume, 
kad daugelis čekų kariniui 
kų sulaužė savo kardus 
kai pareikalavo juos atiį 
duoti. Mūsų įsitikinimu,

kardų nereikia laužyti, 
bet su jais reikia kautis! 
Sulaužyti kardai Čekijos 
neišgelbėjo.

Mes vis aiškiau suvokiame! 
jog tų dviejų valstybių nei 
priklausomybei atėjo gal 
laš dėl to, kad jos pilie! 
čiams trūko noro kovoti! 
Mes esam griežtai nu! 
sprendę, kad,

mūsų kraštą užpuolusi 
mūsų armija stos prie! 
Įsibrovėlį. Tada už ka| 
riuomenės stovės visa 
tauta.

Jei mes patys nesipriešinį 
sim, niekas mums ir nepal 
dės, nebent vieną kitą už! 

, uojautos ašarą nulašins...!
m. d

Skaitėn

žiems kūdikiams, kuomet buvo, 
atimama arkliai ir raguočiai gy
vuliai bei kiaulės ir avys. Kuo
met varyte varydavo vežti mū
sų mišką į stotį, kad greičiau 
išgabenus į Vokietiją ir t.t ir tt. 
Ir kada mes nugirdome, kad 
Vokiečiai jau nebe mūsų ponai, 
kad vokiečiams jau nebereikia 
nieko duoti ir jų klausyti, mes 
iš džiaugsmo bėgte bėgome Lie- 

jtuvos Centro link ir stojome į 
savanorių bei šaulių būrius, kad 

' pareiškus savo pasiryžimą likti 
nepriklausomais ir laisvais. Ir 
mus laimino mūsų tėvai... Šis 
didelis istorinis paveikslas turi 
anglišką ir lietuvišką parašą.

Antras paveikslas — Napole
onas leidžia Lietuvai sudaryti 
savo vyriausybę (1812 m. VII. 
1 d.) Šis paveikslas turi savo 
didelę vertę, pažymintis, ypač 
tą faktą, kad Lietuva niekuo
met nebuvo mirus. Kad Lietu
va ir būdama be laisvės, be ne
priklausomybės. vienok buvo 
gyva ir kiekvienu momentu gai
vindama viltis, jog atei laikas 
ir vėl bus nepriklausoma. Štai 

! ir šis momentas, kuomet Napo
leonas su savo armiją vijosi ru
sus ligi Maskvos, kur ir pats 
turėjo prarasti savo garbę, tuo
met Lietuva likusi be caro glo
bos tuojaus ryžosi išgauti iš 
Nepoleono pripažinimą Lietu
vai nepriklausomybės. Ir ją bu
vo išgavę, bet tik neilgam. Žlu
gus Napoleonui, žlugo ir nau
jos Lietuvos viltys.

Trečiasis paveikslas —

I Kun. V* K. Taškūnas,
buvęs Šv. Jurgio lietuvių par. (Norwood, Mass.) klebo
nas ir “Darbininko” redaktorius, LDS Garbės Narys, 
gegužės 18 d., 1929 m. išvyko į Lietuvą. Taigi šiomis 
dienomis sueina lygiai dešimts metų kai kun. V. K. 
Taškūnas yra klebonu Telšių vyskupijoje, Lietuvoje.

Kun. V. K. Taškūnas 10 metų klebonavo Norwoo- 
do lietuvių parapijoje ir 10 metų klebonauja Lietuvoje.

Ta proga sveikiname kun. V. K. Taškūną, LDS or
ganizacijos Garbės Narį!

i

GAL JIS JŪSŲ? i

brau
mokė'

Siela — didžiųjų 
genybių kasykla; 
ją iškasti — suprasti šie 
ios didenybę.

Worcester, Mass
Šv. Kazimiero Parapija2 Asmeniškai Lydimos

Išplauks Iš New Yorko
Per Gothenburg-ą. Švediją

Pirmopi Gegužės-May 31, 
Antroji Liepos-July 1,

Antrą 
vadovaus 
Mučinskas, 
Amerikos 
lietuvių

ekskursiją
Vladas 
Švedų

Linijos 
skyriaus

vedėjas Amerikoj.

VL Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiama mu«u 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei

dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti išplaukimai iš Yorko:

KUNGSHOLM Birž. 3. Rugp. 19 
Drottningholm Birž. 12. Liepos 13 
GRiPSHOLM Liep. 24,

Navis orkestras. Dalį progra 
mos išpildys šv. Kazimiero pa 
rapijos choras, vad. muz. J. Že 
maičiui. Muz. Žemaitis kvietį 
kalbėtojus miesto viršininkus ii 
kitus.

Rengėjai kviečia visus daly 
vauti. PJi

čiau, kiek aš prirašyčiau ras, įr jįs išvažiavo. Ar tai!<
I apie šios apylinkės žmonių 
■ gyvenimą; apie jų vargus 
ir džiaugsmus, apie jų ge
rus ir blogus darbus, apie 
jų tikėjimą, jų viltis, gy
venimą ir mirtį.

Kiek man papasakojo 
paukšteliai, statydami sa- 

Ivo lizdelius mano šakose. 
Kiek man pasakydavo vė- 

ijeliai, pralėkdami pro ma
no siūbuojančius lapus. 
Kiek, pagaliaus, esu gir- 

; dėjęs pačių gyventojų žo- į 
džių, skrindančių per orą 
vėjo sparnais.

Štai šiandien kaitri pa
vasario 
mane 
Ankstus rytas 
saulė kaitino žemę. Matyt 
už geležinės tvoros, kaip 
marmuro kryžiai ir statu
los blizga rasa saulės spin
duliuose, lyg būtų deimon- 
tais apsodinti.

Paukšteliai jau seniai iš- 
i skrido valgio ieškoti ma
žučiukams 

i gerkle rėkia medžių viršū
nėse. Bet, nevienas, jau so-1 
1 tus, džiugino klausytojus 

džiaugėsi, savo skambančiu balseliu.
Koks malonumas, kokia 

šventa tyla viešpatauja 
šiandien. Rodos, pasaulis 

Jr ^čZą“ifet2!sust.ojo sa’0 kelionėj pa-
į vių tautą savo globon priimti minėti ar pagerbti kai ką. 
(ir reikale užtarti. Išleisdamas Taip, buvau pamiršęs, kad 
namo Lietuvos pasiuntinius, po- jau metai praslinko, ne — 
piežius įdavė jiems karališką' dvidešimt metų kai ši die- 
vainiką ir raštą Rygos vysku- na Švenčiama.
pu i. liepdamas jam Mindaugą, Štai už medžių matyt jau 

i Lietuvos karaliumi apvainikuo- i besiartinantis būrys karei-

Aš esu 100 metų ąžuolas. 
Amžius stovėdamas čia 
ant upės kranto, esu ma
tęs kūdikius, beaugančius
į vyrus ir moteris, esu per-t 
gyvenęs audras, šalčius, ; 
marą ir karštį. Jeigu galė-! - 1 i •
krikštytis ir katalikų tikybą 
Lietuvoje įvesti. Todėl, ilgai ne
laukdamas. išleido pasiuntinius 
Ryman (Romon ) pas kardinin
kų magisterį su brangiomis do- 

I vanomis sandoros (taikos) pra
rydamas ir apsikrikštyti pasi
žadėdamas. Gavęs dovanas, kar
dininkų magisteris su Rygos ■ 
vyskupu ir daugybe svečių at- ■ 
keliavo Lietuvos Mindaugo' 
kirkštynosna. Rugpiūčio 7 d. į 

; 1252 m. Mindaugas su savo 
žmona Morta ir dviem sunum 
apsikrikštijo. Tą pačią dieną 
apsikrikštijo dar 60 vyrų Lietu- 

I vos diduomenės, tėvūnais vadi- 
Pir-tnamų.

Karaliaus Min-i Pats apsikrikštijęs.

saulė pažadino Į 
iš saldaus miego, 

o jau
I
I

I
I

Gegužės 28 d.. 1 vai. po pietų 
įvyksta Maironio parko atida
rymas. Maironio parkas randa
si prie gražaus Quinsigmond e- 
žero, Shrevvsbury, Mass. Ati- 

i darymo pikniką rengia šios 
i draugijos:

Sodalicija, 
Švč. Marijos 
Susivienymo 
Rėmėjų, Šv. Vardo, 
miero, L. Vyčių 26 kp., Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
(LDS) 7 kp.. Moterų Socialis 
klubas. Tėvų Marijonų Rėmėją, I ™otery Ausros Varty dra"» 
Blaivininkų. Susivienymo 41 kp.|VlsuonIet ™>terys savo pam, 
ir Sv. Kazimiero par. choras. atsižymi prašmalm

Pelnas skiriamas Labdarv-i”“' telgl ir sis l’ik”ikas nep. 
bčs draugijai išlaikymui parko, i >’rastai bus «raž,ls' Nors ir ’1

Iš LDS 7 kp. p. Vladas Rimša ty vlsv'en P'kniKas eis. jei r 
paaukojo $5.00 dovanai. Bus ir,lauke’ ui bažnyčios salėje, 
daugiau dovanų. Gros Frank Kviečia klebonas ir rengčįA

jis, kuris aną kart čia žai
sdavo vėl grįžo mano šešė
ly ilsėtis? Nežinau...

Prisimenu kitą, kuris gi-. 
mė ir augo kalnuose. Jis j 
taip pat buvo neturtingų 
tėvų sūnus, jiems geras ir 
mielaširdingas. Beaug- 

; damas prie ūkio, pamėgo 
jį, ir sakėsi, kad, kai paau- 

! gės, nuimsiąs tą naštą nuo 
tėvo pečių jam palengvint 

į senatvėje. Bet ir jį patrio- 
, tinė meilė įvedė į karą. Gal 
Į tai jis čia ilsis po mano 
• šaknų? Vis tik nežinau...

Kartais nakties tylumoj 
pas mane ateina viena 
garbinga miestietė. Iš iš
vaizdos matau, kad yra 
turtinga, aukštos kilmės 
moteriškė. Ir ji neteko 
vienintelio mylimojo tame 
baisiame kare. Kaip skau
du jai slėpti nuo įkyrių 
žmonių akių jos širdies 
skausmą, ir kaip malonu 
jai čia ateiti išleisti ašaras 
po šio kryžiaus šešėlio.

I --------

Į

Šv. Petronėlės, 
vardo. Šv. Onos.

57 kp., Seserų 
Šv. Kazi-

Aušros Vartų Parapija

Ši sekmadienį, gegužės 28 <1 
prie bažnyčios Gedimino kalne 

| įvyksta pirmas Aušros Vara 
i parapijos piknikas, kurį rengi

Detroito Žinios
mojo Lietuvos Karaliaus Min-i Pats apsikrikštijęs. Mindau- 
daugo vainikavimas. (1253 m.). | gas norėjo ir visą lietuvių tau- 
Mindaugas priklaupęs. — Vys-!tą apkrikštyti. Tuojau liepė ka

talikų kunigams žmones mokyti 
: ir krikštyti visoje Lietuvoje.
Paskui išleido 12 tėvūnų į Ry
mą (Romą) pas popiežčių. kad 
apsakytų jam. kas Lietuvoje 
atsitiko.

Popiežius labai 
girdėdamas, jog lietuviai apsi
krikštijo, ir tuo pačiu laiku iš- 

I siuntė Mindaugui laišką, svei
kindamas jį Lietuvos karaliumi:

RugSs a kūpąs deda vainiką ant galvos.:
-----------  Istorija sako, kad Mindaugas j

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar ( matydamas. jog vieniems lietu- 
ę,,,_J:_L I iviams stabmeldžiais esant, mū-Swedish American Line kraštas niekados nesulauks
154 Boylston St., Boston. Mass.; ramybės. Mindaugas sumanė

Bl

— o tie, visa

Geg. 16 <1. mirė Anastazija i tų — pp. Vasiliauskas ir broli 
Zimnickienė. Gegužės 20 d. pa- • Bražinskai: prie užkandžių J 
laidota iš Šv. Petro lietuvių pp. Stanislovaitė ir Gedvilien 
par. bažnyčios Šv. Kryžiaus ka- Joms pagelbėjo pp. Brazinski 
puošė. • nė, Vasiliauskienė ir kitos. Daį

Laidotuvėse dalyvavo daug giausia buvo jaunimo. Pelnį 
žmonių, taip, kaip ir jos a. a. geras. Valio. Petriniams! 
vyro, kuris buvo palaidotas du! --------------
mėnesiai atgal. 1 Šios parapijos basebalinij

Labai liūdna, kad į taip trum- kams gerai sekasi. Kietosd 
pą laiką tėvas ir motina pa- bolės žaidikai supliekė Rosevį 
šaukti amžinybėn, bet ką žmo- le Ali Stars: 14 prieš 6. Vind 
gus gali daryti. Zimnickas buvo Petrinių mel

Nubudime liko dvi dukteris ir ku (piteher).
keturi sūnūs, visi suaugę. ' Minkštosios bolės žaidikan

Amžiną atilsį jo vėlei. taip pat gerai pavyko. Nugai
------------- 'jo Šv. Kazimiero žaidikus. 

prieš 3. Naujas kapitonas Gd 
vila tikisi gerų sėkmių šian 
sezone.

Kaip greit susirinko 
žmonės. Rodos, kad kiek
vieną širdį kažin kokia jė
ga traukte traukė šion vie
ton. O tie kareiviai, kaip 
iš geležies nupilti, vis sto
vi priešaky. Atsiskubina ir 
kunigas. Ir antras, ir tre
čias. Visi bažnytiniais rū
bais apsiausti. Ir štai pra
sideda šv. mišios.

Tylu, gražu. Kvepiantis 
gėlėmis vėjelis maloniai 
glamonėjo mano lapus. 
Saulutė, rodos, meiliau nu
švito ir visa gamta pa
skendo jos šilumoj. Pra
bėgo valandėlė iki kunigai 

'atlaikė šv. mišias “Jo” in
tencijai.

To, kuris kadaise matė 
prieš akis sprogstantį pa- 

jraką, girdėjo švilpiančias

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN
Dėl Skubaus Patarnavimo 

Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

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

1

ti. Tais pačiais metais rudeny
je Lietuvon suvažiavo daugybė 
svečių iš kitų žemių kurių aki
vaizdoje Mindaugas tapo iškil
mingai Naugardukyje apvaini
kuotas ir Lietuvos karaliumi 
apšauktas.

Štai šis istorinis faktas ir yra 
atvaizduotas dailininko Kalpo
ko pieštame paveiksle.

J. K-pa.

I

vių. Taip — kareivių, bet 
ne vien tik jie aplankys 
šias didžiąsias kapines 
šiandien. Per ištisą dieną 
rasi tūkstančius beveikš- 
tinėjant takeliais tarp kry
žių, besimeldž i a n č i u s 
draugus ir gimines, bever
kiančias motinas ir žmo
nas.

p. Liegienė, gyv. Springvvells 
Avė., parvežta iš ligoninės, kur 
jai buvo padaryta operacija. 
Sveiksta ir yra viltis, kad visai 
pasveiks, to mes jai linkime.

Šv. Petro parapijos piknikas 
pavyko. Apie 7 vai. vakare bu
vo pradėję lyti, bet žmonės ir 
taip jau buvo pradėję skirsty
tis į namus. Vadovybėje ir prie
žiūroje Vinco Bekampio, viskas, 
praėjo geriausioje tvarkoje. 
Prie gėrimų buvo: pp. Litvaitis. 
Malinauskas. Balkus: prie tikie-

k

Jaunų vaikų ratelis išsirinl 
kapitonu Robertą Smalį. Tai j 
nergingas vaikinukas, ir. rodd 
jų ratelis gali tikėtis gerų sel 
mių.

Nors maža parapija, bei spd 
tin inkų yra nemažai. Taip ir tl 
ri būti. Lai mūsų jaunimas ri 
mia parapijų sporto ratelius, 
ne kur kitur katalikų priešusI
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LDS Studijų Rateliams 
ENCIKLIKA APIE BEDIEVIŠKĄ 

KOMUNIZMĄ
12. Socialinio Mokslo Studijavimas

Norint padaryti šitą socialini veikimą vaisingesnį, 
yra būtinai reikalinga skatinti socialinių problemų 
studijavimą Bažnyčios mokslo šviesoje ir jo nurody
mus platinti, vadovaujant Dievo Bažnyčioje pastaty
tam autoritetui. Jeigu kai kurių katalikų elgesys eko
nominėje bei socialinėje srity yra buvęs nepatenkina
mas, tai čia priežastis dažnai buvo ta, kad tie katalikai 
nebuvo pakankamai pažinę ir apgalvoję Popiežių mok
slą apie šiuos dalykus. Todėl yra būtinai reikalinga vi
suose sluogsniuose skatinti intensyvesnį socialinį švie
timą, atitinkantį įvairius intelektualinės kultūros laip
snius, ir negailėti jokio vargo bei darbo kuo plačiau
siai paskleiažiant Bažnyčios mokslą, ypač darbo žmo
nių tarpe. Tegu žmonių protai bus apšviesti tikrosios, 
katalikiškos doktrinos šviesa, o jų valios tegu bus pa
siruošusios ją sekti ir ją taikyti kaipo moralinio gy
venimo normą, sąžiningai pildant įvairias socialines 
pareigas. Tuo būdu išnyks tas išvidinis prieštaravimas 
ir nuoseklumo nebūvimas krikščioniškame gyvenime, 
kurį Mes tiek kartų apgailestavome, nes tūli žmonės, 
iš paviršaus kad ir ištikimai pildydami religines pa
reigas, tačiau savo darbo, pramonės, profesijos preky
bos ir tarnybos srityje, dėl apgailėtino savo sąžinės 
dvilypumo, gyvena gyvenimą, kuris perdaug nesuta
ria su aiškiais krikščioniško teisingumo bei krikščio
niškos meilės principais. Iš čia papiktinimas silpnie
siems tikėjime, o piktavaliams gera proga kaltinti dėl 
to pačią Bažnyčią.

Spaudos Uždavinys
Šitam atgimimo darbui daug padėti gali katali

kiškoji spauda. Spauda gali ir turi, pirmiausia, steng
tis įvairiopų ir patraukiančiu būdu vis daugiau susi
pažinti su socialiniu mokslu. Ji turi tiksliai, bet pakan
kamai plačiai informuoti apie priešų veiklą, nurodyda
ma kovos būdus, kurie įvairiuose kraštuose yra pasi
rodę vaisingiausi. Pagaliau ji turi teikti naudingų pa
tarimų ir paakinti i tas gudrybes bei vylius, kuriais 
pasinaudodami komunistai stengiasi, ir sėkmingai, 
patraukti į save geros valios žmones.

ApsisaugojimasNuo Komunizmo V ylių
Šitą punktą Mes jau iškėlėme Mūsų prakalboje 

pereitų metų gegužės 12 d., bet Mes laikome reikalin
ga, Garbingi Broliai, dar išnaujo ypatingu būdu at
kreipti jūsų dėmesį. Pradžioje bedieviškas komuniz
mas pasirodė toks, koks jis buvo, tai yra, visame savo 
sugedime, bet labai greitai jis pastebėjo, kad tuo būdu 
jis atstumia nuo savęs tautas. Todėl jis pakeitė takti
ką, ir dabar stengiasi patraukti mases, vylingai pri
dengdamas tikruosius savo norus idėjomis, kurios iš 
savęs yra geros ir patraukiančios. Sakysime, matyda
mi, kad visi trokšta taikos, komunizmo vadai dedasi 
uoliausiais pasaulinės taikos judėjimo skatintojais bei 
skelbėjais, bet tuo laiku jie kursto klasių kovą, kuri 
pralieja upelius kraujo, o jausdamiesi neturį tikrų iš
vidinių taikos gvarantijų, jie metasi negirdėtai smar
kiai ginkluotis. Jie steigia sąjungas ir žurnalus, kurių 
pavadinimai nė kiek neprimena komunizmo, bet kurių 
tikslas yra paskleisti komunistiškas idėjas tuose 
sluogsniuose, kurie šiaip jau jiems sunku būtų prieiti. 
Dar daugiau, jie apgaulingais būdais stengiasi įsi
brauti net į aiškiai katalikiškas bei religines organiza
cijas. Tuo būdu, neatsisakydami nuo savo klaidingų 
principų, jie kviečia katalikus dirbti su jais bendrai 
vadinamose žmonijos ir labdarybės srityse, pasiūlyda
mi kartais dalykų, kurie visiškai sutinka su krikščio
niška dvasia ir Bažnyčios doktrina. Kitur jie veidmai
niškai stengiasi įtikinti, kad gilesnio tikėjimo ir aukš
tesnės kultūros kraštuose komunizmas turėsiąs švel
nesnį pavidalą, kad jis netrukdysiąs religinio kulto ir 
gerbsiąs sąžinės laisvę. Atsiranda net tokių, kurie, 
matydami kaikuriuose paskutinių laikų pakeitimus 
sovietų įstatuose, daro iš to išvadą, kad komunizmas 
esąs pasiryžęs atsisakyti nuo savo programinio punk
to, būtent, kovos prieš Dievą.

Budėkite, Šlovingi Broliai, kad tikintieji nepasi
duotų apgavimui. Komunizmas yra klaidingas savo 
giliausioje esmėje, ir nevienoje srity negalima stoti su 
juo i bendrą darbą., jei norime išgelbėti krikščionišką 
kultūrą. Jei kaikurie, suklaidinti, ir prisidėtų prie ko
munizmo pergalės savo krašte, jie kristų pirmieji, kaip 
savo paklydimo aukos. Juo kraštai, kuriuose įsigali 
komunizmas, yra senesnės ir didesnės krikščioniškos 
kultūros, juo daugiau apsireiškia juose naikinanti ne
apykanta žmonių “be Dievo”.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar reikalinga gerai pažinti Bažnyčios socialinis 

mokslas? Kokia nauda būtų iš to?
2. Kaip spauda gali pagelbėti darbininkams?
3. Ar komunizmas permainė savo taktiką? Kodėl, 

ir kaip?
4. Kodėl komunistai kalba apie pasaulinę taiką? 

Kodėl jie veržiasi į organizacijas?
5. Ar galima bent kokiame darbe susidėti su ko

munistais?

maldos lietuviškai bus kalba
mos pirmadieniais 7:30 vai. v.

Marianapolio Kolegijos parko vartai per kuriuos kas met Liepos 4 d. Lietuvių 
Dienoje suplaukia tūkstančiai lietuvių nevien iš Naujosios Anglijos, bet ir iš tolimes
nių apylinkių. Šiemet Lietuvių Diena taipgi įvyks Liepos 4 d. Kaip girdėti, visose ko
lonijose jau organizuojasi ekskursijos vykti j Lietuvių Dieną ir Dainų Šventę. Iki šiai 
dienai jau yra užsiregistravę 12 chorų, kurie išpildys gražią dainų programą.

GEGUŽINE PAVYKO
Pirmas ’39 metų vasarinis pa

rapijos išvažiavimas. įvykęs 
pereitą sekmadienį geg. 21 d., 
pavyko taip, kad geriau negalė
jo. Oras buvo kuopuikiausias. 
Nors laikraščio oro pranašas ir 
pranašavo lietų, tačiau diena 
buvo giedri. Žmonių buvo apie 
600. Valgių ir gėrimų užteko vi- j 
siems. bet ir likti neliko. Susi- i 
rinkę svečiai išvalgę tris dide
lius katilus vėžių sriubos ir 300 
svarų šviežių gardžiai iškeptų! 
žuvų. Pačiam darže pikniko da
lyvius linksmino gabusis Kazys 
Stupuras su savo žavėjančia ar
monika. Svetainėje grojo lietu
viškus ir amerikoniškus šokius 
Alberto Matulionio rinktiniai 
muzikantai. Viso išvažiavimo 
nuotaika buvo kuopuikiausia. 
Visi kaibėtojosi. vaišinosi, link
sminosi tarytum nariai vienos 
šeimos.

pri e mokyklos po visų iškilmių. 
Kun. Antanas Dubinskas ir mū
sų vargonininkas Gerardas Ka- 
prišiūnas dalyvavo šioje vaiku
čių pramogoje.

Sam’s Diner
Visit Our Attractive Cocktail Dounge

(puslity Foods Choice Liguors

1396 Boston Rd. Springfield 8560
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John S. Donohue
Gravel Slate Metai Roofing Furnaces Instal'ed.

Cleaned and Repaired Sheet Metai \Vork 

Ventilation and Blovver System Jobbing and Repairing
Heavy Gauges A Specialty Steel Ceihr.g Skylights

47 School Street. West Springfield. Dial 2-7114. Night Phone 6-0015

QUIMBY ELECTRICAL 
APPLIANCE CO.

WiLLIAM KAVANAGH

FURNITURE COMPANY

Frigidaire Sales and Service 
Domestic and Commercial

Refrigeration

26 Taylor St. Tel. 4-6459

Complete Homc Furnishers

Refrigerators Radios
VVashing Machines

433 Statė St. Tel. 3-6641 !
Kadangi geg. 30 d. pripuola 

Amerikos tautinė šventė “De- 
coration Day” tai paprastos 
antradienio novenos pamaldos 
bus laikomos trečiadienį, geg. 
31 d.

Gerardas Kaprišiūnas. mūsų 
darbštusis vargonininkas, iš
mokino chorą giedoti naujas 
Mišias, kurios pirmą kartą bus 
giedamos Sekminių šventėje.

Kunigų Mendelių brolis Kri
zostomas. birželio 5 d. užbaigs 
Georgetown Universiteto Wa- 
shingtone Medicinos skyrių ir 
gaus gydytojaus laipsnį. Sveiki
name naująjį profesijonalą.
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Smith &. Wesson

Springfield. Mass.

H arrison R. Dovvner
Licensed Beer Ha ule r

Main Office:
250 E. Dvvight Street. Holyoke

Branch Office:
26 Parallel Street. Springfield

Residence
385 Nevvbury Street. Springfield

Res. Phone 6-4212 Office Phone 4-5200

Sekmadienį, geg. 28 d. Kolum- 
’ bo Vyčių mėnesinės Komunijos 
I grupė atvyksta šv. Alfonso baž- 
■ nyčion priimti šv. Komuniją į J. M. Arkivyskupas Mykolas 
per Mišijs 8:30 vai. ryte. Tą pa- Curley šeštadienį, geg. 27 d. iš- 
tį rytą 10 vai. kun. dr. Mende- 
lis atnašaus šv. mišias už visus 
perėjusius į Katalikų tikėjimą 
pereitais metais, kurie bus su
tvirtinti Katedroje sekmadienio 
vakarą 8 vai. Mūsų kunigai į 10 
mėnesių pakrikštyno 40 vyrų ir 
moterų. Tie bus sutvirtinti sek
madienį.

vyko Romon išduoti šv. Tėvui 
apyskaitą savo užvaizdavimo 
Baltimorės Arkivyskupijos.

Žvalgos.

VVHITELILY BAKING CO.
Specializing in Bread and Rolls 

for Parties and Banąuets 
TRY OCH PROMPT SERVICE

48 Ferry St. Tel. 6-0440 
Springfield. Mass.

i
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CHARLES REHOR
Lauies" and Genis' Tailoring
746 Main St. Tel. 3-1551 

West Springfield. Mass. 
Cleaning and Pressing 
Free Delivery Service I

American Saw & Mfg. Co.

PIKNIKO ŠTABAS
Pikniko vyriausias užvaizdą — 

buvo Juozas Makarauskas. Jam £ 
pagelbėjo abudu Strazdauskų, 4 
Valerijonas ir Antanas, broliai. £ 
Jonas Jonča ir Kristupas 
lanskas. Visi žiūrėjo, 
kam nieko netruktų.

Orui atšilus birželio mėn. pra- <J 
sidės vasarinė tvarka. Mišios 11 <[ 
vai., bus skaitytos, o palaimini- j! 
mas ŠŠ. Sakramentu bus tuoj; j! 
po mišių 8:30 vai ryte. Stebuk-jj! 
lingojo Medalikėlio novenos j į

Juozas Kasinskas
Ine. J

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokiu reikalų.

67 Boylston St. Tel. 2-1115 Springfield. Mass.
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The Howard T. Jensen Insurance Agency
General Insurance

See Us & Save On Ali Tvpes of Insurance

95 Statė Street. Springfield
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COMPLIMENTS OF THE

132 Albany St. Phone 6-18881
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atsilankusieji būtų patenkinti.rg compliments of /įg z
> Grand Theatre z
8 z
Z Indian Orchard

COMPLIMENTS OF

MEADOWVIEW

GREENHOUSES

Grovvers of Fine Plants. Orchids. 
Gardenias. Etc.

Prie vartų svečius priėmė Kazi
mieras Pugevičius ir jo sūnus, 
jaunasis Kazys, taipgi Kazimie
ras Pakalniškis. Bar-čekius par
davė Juozas Kvedera. - tėvas ir 
Antanas Rėkus, tėvas. Feliksas 
Rėkus sušilęs dirbo prie maši
nų. Jam rūpėjo surasti tinkamą 
vietą automobiliams. Maskevi- 
čių Sesutės patarnavo prie šal
tos košės. Anelė. Veronika. Zo
fija ir jų draugė p-lė Bolzano. 
Ištikimieji “bar-tenderiai” Jo
nas Jasaitis. Vincas Ceplinskas. 
Jonas Letkauskas ir Vincas 
Vaškevičius stengėsi ištrošku
sius pagirdyti. Virtuvėje Stepo
ne Šilanskienė. Ona Ivoškienė. 
Ona Rukštelienė. Marė Norku- 
vienė. Magdalena Višniauskie- 
nė. Marijona Bruzgiūtė. Veroni
ka Pugevičienė ir Marijona Ru- 
žinskiūtė virė sriubą ir kepė žu-1 
vis. Po daržą atsilankiusius ap-į 
tarnavo Vladas Stuikis. Povilas 
Kriaučiūnas, Antanas Maksi
mavičius. Ramoška. Miliauskas. 
Kvedera. sūnus. Keidošius Mel- 
vinas, Baranauskas Antanas. 
Natkevičius Kazys. Remeikis 
Antanas. Antoševskis Juozas. 
Glaveckas Ričardas ir kiti, 
kurių pavardžių laikinai negaliu 
atminti. i

Grand Theatre

I

NUOTRUPOS
Ketvirtadienį. Kristaus į dan

gų žengimo dienoje, parapijos 
kunigai “užfundino" “CIRCUS” 
visiems altoriaus tarnams. Au- 

j tobūsas paėmė vaikučius prie 
1 bažnyčios ir parvežė juos atgal

O. L. BURT
H0WARD JOHNSON 

RESTAURANT
Dealers in Bicycles, Guns 

Agents for Columbia Bicycles
First Class Repairing

Bus. 20 Church St. Tel. 792-W

84 Franklin St. Res. 584-R

Boston Rd. and Parker St. 
Springfield. Mass.

Increased Seating Capacity:

Open Daily to 1:00 a. M. 
"Mect Us At .Johnson "

MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE

INSURANCE COMPANY

Springfield, Mass*

ž

Entcring upon its 88th ycar of successful operation, the Massachusetts 

Mutual continues to go steadily forward as one of the outstanding 

insurance companies of the country. lt is a great cooperative organi- 

zation of policy holders. bound together for the sole purpose of provi- 

ding complete life insurance at the lowest possihle rate compatible 

with safety. Its name is a synonym for service and dependability in 

life insurance

Designs for Ali Occasions 
Cnt Flwers Potted Plants 

Delivery Service Springfield 
and Vicinity

Longmeadow St. Tel. 3-0229 
Longmeadow. Mass.
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J- ANDERSON & BENSON CORP.į
ZStorage and Packing of Furniture 
J and Househoki Goods

JGoods Shipped Ali Over the \Vorld 
č Agents for the North American 
5 Van Lines
j Nation - \Vide Furniture Movers 

J Is>cal and I,ong Dislancc Moving 

į Complete Insurance Coverage 

•J 157 Lebanon Street Phone 2-8166

Hill Roofing &. Chimney Co.
23 Years Experience Roofing of Ali Kind g

We Specialize in Repairing Ali Kinds of Roofs S
Ali Work Guaranteed Our Men Insured įs

57 Florence Street Tel. 4-1272 W. E. HILL Springfield. Mass. Z
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Russian - American Cafe
G. Troczuk. Prop.

The Best Place in Town Vhere Everybody Meets 
TAP ROOM DIN'ING ROOM

Dancing every VVednesdav and Friday Honie Cooking 
an<i k'inest of Foods

BEER. \VINES and ElųCORS 
Groups and Parties Accomm<xiated

717-719-721 Dvvight St. Tel. 7-9294 Springfield. Mass.
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į W. M.YOUNG REGALIA CO.

!
'* Regalia of Ali Kinds

School Banners Class Pins 
Emblems

School Lodges Cltibs and

J< Fratcmitics throughmit This
? Part of New Engia nd

č 10 8roadway Tel. 3-3151

? j! CORDNER CO.. INC. Į'
į ? Gasoline. Range and Ftiel Oil 'J

j! 425 St. James Avė. Ji
•J ,J 416 Columbus Avė. <[

'« •, 128 Day St.. W. Springfield JiJj S Phone 3-4127
•J «J Springfield. Mass. Ji

I I
t General Ice Cream Corp. zi 15 Cream Crest Milk Fro-joy Ice Cream - Sealtest lce Cream SJ 134 Cass Street Tel. 6-8322 Springfield. Mass. £
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Penktadienis. Gegužės 26. 1939

LAWRENCE, MASS
d., 

vai-

ir nedideles 
patarnauja 

į atatinkamus

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I 
KOLONIJOSE

Sekmadienį, gegužės 21 
Šv. Pranciškaus parapijos 
kučiai. įspūdingoj procesijoj 
prie Dievo Stalo, pirmą kartą 
priėmė šv. Komuniją. Po pietų 
visi pirmos Komunijos vaikeliai 
liko įrašyti į škaplerius ir ro
žančiaus broliją.

Vaikučius prie pirmos Komu
nijos prirengė šv. Pranciškaus 
vienuolyno Seselės. Kleb. kun. 
P. M. Juras pasakė pritaikintą 
pamokslą.

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras, gegužės 21 d., surengė 
gražų koncertą. Chorui vado
vauja muz. P. Sakas. Susirin
kusieji netik girdėjo gražių tau
tinių dainelių, bet turėjo progos 
ir patys kartu dainuoti su cho
ru. Taipgi turėta užkandžių. 
Vakaras, paskirtas mažinimui 
parapijos skolų, praleistas link
smai.

Butkevičienė, Cūnienė
smulkių surinkta — $3.85. Vi
so aukų surinkta $15.85. šios 
aukos jau išsiųstos ALRK Fe
deracijos Centrui į Tautos Fon
dą. iš kur bus pasiųsta Apsigy
nimo Fondui Lietuvoje.

šiuomi atsišaukiame į visas 
šv. Pranciškaus parapijoje e- 
sančias draugijas bei pavienius 
lietuvius katalikus aukoti Lie
tuvos sušelpimo reikalams, kaip 
tai: Apsigynimo Fondui. Klai
pėdos krašto pabėgėliams šelp
ti ir kitiems, per vietinį ALRK 
Federacijos skyrių, kuris ir yra 
mūsų parapijoje suorganizuo
tas iš visų draugijų veikti to
kiais reikalais. Federacijos sky
rius priima nors 
aukas ir tinkamai 
jų persiuntimui 
fondus. Taigi būkime susipratę 
lietuviai 
Lietuvos 
per savo

MOSTELIO, MASS
Gegužės 20 d., naujoje šv.1 

Roko parapijos svetainėje įvy
ko taip vadinama "silkių ir pu
pų" vakarienė, kuri buvo sėk
minga. Dalyvavo virš 300 žmo
nių. nors įžanga buvo doleris.

Vyriausiu šeimininku buvo 
un. J. Petrauskas. Jam pagel

bėjo p. Adomas Česnauskas. 
Vyriausia šeimininkė buvo p. 
Ieva Babulienė. o jos pagelbi- 
ninkės: B. Treinavičienė. O. 
Stonkienė. R. Sitavičiūtė. K. 
Daukantaitė. J. Barkauskienė. 
J. Kašėtienė. U. Petkienė. M. 
Bačkauskaitė. J. Jurkevičienė.

Prie stalų patarnavo jaunos 
panelės: F. Galinskaitė. M. Sin
kevičiūtė. Genovaitė Sviekaitė,, 
A. Rožėnaitė. A. Stankiūtė.

Tvarkos’ prižiūrėtojo (polici
ninko) pareigas ėjo p. K. Gri
gas. mūsų LDS 2 kp. narys.

rinkime, kuriame dalyvavo virš 
200 jaunuolių, ir stebėjaus, kaip 
entuziastingai svarstė Geguži
nės. geg. 30 d., reikalus.

Taigi Šv. Roko parapijos lie
tuviai katalikai laukia svečių ir 
viešnių iš visur gegužės 30 d., 
Romuvos parke.

e

Broliai ir Sesutės, LDS na
riai! Pranešame, kad gavome iš 
Centro žinių, kad dar yra kele
tas LDS 2 kp. narių neužsimo
kėjusių už organą “Darbinin
ką". Kviečiame ateiti į susirin
kimą gegužės 29 d. vakare ir 
užsimokėti. J. J eskeliuvičius.

NASHUA, N. H

Zr.

katalikai ir aukokime 
sušelnimo reikalams 

organizacijas.
Fed. SA*. Fa p.

Laikrodininkas Juozas Dilis
Paveiksle atvaizduotas 

kas, kuris šiomis dienomis 
“stocką”, pritaikintą mokyklas
noms. P-no J. Dilio krautuvė randasi “Darbininko” na 
me. 366 \V. Broadvvay, So. Bostone.

6

CHESTER, PA.
Gegužės 21 d. Aušros Vartų 

parapija surengė gražų vakarą. 
Programą pradėjo trumpa kal
ba vietinis kleb. kun. E. M. 
Paukštis. Programa susidėjo iš 
dainų, vaidinimo ir baliaus.

Koncertinę dalį išpildė para
pijos choras ir solistė p-lė M. 
Mitrulytė, vargonininkė. Suvai
dinta “Giliukingas Vyras”, 
dviejų aktų komedija ir monolo
gas “Politiko Kalba”. Choras 
suderintai ir gražiai sudainavo 
šešias dainas. Vargonininkė p. 
M. Mitrulytė dainavo klasiškas 
ir liaudies daineles. Sudainavo 
labai vykusiai. Publika katučių 
jai nepaskupėjo. Vaidinimas, 

28 d įvyks nePa*sant viso naujo vai-

Pastangomis ALRK Federaci
jos 32 skyriaus, su pagelba kle
bono kun. Pr. M. Juro, ketvirta
dienio vakare, gegužės 18 dieną. 
Šv. Pranciškaus parapijos salė
je. įvyko prakalbos. Prakalbų 
vedėju buvo Federacijos Sky
riaus pirmininkas K. A. Ven
cius. Kalbėjo vietinis klebonas 
kun. Pr. M. Juras ir A. F. Knei- 
žys. "Darbininko" redaktorius. 
Klausytojų atsilankė nedaug. 
Vienok tie. kurie atsilankė, iš
girdo gražias kalbas apie tėvy
nės meilę. Klaipėdos krašto už
grobimą ir vėliausius įvykius 
Lietuvoje. Po kalbų įvyko Lie
tuvos Apsigynimo Fondui aukų 
rinkimas. Aukavo:

Kun. Pr. M. Juras $5.00: Po 
$1.00 aukavo šie: A. F. Kneižys. 
P. Martinkus. Z. Rimąitė. K. A. 
Vencius. S. Kriaučiūnienė. O.

NORWOOD, MASS
vai.Sekmadienį, geg. 21 d.. 3 

po pietų įvyko šv. Jurgio lietu
vių par. Gegužinė 
Procesijoje dalyvavo 
berniukai. Sodalicija 
dieninės mokyklos 
Procesija buvo graži
dingą. Ėjo iš parapijos 
nės St. James Avė.. Washington 
St.. Sturtevant Avė.. Pond Avė. 
ir atgal St. James Avė. į baž
nyčią.

Gegužinės procesijos karalie
ne buvo p. Ona Gaidulytė. So- 
daliečių prefekte.

Kada suėjo į bažnyčią, tai p. 
Gaidulytė uždėjo gėlių vainiką 
ant Švč. P. Marijos stovvlos. 
stovinčios altoriuje, galvos.

■ :■ i 
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Sykes S Sykes
P A. SYKES ir B G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Tel. Norwood 0330

Gyvenimo Vieta: 
32 tVALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood lo2<»

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,

i

Juozas Dilis. laikrodinin- 
padidino savo krautuvėje 

baigiantiems dova-

liais. Dabar, grįžus iš ligoninės, 
procesija, jau baigia pasveikti.
altoriaus
ir šešta-
vaikeliai.

ir įspū-
svetai-

GREENFIELD, MASS

poPenktadienį, geg. 19 d.,
gegužinių pamaldų įvyko LDS 
3 kuopos susirinkimas. Kalbėta 
plačiai apie parengimus. Palik
ta komisijai susižinoti 
kolonijų vaidintojais, 
būtų galima gauti, tai 
rengti vakarą.

ŠAUNI GEGUŽINĖ

su kitų 
ir jeigu 

rudenį

Pereitą savaitę Dr. Antanas 
Gasson buvo išvykęs profesijos 
reikalais į New Yorką. 
ketvirtadienį, geg. 18 d.

Grįžo

Pereitame
Jos palydovės sudėjo puokštes meryj tilpo 
gyvų gėlių prie Marijos kojų.

Po to prasidėjo pamaldos, 
kurias laikė kleb. kun. S. Knei- 
žis.

Reikia pažymėti, kad procesi
ją prirengė ir tvarkė mūsų 
darbščios Sesutės iš Cambridge. 
kurios šeštadieniais moko vai
keli

Tik Seserys
taip
kvti

“Darbininko” nu- 
aprašymas apie 

mūsų sportininko stud. D. Mi
lės padarytą naują rekordą. 
Sveikiname jį ir linkime ge
riausių sėkmių. CSN.

GARDNER, MASS

tikybos ir lietuvių kalbos. 
Vienuolės gali 

gražiai prirengti ir sutvar- 
procesiją. Garbė joms.

SUSIRGO MUZIKAS 
ŠLAPELIS

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Birželio 6 d.. 7 vai. vakare. 

Redman < Hali I svetainėje į- 
vyks šv. Petro ir Povilo draugi
jos svarbus susirinkimas. Kvie
čiame visus narius ateiti ir taip
gi pakalbinkite ir kitus ateiti ir 
prisirašyti prie draugijos.

šiame susirinkime bus daug 
svarbių reikalų apkalbėti ir nu
tarti. ypatingai važiavimą į ' 
Lietuvių Dieną. Marianapolv. 
Thompson. Conn.

PROVIDENCE. R. I.
Telephone: r . - -

Ofiso: Dexter 1952 į ! Šlapeliui pasiduoti
Namu: PI. 6286 J

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAINST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St.. Webster. Mass

Pereitą savaitę sunkiai susir
go muz. Anicetas Šlapelis. Šv. 
Jurgio par. vargonininkas. Bet 
sekmadienį, kiek sustiprėjęs, a- 
tėjo į bažnyčią ir laike sumos 
ir Gegužinės procesijos pamal
dų grojo vargonais ir vadovavo 
chorui. Gydytojai pataria p.

i operacijai, 
bet jis nenori dabar pasiduoti, 
nes chorą moko Lietuvių Dienos 
Dainų šventei. Marianapolyj. ir visi tą vakarą, nes tai svarbus 
Lietuvių Dienai. New Yorke.

Visi parapijiečiai, ypač cho
ras. klebonas ir kiti labai už
jaučia muz. A. Šlapeliui ir prašo 
Dievulio, kad jį stiprintų svei
katoje.

Kiek laiko atgal. Norvvood o 
ligoninėje padarė appendix’o o- 
peraciją p. Izabelei Smilgytei. 
gvv. 50 Tremont St. su tėve-

Sekmadienį, geg. !_
LDS 65 kp. kortavimo vakarė- dintojų sąstato, pavyko puikiai, 
lis. bažnytinėje svetainėje, 3 Oras pasitaikė labai gražus, 
vai. po pietų. Dalyvaujantieji Graži ir erdvi svetainė buvo pil- 
turės progą gauti gražių dova-jna žmonių, daug stovinčių, 
nų ir užkandžių. Įžanga tik 25 Nuotaika jauki. Programos ve- 
centai. Pelnas skiriamas “Dar- J deja ir režisorė buvo p-lė vargo- 
bininko” Intertype Fondui.

Visus kviečia dalyvauti. 
Rengėjai.

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

SMARKIAI RENGIASI
30 D. GEGUŽĖS

Šios kolonijos lietuviai smar
kiai rengiasi į LDS N. A. aps
kričio GEGUŽINĘ, gegužės 30 
d.. Romuvos parke. Visi pasi
ruošę sutikti ir priimti myli
muosius svečius ir viešnias ir 
visų lietuvių kolonijų.

Kun. F. Norbutas jau buvo nių užkandžių ir gėrimų. Gros 
sušaukęs tris jaunimo susirin- puikus orkestras. Tai bus šau
kimus Gegužinės, gegužės 30 d. J nūs išvažiavimas. Rengėjai tinkamai ir Kražiai įliuš- 
reikalu. Man pačiam teko daly-į kviečia visus iš visur dalyvauti.! truota — atvaizduota pa-

Darbininkė. veikslais. Kaina tik 25c.

i

I
Sekm., birželio 18 d. įvyks 

LDS 65 kp. ir Moterų Sąjungos 
kuopos piknikas Blairs Grove, 
Lowell Rd., Route 3. Bus ska-

i nininkė. Atvykusiam iš toliau 
Į malonų įspūdį darė Chesterie- 

veikimas. Svečias.

•I,Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

I
I

vauti geg. 21 d. jaunimo susi-

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena

LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. F. ZaleLskienė.

564 E Broadway. So Boston. Mass. 
Prot RaSt. - Ona IvaSkienė.

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

4115 tVashington St. Rosnndale.
Te! Farkvay O558-W 

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

Tvarkdarė fina Mizgi)<licnė.
1512 Columbia Rd.. Boston. 

Kasos GI Marijona Aukštikalnienė.
111 H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinki ' us laiko kas 
antrą utaminką mėnesio 7 30 vai. 
vakare, pobažnytinėi svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Ražt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

Fin. Rast. Aleksandras Ivaška,
4 10 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

M«rš;.!ka. Jonas Zaikis.
7 tVinfiekl St.. So. Boston. Mass. 

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

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

Birželio 4 d.. 1 vai. po pietų. 
Franklin County parke įvyks 
LDS 113. jauniausios LDS or
ganizacijos kuopos šauni gegu
žinė.

Ta proga kviečiame visus LDS 
narius ir "Darbininko" skaity
tojus. rėmėjus ir prietelius į 
šią mūsų GEGUŽINĘ atvykti. 
Tuo paremsite lietuvių darbi
ninkų veikimą ir praleisite lai
ką linksmai. Jokios įžangos ne
bus. Programa bus įvairi. Bus 
skanių užkandžių ir gėrimų.

Mūsų kuopos narės dirba su
šilusios. kad tik svečius ir vieš
nias patenkintų. Į komisiją įei
na : pp. A. Steponkevičienė. G. 
Aguonienė. V. Budrevičienė.

Lauksime daug svečių ir vieš
nių iš visos Naujos Anglijos lie
tuvių kolonijų.

Prašome visų sugrąžinti tikie- 
tukus. kurie buvo išsiųsti par
davinėti. Jeigu kas dėl kokių 
nors priežasčių negalėjo par
duoti. tai grąžinkite ir nepar
duotus. o už parduotus prisiųs- 
kite pinigus prieš gegužinę, kad 
galėtume suvesti apyskaitą.

pp. Vaičiuliai. nors gyvena 
toli, bet pranešė, kad atvyks ir 
dirbs, kad tik ši Darbininkų ge
gužinė pavyktų. Kviečiame ir 
Tamstas visus prisidėti.

A. Dėdinas.

I

Gegužės 26 d.. 7 vai. vakare. 
Amerikos Lietuvių piliečių sve
tainėje įvyks svarbus susirinki
mas lietuvių vasarnamio reika
lu. Lietuviai, katalikai sueikime

reikalas. Katalikų yra daugu
ma. ir todėl mes negalime užlei
sti poizcijos raudoniesiems, ku
rie paneigia katalikybę ir lietu
vybę.

Gegužės 12 d. mirė Aleksan
dras Vengras. 54 m. amžiaus. 
Paėjo iš Klovainių par.. išaulių 
apskričio. Amerikoje pragyveno 
33 metus.

Mirė po ilgos ligos Massachu- 
setts General ligoninėje. Bosto
ne.

Gegužės 16 d. palaidotas 
airių parapijos bažnyčios su 
mišiomis šv. Jono kapuose.

Velionis priklausė prie 
Petro ir Povilo ir Lietuvos 
nų draugijų.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Agniešką (Maciejaus- 
kaitę). dukterį Reginą (Lašie- 
nę). sūnų Jurgį, gyv. Athol, 
seserį Anelę Dzugienę < Fitch- 
burg). brolį Teodorą Vengrą ir 
kitą seserį Oną Lietuvoje, ir 
keturius anūkus.

Velionio, a. a. Aleksandro 
Vengro šeimai reiškiame gilių 

įužuojautą. A. Y. j

iš 
šv.

Susivienymo kuopos piknikas 
įvyks geg. 28 d.. 1 vai. po pietų 
Franklin County parke. Kvie
čia dalyvauti. A. Dėdinas.

PAVOJINGAI SUSIŽEIDĖ
ŠUVIU

Sunderland, Mass. — šiomis 
dienomis pp. D. Pilvinių sūnus 
Vitas. 15 metų amžiaus, ėjo iš 
miško ir nešėsi šautuvą. Visai 
prie namų šautuvas užkliuvęs 
už medelių ir iššovęs. Kulka pa
taikė į krūtinę. Vaikinukas nu
vežtas į Farren Memorial ligo
ninę. Gydytojai sako, kad jo gy
vybė pavojuje.

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

šv.
Sū-

SUFFOLK 
D0WNS

t

DABAR IKI LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 

1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 

įžanga su taksais) Sėdynės 99c. 

Ciubhouse $1 50—8 lenktynės kasdien

ASUTIUAS

ŠALDYTUVAS

electricalI
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LOOK 'EMĄįLOVtR.

rttaipoinf
is a great 

Refrigerator

• Measure the value of all 
refrigerators before you buy 
any! Note the big difference 
in various makes—the small 
difference in price.

We welcome such compari- 
son. It proves before you buy 
how you get plūs value for 
every lašt cent when you buy 
a Hotpoint Electric Refriger- 
ator.

Hotpoint Value Yardstick 
shows 36 important refrig- 
erator features. Come in and 
check them today.

"Hotpoinį-
ELEČTRIC refrigerators

?°Y , c\eveT

s'*' co*

CHECKUP BEFORE YOU 
AIIQ 4 SIGNUP...HOTPOINT 

TliuZ S 0FFERS * H0ST °F
PRACTICAL FEATURES

❖
❖
❖

V«l«« Tarditiek

Sh««s 3«
F««t«r*»s

6-W.y C«u Storai* Cm- 
prtoHL P*F-le« Traya. 
Adjastabk latcrnr. Mew 
de.MTt tray. Vara— toaJed 
Thriftaaatar ■•ckaaim. 
All-<teal cabiaat. F**4 
•afety «■ Aad 29 tom

HOTPOINT____
Yra aukštos rūšies, ekonomiškas ir labai elegantiškas. 

Kiekvienuose namuose turėtų rastis Hotpoint, nes yra nevien 
didelis parankumas, bet ir papuošalas virtuvėje.

Union Electrical Supply Co. Ine
92 High Street

Samuel Kaufman,
Boston, Mass.

Prez. ir Kasininkas T ❖



10 Metų So. Bostone

ĮNINKĄS

rėmėjas. Velionio 
ir giminėms LDS 
Valdyba, “Darbi- 
redakcija, adminis- 
ir spaustuvė reiš-

Penktadienis, Gegužes 26, 1939

A. A. Juozas Gailimas

Bušai į Romuvos Parkį

I

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2712
i

ŽINUTĖS

0“

nuo REIŠKIAME GILIA 
UŽUOJAUTĄ

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

Dr. J. Landžius

VIETINES ŽINIOS
V T • J ' • * *

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

............. ■■■»■■■»■«■■<

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

Bušų tikietai gaunami — 
“Darbininke”, pas LDS 
narius: V. Valatką, V. Sa
vicką, p-lę M. Kilmoniūtę, 
ir kitus.
Štai ant Montelio kalvos
Gražus šilas Romuvos...
Čia gegužės 30-tą
Bus lietuvių, kaip prikimšta...

Kviečiami visi iš anksto 
įsigyti busų tikietus. Rap.

Gegužės 24 d., 6 vai. ryte 
mirė Juozas Gailiūnas, 8 
Winfield St., So. Boston. 
Mass. Velionis paėjo iš 
Biržų. Amerikoje pragyve
no 32 m. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Barborą, 
tris sūnus: Algirdą, Adol
fą ir Bronį, du broliu ir 4 
seseris.

Pono Domininko Daunio šei-' 
ma atsiuntė parapijos Veikimo I 
komisijai brangią dovaną su už-' 

' rašų “su geriausiais linkėjimais 
metiniam parapijos Išvažiavi- 

jmui”. Įžangos tikietų pardavė
jų eilėse įstojo Vincas Valatka 
ir Ieva Marksienė.

Laidotuvės Įvyks šešta
dienį. geg. 27 d. Gedulin
gos mišios bus 9 vai. ryte, 
Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčioje: po pamaldų bus 
nulydėtas Į kapines. A. a. 
Juozo giminės, draugai ir 
pažįstami yra kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą.

A. a. Juozas Gailiūnas 
buvo LDS 1-mos kuopos 
narys ir nuoširdus “Darbi
ninko” 
šeimai 
Centro 
ninko” 
tracija
kia gilią užuojautą.

- - ■ -   -——

L. VYČIŲ N. A. METINIAI 
ŠOKIAI PUIKIAI 

PAVYKO

Penktadienį, gegužės 19 d., 
Statler viešbutyje, puikioje, er
dvioje salėje įvyko metiniai L. 
Vyčių N. A. apskričio šokiai į 
kuriuos suplaukė gražaus jauni
mo iš visų apylinkių. Buvo ma
tyti vaikinų ir merginų iš Hart- 

• ford, Conn., Providence, R. I., 
VVorcester, Mass., Norwood, 
Mass., Brockton, Mass. ir kitų 
miestų. Juozas Bulevičius-Bo- 
ley, ilgametis L. V. narys ir ke
letą kartų buvęs Centro valdy
boje, dabar dirba Paramount į- 
staigoje ir radio stotyje prane
šėju New Yorke, specialiai at
vyko Į šiuos šokius. (Jis buvo 
garbės svečias pas pp. Grende- 
lius).

Šiuose šokiuose matėsi nema
žai profesijonalų: advokatų,
gydytojų, inžinierių, slaugių ir 
daug biznierių.

Kad šie šokiai puikiai pavyko, 
reikia duoti kreditą rengėjams, 
kurie mokėjo tiek daug jauni
mą ir augesnių žmonių su
traukti. Rap.

!

i
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GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRAB0RIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Geg. 29 d., vakare, po geguži
nių pamaldų, bažnytinėje salėje, 
W. 5th St.. bus rodomi Judami' 
garsiniai paveikslai apie Ispani- i 
ją. Šitie yra vieninteliai paveik-( 
šiai, kurie parodo Ispaniją prieš ■ 
karą, karą ir dabartyje. Šiuos' 
puikius paveikslus pasamdė į 
vienas jaunas biznierius, kaipo 
dovaną metiniam parapijos Iš
važiavimui. Veikimo komisija 
yra labai dėkinga auk uoto jams. 
Įžanga 25c., vaikams 10c. Visi 
kviečiami susipažinti su Ispani
ja ir paremti išvažiavimo fon
dą.

Dėl mirties a. a. Juozo Gai- 
liūno reiškiame gilią užuo
jautą jo šeimai ir gimi
nėms.

Antanas ir Emilija 
Janušoniai ir šeima.

KUN. P. VIRMAUSKIS,
Šv. Petro lietuvių par. (So. Boston) klebonas, gegužės 
15 d. minėjo 10 metų klebonavimo sukaktį šioje para
pijoje. Kun. P. Virmauskis yra LDS organizacijos Gar
bės Narys, nuoširdus “Darbininko” rėmėjas. Ta pro
ga sveikiname mūsų Dvasios Vadą ir prašome Dievu
lio jam sveikatos.

Didelės Karo Aviacijos Ir 
Saulių Šventės

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. 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

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis .
OPTOMETRISTAS

i

Išegzaminuoju akis 
priskiriu "akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

:ose (aklose) akyse sugrųžin
Šviesų tinkamu laiku.

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

Kun. P. J. Juškaitis ir kun. P. 
A. Virmauskis dalyvavo J. Eks. 
Arkivyskupo Spellmano iškil
mėse. New Yorke. geg. 23 d. Tą 
pačią dieną atlankė Lietuvių 
skyrių Pasaulinėje parodoje. 
Skyrius atrodo gerai. Kaip pra
dės kokius nors produktus par
davinėti, galės gyvuoti. Kitų

jos pikniko, susirinkimas Įvyks 
šį penktadienį, geg. 26 d., 7:30 
vai. vakare, bažnytinėj 
Visos komisijos narės 
dalyvaukite.

salėje, 
būtinai 

Rast.

Šv. Jono Draugija Nutarė 
Paremti intertype Fondą
Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. Drau

gija, savo susirinkime, Įvyku
siame geg. 21 d., parapijos sa-

Kryžkelė Lietuvio Didvyrio 
Vardu

Sekmadienį, gegužės 28 d. į- 
vyks Amerikos Legiono Stepo
no Dariaus posto 317 rūpesčiu 
ir pasidarbavimu D gatvės ir 
O!d Colony bulvaro kryžkelės
pavadinimas Stepono Dariaus! 
vardu ir dedikavimas.

ADVOKATAI

tautų skyriai turi savo valgyk- ^je nutarė paremti savo organo' 
las ir Įvairias prekybas. Ame
rikoje be biznio nė žingsnio.

Jiedu parsivežė nuo p. Lauč-
' kos parodos ženklelių, pardavi-
I nėti, savo parapijose, kad padė-
j jus padengti lėšas Lietuvių sky- 
I riaus pavilijono.

{VAIRŪS skelbimai

i Tel. 3826 Namų Tel. 5307 1

Lucy N. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
(JEKIMAUČUTĖ)

14 •t

i

! Greenfield, Mass. ;!
I, 11

1

Geg. 27 d.. Įpuola pasninkas. 
Sekminių Vigilija. Tą dieną. Šv. 
Petro South Bostono lietuvių 
bažnyčioje bus šv. mišios valan
domis: 7, 7:30. 8. ir 9:15. Prieš 
8 valandos šv. mišias bus dienos 
pamaldos šventinimas Krikšto 
vandens ir k. Po devynių bus 
laidojamas a. a. Juozapas Gai- 
liūnas.

KAUNAS, gegužės 21 d. vy- 
: riausybei dalyvaujant, įvyko 
i didingos karo aviacijos ir šau
lių šventės. Suaukota 400 šautu- 

; vų ir 35 kulkosvaidžiai.

Eltos Direktorius Datiyde 
Paskirtas Į Rygą

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Sekminių dienoje, geg. 28, y- 
ra galima gauti visuotiniai at
laidai, išpildant paprastas sąly
gas.

Tą dieną 2 vai. p.p. įvyks Šv. 
Petro lietuvių parapijos metinė 
procesija Marijos garbei. Prasi- į vių mokyklai, 
dės eiti iš bažnytinės salės, W. ■ 
5th St.

j --------------------
Tos dienos vakare, 7:30 vai.,1 

Tretininkų Taryba laikys savo 
susirinkimą.

“Darbininko” Intertype fondą.' 
i Nutarė į rudenį suruošti kokią' 
pramoką, kurios visą pelną 

' skirti minėtam fondui. O juk 
i visiems yra žinoma, kad Šv. Jo- 
i no draugija yra skaitlingiausia 
ir turtingiausia lietuvių draugi
ja Bostone, o gal ir visoj Nau
joj Anglijoj. Į jos ruošiamas 
pramogas suplaukia beveik tūk
stantinė minia. Pramogos ruoši
mas paliktas jos sumaniai val
dybai. kuriai vadovauja tokie 
energingi vyrai, kaip Juozas 
Švagždys, pirm.; Jonas Glinec- 
kis, prot. raštininkas, ir kiti, 
kurių vardai ir adresai nuolat 
skelbiami “Darbininke”. Todėl, 
reikia tikėtis, kad Šv. Jono 
Draugijos ruošiama “Darbinin
kui” pramoga savo didumu ir 
pasekmingumu pralenks visas 
ligšiol ruoštas tam tikslui pra
mogas.

Tame pat susirinkime, nutarė 
paaukoti $25.00 Vasarinei lietu- 

Rap.

KLAIDOS ATITAISY
MAS

Jota L Grigalus
•r

(Grigaliūnas) 
ADVOKATAS 
•>*•.***<'* » • c 

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3
Residence:

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

LIETUVOS DUKTERŲ 
KOMISIJOS SUSIRINKI

MAS

“Darbininko” 40-tame nume
ryje. geg. 23 d. tilpo žinia iš So. 
Bostono, kurioje buvo pasaky
ta : “Geg. 21 d., t apo pakrikš
tyta Joana — Agnietė Juliaus- 
Bronės (Staneliūtės) Sinkevi
čių. Kūmai buvo Jurgis Ulevi-

Lietuvos Dukterų Draugijos čius ir Ona Voverytė”. Turėjo 
po Globa Motinos Šv. Komisijos, būti — Jurgis Ulevičius ir Ona 
išrinktos darbuotis dėl parapi-1 Voverienė.

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

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

Tel. ŠOU 4673

i

J

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCĖNT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Market
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga. Sav. 
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Prieš tai ii e tik Stepono Da
riaus posto 317 nariai, bet ir ki
ti Amerikos Legiono postų na
riai susirinks prie Municipal 
Building 10 vai. ryte ir susigru- 

|pavę maršuos į Šv. Petro .lietu- 
! vių parapijos bažnyčią dalyvau
ji 11 vai. šv. mišiose, kurios 
bus atnašaujamos mirusiųjų in
tencijai. Bus pasakytas atitin
kamas pamokslas. Šv. mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys 
kun. K. Jenkus.

KAUNAS, gegužės 23 d. Iki 
šiol buvęs “Eltos” Direktorius 
Pranas Dailydė paskirtas Lie
tuvos Pasiuntiniu Latvijai.

r

Keliaukite į Lietuvą
PER

HOLLAND- AMERICA LINE

PARSIDUODA labai pigiai 
penkių kambarių kampinis na
mas su visais improvementais ir 
sunporcb. Turi 7,000 pėdų že
mės ir garage. Greitai parduos 
už $3,950. Atsišaukite. 48 Blake 
Street, Mattapan, Mass.

Edw.V.Waral»w
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

Brocktono Office:
24 Fieid St. 

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas H Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš

NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
8o. Boston, Mass.

Tuoj po pamaldų visi Ameri
kos Legiono nariai, vadovau
jant Legiono viršininkams ir 
Stepono Dariaus postui mar
šuos prie D ir Oid Colony kryž- 

' kėlės, kur įvyks iškilmingos ce- 
i remonijos.

Ceremonijų vedėju bus 
Juozas Seymour Landžius, 
vęs Stepono Dariaus posto 
mandierius.

Dalyvaus miesto viršininkai.
Bus pasakyta kalbelių.
Visi lietuviai kviečiami sueiti, 

kad svetimtaučiai pamatytų 
mūsų vieningumą.

D ir Old Colony kryžkelė nuo 
gegužės 28 d. bus vadinama 
Stepono Dariaus, lakūno didvy
rio vardu. Legionierius.

|
!

PARSIDUODA dviejų šeimy
nų namas po 5 ir 4 kambarius 
su bath, šiltu vandeniu apšildo
mas, ir kitais improvementais. 
Atsišaukite: Z. Pocius, 480 E. 
7th St., So. Boston, Mass.

(26-2-6)

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorService
STUDEBAKER

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

m o vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Pcter Trečioką* 
Savininkai.

i
Į

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water & Steam 

boilers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė., 
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Dr. 
bu
ko-

ri

i

WEENDAM Birželio
STATENDAM Birželio
NIEUW AMSTERDAM Liepos 
ZAANDAM
STATENDAM

17
22

3 
  Liepos 8
  Liepos 13 

NIEUW AMSTERDAM Liepos 22 
STATENDAM Rugpiūčio 3

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

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

PeterP.PIerack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengė jas. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimal ir patarimai dykai

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau TCE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

I

Profeslonahtl. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 

įrai verti skaitytoju paramos.
* Visi skeibkitės “Durbiuinke”.

■'» • • ♦
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PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

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

412 W. BROADVVAY, 
SO BOSTON, MASS.

GELBĖK

SAVO

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
£___dfe------ ------------T—*-

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Station

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojam 

automobilius ir trokus.
Pctcr Pilvinis, Sav.

Queen AnnLaundry.Inc.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2939 

Jei norite, kad Jūsų drabūžial 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.
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NEW BRITAIN, CONN

NEWARK,N.J

ONLY $29.95 ONLY $24.95
X

SUSIRGO PAVOJINGA LIGA
f

rašt

T. M. I

kad cho-
Pasaulinę
Lietuvių

kelius
binin-

ra-
p.

BOSTON BRANGU
1410 Columbia Rd., 

South Boston

stip- 
galė-

Pir- 
pri-

B.
Stankevičienė,

ŠVČ. MARIJOS STOVYLOS 
VAINIKAVIMAS

NE* fi-E WIRELESS RECORD PLAYER 
just nuo rr in ūke a noot lampi 
This utterly new G-E instrument inttantly 
converts any radio into a modern-type 
electric mdio-pbonograph combination! 
f*tay it from any parr of the bouse and 
doubte the enjoymenr from yvur radsv. 
FUys W ur 12 axh mvrds.

sėkmingas.
M. Andrikytė,
J. Marcei ynas, 
Urbonas. J. Kairys, P. 
bauskas.

PA NELĖS ŠVENŪ1 A US1 ()S 
APVAINIKAVIMAS

ONLY ^7 J) 95

“BUNCO” VAKARĖLIS

pirmas piknikas 
Conn. Kviečiame 

Gros Digimo orkes- 
Ktnf.sp.

šeštadienio vakare, gegužės 
13 d., Didysis choras surengė 
puikų “bingo” ir balių. Dalyva
vo gražus būrys žmonių. Po 
bingo įvyko šokiai. Kalakutė.

liepos 16. 
Haven,

. Ja< k Sharkey 
«gūžinėje.

Korespondentas A. t‘. K.

tos apskrido 
s u važia v imui

Apskričio 
vietą.

J. Jakštas, M.

__|

i

i

Tą pačią dieną, 4 vai. po pie
tų, iškilmingai minėta Motinų 
Motinos Panelės švenčiausios 
apvainikavimas. Jungtinis šv.

NEW HAVEN, CONN

Penktadienis. Gegužės 26. 1939 DARBININKAS

Darbininku Suvažiavimas iLI,s darbu<,t^ ir ,agno \1F)S z ! prirašyti jaunimą. Taipgi kal
bėjo ir keletas kitų atstovų. Vi
sų kalbos buvo nukreiptos į 
LDS stiprinimų n auginimą. 
Kaip suvažiavimo sesijos, taip 
ir bankietas praėjo gražioje 
nuotaikoje. Vieni kitus skatino 
uoliau darbuotis, vykti į trily
pę CECl Ž’N!'. liepos 16. Sea 
Clifl Inn. Ne\v Ha\m. Conn. 
Girdėt. ka<l ir p 
bi

VVaterbury, Conn. — Geg. 21 
d., šv. Juozapo lietuvių parapi
jos mokyklos kambariuose įvy
ko LDS Conn. apskrič io suva
žiavimas. Dalyvavo iš 4 kuopų 
18 atstovų ir keletas svečių- 
viešnių.

Dr. M. J. Aukštikalniui (Col- 
ney). apskr. pirmininkui dėl ra
dio programos neatvykus, suva
žiavimą pradėjo vietines LDS 5 
kp. pirm. P. Jakubauskas. Jis 
pasveikino visus ir paktu te ki 

valdybos narius 
vadovauti, 
valdybai užėmus

vice-pirm. J. Bernotą 
pradėjo sesiją malda.

Mandatų komisij .. i rinkti 
pp. T. Brogienė ir A. P. Krikš
čiūnas. Ženklelius prisegiojo 
vietinės p-lės M. Kašėtaite ii M. 
Alubauskaitė.

p. B. Miėiūnienė. apskričio 
raštininkė, patiekė dieno’, 
kę. kuri buvo priimta.

Apskričio valdyba išdavė 
portus. \ ienbalsiai priimti. 
J. Bernotas pareiškė, kad kal
binęs jaunimą prisidėti prie 
LDS ir pramatoma. kad bus ga
lima sudaryti jaunimo skyrių.

Trilypės Gegužinės rengimo 
komisija išdavė raportą. Ragi
no visus važiuoti ir- kitus ragin- 

Komisi-ti važiuoti į gegužinę, 
jos darbas užgirtas.

Po radio programos 
Dr. M. J. Aukštikalnis 
su žmona ir perėmė pirmininka
vimą. Pirmiausia pasveikino 
visus ir dėkojo už gausų suva
žiavimą. ir išdavė savo raportą.

Iš organizatoriaus p. B. sil- 
kausko raporto sužinojome, kad 
jis daug dirbo, prirašė 
narius, užrašinėjo “1 
ką . rašau jo į organą..

Suvažiavime pasirei; 
nuotaika darbuot is . av 
zacijai. Visi džiaugi:;

į LDS.

:e gera 
organi- 

kad jau
nimas rašosi į LDS. Keli jau
nuoliai dalyvavo suvažiavime.

Apskritis paskyrė Apsigyni
mo fondui ir Klaipėdos pabėgė
liams po $5.00.

Nutarė pasveikinti J. M. Pre
latą J. Ambotą. Hardfordo lie
tuvių par. kleboną.

Pasibaigus sesijoms, vietinės 
5 kp. valdyba ir komisija kvie
tė visus į vaišes. Tai buvo tik
ras bankietas. Valgiai skanūs 
ir valgyk kiek nori. VVaterbu- 
riečių vaišingumu negalėjome 
atsigerėti. Besistiprinarrt atėjo 
ir kleb. kun. J. Valantiejus. Pa
sakė sveikinimo kalbelę, ragino 
visus uoliau dirbti LDS organi
zacijoje ir traukti prie jos kitus 
lietuvius katalikus darbininkus, 
ypač jaunimą.

Gražią kalbą pasakė komp. A. 
Ah-k: is. Jis labui aukštai iškėlė

rikoj gyveno 36 metus.
Ieva Aleksaitienė. 41 metų 

amžiaus, po trumpos ligos, mirė 
gegužės 7 d. š. m. Buvo uoli 
veiklia katalikiškose organiza
cijose. Yra daug pasidarbavusi 
šv. Juozapo parapijoj. laidotu
vės įvyko gegužės 10 d. su iškil
mingomis šventomis mišiomis.

Lietuvių Vaizbos Būto Orga
nizacija kaip kas metai, taip ir 
šį metą ruošiasi pagerbti Lietu- 
vii 
na 
kiekvienos 
los (Iligh 
::i laipsni, 
parapijos

is Studentus ir suteiks dova- 
$5.06 vienam studentui iš 

Aukštesnės Mokyk- 
schooi i už aukšč-iau- 
Taipgi šv. Juozapo 
pradinės mokyklos

dviem moksleiviam, kurie turi 
.••.tikš, iausius laipsnius, po $2. 
50. Parengimas įvyks birželio 
2! d . Iš Creen gat. svetainėje.Laika:- jau būtų susidomėti 

mūsų kolonijos lietuviams Lie
tuvių Dima ir Dainų švente, 
kuri įvyks liepos 4. Marianapo
lio Kolegijos parki. Thompson, 
Conn.

Pastaromis dienomis Naujos 
Anglijos Lietuvių Dienos cen
truos komitetas prisiuntė kvie
timus mūsų kolonijos draugi
joms. Kviečia visus lietuvius ir 
lietuves dalyvauti Lietuvių 
Dienoj ir Dainų šventėje.

Vietinės LRKF skyrius, ma
noma. sudarys Lietuvių 1 'ienos 
Komitetą mūsų kolonijoje, ku
lis rūpinsis visais Lietuvių Die
nos reikalais.

L. V. D. Radio pusvalandis per
mainytas iš Sekmadienio 2 va
landos po piltų i Ketvirtadienio 
vakarą nuo 7:30 iki 8 vai. Ce- 
įtužč'. 25 d. pradedame vakarais. 
7 :30. iš St ot k s W AT R i Dial 
130).

motinų sveikinimu. Po to, maža
sis choras (mišras) sudainavo 
apie dešimts dainų, kurios labai 
patiko žmonėms. Visi pastebėjo 
kaip sutartinai ir gyvai daina
vo. Chorui baigus, mažiausios 
choristės suvaidino mažų bobu
čių šokį.

Sudainavo kelias dainas dain. 
Antanas Giedraitis, kuris labai 
žmonėms patiko. Nors jį girdi 
dažnai bažnyčioje, bet niekad 
neatsibosta jo klausyti. Jaunas, 
5 metų amž. artistas, R. Tamo
šiūnas padeklamavo apie moti
nas. Po jo sekė Sekstetas mažo
jo choro ir Elena Pečiūra, kuri 
pasveikino motinas abiejų cho
rų vardu. Vaizdelį Motinų Die
na. puikiai suvaidino šie mėgė
jai: Tėvas — Jonas Račkus; 
motina — E. Arbiūtė; teta — 
M. Rapolevičiūtė; dukterys — 
B. Seblevičiūtė, M. Matulytė ir 
D. Račkiūtė; sūnus — E. Tamo
šiūnas. Puikiai suvaidino. Po 
to, išpildyta lietuviškas šokis 
ir kiti šokiai.
naitės ir V. Iziukžemyis. Bai
giant programą kleb. kun. Ig. 
Kelmelis tarė kelis žodžius. Dė
kojo visiems už atsilankymą, 
artistams už jų taip puikiai su
vaidintą programą, o didžiausia 
padėka vakaro rengėjui ir jo 
mokytojui dain. Antanui Gied
raičiui. Užbaigoje abu chorai 
sutartinai sudainavo kelias dai
nas. Programai pasibaigus įvy
ko šokiai. .

______________________

Gegužės 19 d.. įvyko Lietuvių 
Pasaulinės Parodos komiteto 
surengtas vakaras, kuris buvo 

Daug pasidarbavo 
P. Sirdinskaitė. 
J. Raugaiis, V. 

Jaku-

LDS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, geg. 28. 1 vai. po 

pietų, šv. Juozapo senos moky
klos kambariuose įvyks LDS 5 
kuopos mėnesinis susirinkimas.

Kviečiame atsilankyti visus 
narius ir nares, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarti.

Keletas narių yra skolingi už 
laikraštį. Malonėkite atsilyginti 
arba pranešti ką manote, kad 
neapsimokate? Katalikas, kuris 
tyčia skriaudžia ir išnaudoja 
savo įdėjus laikraštį, padeda 
kovoti jo pr iešams.

J. Totilas.

šios kolonijos žmonės labai 
suvarginti depresijos. Bet jie 
vis tiek nenustoja vilties, dar
buojasi lietuvių gerovei. Daug 
kalbama apie Pasaulinę parodą 
New Yorke. Organizacijų na
riai pardavinėja lietuviškus 
ženklelius ir bando visokiais 
būdais sukelti gana kapitalo, 
kad pagelbėti parodos rengė
jams. ir kad patys galėtų daly
vauti Lietuvių Dienos progra
moje.

VVaterbury mirė du įžymūs 
lietuviai: Mykolas Krugelis. 50 
metų amžiaus, po ilgos ligos, 
mirė gegužės 6 d. š. m. Jis buvo 
vienas iš įžymesnių lietuvių biz
nierių. Priklausė prie kelių 
draugijų, klubų. Buvo pirminin
kas Brooklyn Bottling Co. Ame-

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsvcrth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite EROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

Gegužės 20 d. įvyko Mariana
polio Kolegijos rėmėjų skyriaus 
vakaras, kuris taip pat buvo 
sėkmingas. Pasidarbavo 
Markevičienė, P. ___________ ,
V. Jakštaitė, F. Girdzijauskai
tė, M. Kašėtaitė, 
Benesevičius, J. Girdzijauskas 
A. Miklinevičiūtė. P. Jakubaus
kas. V. Liegminas, A. Jurkūnas, 
J. Iaūnas, M. Karinauskienė.

Rengimo komisijoje buvo: V. 
Urbonas ir A. Markevičius, ku
rie taria ačiū visiems pasidar
bavusiems ir dalyviams.

Dabar visų Marianapolio Ko
legijos rėmėjų pareiga yra da
lyvauti Lietuvių Dienoje, liepos 
L Marianapolio Kolegijos par
ke.

Gegužės 26 d.. įvyksta Lietu
vių Katalikų Studentų ir Profe
sionalų vakaras. Šv. Juozapo 
parapijos svetainėje. Gros Di- 
gimo orkestras. Pelnas skiria
mas parapijai. Kviečia gausiai 
dalyvauti, nes tai bus paskuti
nis parengimas šiame sezone 
svetainėje.

Birželio 4 d. įvyks šv. Juoza
po parapijos 
Union City. 
dalyvauti.
t ras.

MOTINOS DIENOS 
PROGRAMA

Sekmadienio ryte. Motinos 
Dienoje, Newarkas puikiai pa
gerbė- savo motinas. Per 8 vai. 
šv. mišias, mažasis ir didysis 
choras giedojo. Solo giedojo p. 
Valerija Račkiūtė. 10:30 vai. 
šv. mišias celebravo ir sakė pa
mokslą kun. Paulėkas. Mišias 
Šv. Antano (parašytas A. Gied
raičio) giedojo didysis choras., 
o solo dalis giedojo Vai. Račkiū
tė, Bertha Palušytė, dain. A. 
Giedraitis ir Jonas Račkus. Al
torius buvo puikiai papuoštas 
gėlėmis, kurias aukavo abu 
chorai ir Moterų Sąjungos kuo
pa.

Vakare, 7:30 parapijos salėje, 
abu chorai surengė koncertą ir 
dviejų veiksmų Motynų Dienos 
vaizdelį, kurį neseniai parašė 
dain. Antanas Giedraitis.

Programa buvo labai graži. 
Žmonėms pradėjus rinktis, abu 
chorai pasitiko savo mamytes 
prie durų, prisegė gėles prie jų 
krūtinės ir pabučiavę, pasodi
no jas ir visą šeimą parinktoje 
vietoje.

Didysis choras pradėjo prog- 
amą linksmomis dainelėmis. 

Kun. Paulėkas (Redemptoristas 
i misionierius) pradėjo programą

Geg. 14 d.. Moterų Sąjungos 
29 kp. iškilmingai minėjo Mo
tinos Dieną.

8 vai. ryte visos narės susi
rinko į bažnyčią dalyvauti šv. 
mišiose gyvųjų ir mirusiųjų 
motinų intencijai. Visos bendrai 
priėmė šv. Komuniją.

Po mišių įvyko bendri pusry
čiai parapijos svetainėje. Kleb. 
kun. N. Pakalnis pasakė gražią 
kalbą. Linkėjo Sąjungietėms 
ilgiausių metų ir gražaus veiki
mo. Taipgi kalbėjo ir Sąjungie
tės.

Baigiant pusryčių programą, 
vice - pirm. O. Dobrovolskienė 
dėkojo Sąjungietėms už gausų 
dalyvavimą, o šeimininkėms — 
V. Gaigalienei, G. Katilienei ir 
O. Ragalienei už pasidarbavimą.

Geg. 2 d. įvyko Moterų Są-gos 
29 kp. “bunco” -vakarėlis F. 
šalinskienės gražioje įstaigoje. 
Kuopa dėkuoja visiems už atsi
lankymą, o pp. šalinskarns už 
vaišes ir dovanas. Pelno 
$24.95.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
MOTINOS DIENA

Motinos, pasipuošusios gėlė
mis, išsirikiavusios kaip karžy
gės, iškilmingai ėjo iš parapi
jos salės bažnyčion. Nors jųjų 
veidai išvagoti gyvenimo kovų 
ir skausmų bruožais, bet jos 
buvo linksmos, nes vardas Mu

itiną yra garbingas. Per iškil- 
I mingasias šv. mišias, kurias at- 
j našavo kun. Dr. A. Bružas, mo
tinos priėmė šv. Komuniją. Pa
gerbimui savo motinėlių, neat- 

Įsiliko ir jaunimas, ypatingai 
! Marijos Vaikelių dr-jos narės, 
ėjo (irie Dievo stalo, kaipo pa 
dėką motinėlėms už išauklėji
mą ir rūpestį.

Pritaikintą tai dienai pamoks
lą pasakė kun. Dr. A. Bružas 
temoje: “Motinos pareigos ir 
Jos vertė gyvenime”.

Garbė šv. Onos dr-jai ir Mote
rų Sąjungos 33 kuopai, kurios 
taip iškilmingai šventi- Motinos 
Dieną.

Geg. 17 d. įvyko M. S. 29 kp. 
susirinkimas, kurį vedė vice- 
pirm. O. Dobrovolskienė. Persi
kėlė iš Shenandoah. Pa. kuopos 
narė p. Karolina. Bičiūnienė. 
Nutarė prisidėti prie parapijos 
jubiliejinės knygos $20.00, ir 
“Boosteriui” paskyrė $5.00. Ra
portas iš Federacijos priimtas.

Praeitą ketvirtadienį, įvyko 
mūsų kolonijos veikėjų posėdis, 
kur susiorganizavo Pasaulinės 

Į Parodos Lietuvių Dienai Remti 
Komitetas. Garbės pirminin
kas: kleb. kun. J. Kazlauskas; 
pirm. E. Tamušiūnas (mokyto
jas); vice-pirm. — A. Mačiu- 
kaitis; rašt. — p. EI. Žukaus
kaitė; finansų rašt. — J. Barno- 
tas; iždininkas — P. Radvilas; 
iždo globėjai — kun. J. Kaz
lauskas ir muz. A. Stanišaus- 
kas: nariai — p. Mockevičius, 
p. V. Kamiskytė, p. Tuskaitė, p. 
Klimaitis. p. A. Tuska, p. Ro
mas. Komiteto tikslas yra iš
platinti kuodaugiausiai ženkle
lių ir sukelti finansų, 
ras galėtų ntfvykti į 
Parodą ir dalyvauti 
Dienos Programoje.

Choro gražus parengimas — 
lietuviškas balius įvyks gegu
žės 27, parapijos salėj. Pelnas 
skiriamas choro kelionei į Pa
saulinės Parodos Lietuvių Die
ną. New York. Choristai plati
na bilietus. Komiteto nariai: — 
mokytojas Tamušiūnas, Ribo- 
kas, Minalga, p. Žukauskaitė, 
Mačiukaitis, Mockevičius, Šum- 
skytė, Brilevičius ir kiti daug 
darbuojasi.

Dabar daugiausia kalbama a- 
pie parapijos metinį pikniką, 
kuris įvyks liepos 9 d. Montreys 
Park, Bridgeport. Šis piknikas 
skirsis nuo kitų metų piknikų, 
nes bus dainų programa, kurią 
išpildys parapijos choras. Bus 

, ir kitų pamarginimų. Taipgi ir 
visa publika, kuri dalyvaus pik
nike. dainuos kelias lietuviškas 
liaudies dainas.

Teko nugirsti, kad yra ren
giamas visų didelių draugijų 
piknikas, kurio pelnas skiria
mas Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti.

Neužilgo įvyks vaikučių 
moji Komunija. Vaikučius 
rengia kun. V. Ražaitis.

Parapijos choras užkviestas 
dalyvauti dainų programoje 
Trijų Organizacijų piknike: — 
Susivienijimo, Moterį) Sąjungos 
ir Darbininkų Sąjungos, liepos 
16. Sea Cliff Inn. New Haven. 
Conn. Tikimės, kad dalyvaus. S.

“KAULUKŲ”VAKARAS
Moterų Są-gos 29 kp. rengia 

kaulukais žaidimo vakarą, bir
želio 6 d., 8 vai. vakare, para
pijos svetainėje. Kviečia visus 
dalyvauti. Pelnas skiriamas sa
vaitraščiui “Amerikai”. Įžanga 
35 centai. Kenrcsp.

Pereitą sekmadienį, geg. 21 
d., 3 vai. po pietų, Šv. Andrie
jaus lietuvių par. bažnyčioje į- 
vyko viešas Švč. P. Marijos sto- 
vylos vainikavimas. Prieš tai į- 
vyko graži procesija Dievo Mo
tinos garbei. Procesija buvo tik
rai įspūdinga.

Vainiką ant Švč. P. Marijos 
uždėjo p. M. Radzevičiūtė.

Kun. E. Gradeckis pasakė pa
mokslą. Kleb. kun. A. Vaškelis 
priėmė naujas nares į Sodalici- 
ją ir joms įteikė švč. P. Marijos 
medalikėlius.

Po pamaldų ir ceremonijų 
bažnyčioje, Burrit viešbutyj į- 
vyko pietus ir pasilinksmini
mas. Dalyvavo ir kleb. kun. A. 
Vaškelis, kun. E. Gradeckas ir 
kun. P. P. Karlonas.

Sodalicijai labai sumaniai 
vadovauja p. M. Karlonaitė. ku
nigo P. Kartono sesutė.

Kleb. kun. A. Vaškelis įteikė 
dovanėles toms Sodalietėms, 
kurios per visus metus neaplei
do nė vieno mėnesio Šv. Komu
nijos ir dalyvavo mėnesiniuose 
susirinkimuose.

MINĖJO 4 METŲ SUKAKTĮ
Pereitą sekmadienį L. L. Sta

sio Radzevičiaus 4 posto Ladies 
Auxiliary minėjo keturių metų 
gyvavimo sukaktį vakariene ir. 
įdomia programa. Dalyvavo 
daug svečių ir viešnių iš Water- 
bury, Hartford ir kitų postų.

Programos vedėja buvo p. K. 
Norkunienė.

Antanas Neverdauskas, ilga
metis LRKSA 109 kp. finansų 
raštininkas ir uolus veikėjas 
susirgo ir išvežtas į džiovinin
kų ligoninę. Lai Dievulis 
rina jo sveikatą, kad jis 
tų sugrįžti ir darbuotis.

LRKSA 109 kp. finansų
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais r e m i 8 Į pareigas perėmė p. V. Vaznis. 
‘Darbininką”. I ilgametis narys.

Kazimiero parapijos choras irį 
Marijos Vaikelių dr-jos narės,w 
pasipuošusios dr-jos rūbais irf 
gėlėmis, giedodamos Marijos 
garbeu giesmes dalyvavo proce
sijoje.

Po Panelės švč. stovylos ap-i 
vainikavimo, sekė iškilmingas| 
dviejų narių priėmimas į Mari
jos Vaikelių dr-ją. Pamokslą 
pasakė kun. Dr. A. Bružas.

Iškilminga ir brangi ta diena 
visiems, bet dar brangesnė 
tiems, kurie joje dalyvavo ir Į 
paliko neužmirštamą atmintį 
savo širdyse.

Malonu būtų 
švenčiant tokioje 
d ii ną.

matyti 
dvasioje savo 

Kiliui, utis,

PATAPK AMERI '
KOS PILIEČIU 1

Manant apsigyventi A• 
menkoje, reikėtų kiekvie| 
nam patapti Amerikos pn 
liečiu. Daugelyje įstaigi] 
yra griežtai reikalau jama, 
kad kiekvienas darbiniu 
kas būtu Amerikos pilieti; 
— kitaip neduoda darbo 
Norintieji išsiimti pilietis 
kas popieras, nusipirk iti 
knygutę “Pilietybės kate 
kizmas”. kuri padės Jum: 
tapti Amerikos piliečiu 
Jos kaina 25c.

WANTED-Your 01d Radio!
Top Cash Allovvance— If Traded Now!

GREAT G-E 1939

NEW 1939 G-E RADIOS

LOVĮ
1 ' VV1REIESS
• See and hear these 
amazing new G-E Radios 
— Startling new models 
with brilliant new fea- 
rures and smart new cabi- 
net styling—at sensaiion- 
ally low prices, offering 
greater value than ever 
bcfore in G-E history!

MODEL G-78
7 G-E TUMS 3 BANDS

Kevboard Touch Tuning (• 
Keys). Phonograph Key for bire
les* Record Player. Multi-Vision 
Louver Dial. Visuai 4-point Tone 
Fidehty Control. Automaric Band 
Indicator. Automacic Power 
Switch. Automacic Tone (ompcn- 
sacion. 12-inch Scabilized Dy- 
namic Speaker. AuComauc Voi- 
hojc Control.

EASY TERMS 
$5.00 Down

MODEL GD-63
• G-f TUMS

AC-OC SUMRHETSRODYNt 
Scandard Broadcasr and Polke 
Band. Kevboard Touch Ton
inę (6 Keys). Pbonograph 
Key for wirelesa Record 
Player. Drum Dial.* Beam 
Po’Aer Output. Buik ia An
tenoj. Permanent magnet L)y- 
narnk* Speaker. AutoGuuc 
Votume CoritroL Sixth Tobo 
lSM.lwdrS BatiaSU

GENERAL ® ELECTRIC

UNION ELECTRICAL SURPLY CO.INC.
92HIGHST., BOSTON. MASS.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337


