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"L A." Vyriausybės 
Oficiozas

Kauno “Lietuvos Aidas”, 
buvusios Lietuvos tauti
ninkų valdžios oficiozas, 
pradėjo išeidinėti tris kar
tus į dieną. Ta proga Lie
tuvos ministras pirminin
kas ats. brig. gen. Černius 
tarė savo žodį, įvertinda
mas dienraščio vaidmenį. 
Tarp kitko pareiškė: “Lie
tuvos Aidui” ši paskirtis 
juo didesnė, nes jis yra 
mūsų oficiozas”.

Vadinasi, “L. A.” yra 
dabartinės vyriausybės 
ficiozas.

ir
o-

Dėl Raštikio Kelionės 
| Varšuvą

“Vilniaus žodis” savo ve
damajame, komentuoda
mas Lietuvos kariuomenės 
vado kelionę į Varšuvą, sa
ko, kad “Lietuvos, kaip ir 
visų mažųjų valstybių, gy
vybiniai interesai verčia 
laikytis nuošaliai nuo gali
mų ginkluotų konfliktų, 
būti neutraliomis. Lietuva 
nori išlaikyti ginkluotą ne
utralumą ir priešintis 
kiekvienam, kuris bandy
tu peržengti jos sieną. 
Gen. Raštikio vizitas Var
šuvai kaip tik yra toks po
litikos pabrėžimas ir, gali 
būti, kai kurių Lietuvos 
Lenkijos santykiuose ne
sklandumų noras išaiškin
ti. Bet kol Lenkija neatsi
sakys nuo savo ligšiolinės 
politikos Vilniaus krašte 
lietuvių atžvilgiu ir vis ja 
laikys išmintinga, nėra vil
čių, kad jai tatai duotų 
naudos. Reikia tikėti, kad 
klaidos bus lenkų stengia
masi atitaisyti ir nuošir
džiai bus lenkų politikų 
dirbama Lietuvos Lenkijos 
geram sugyvenimui, kai 
gresia abiems kraštams 
bendro priešo pavojus”.

Šventojoje Norima Statyti
Bažnyčią
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Lietuva Europos Krepšinio Meisteris
KAUNAS, gegužės 28 d. — 

Šeštadienį Lietuva nugalėjo 
Suomiją 112—9, o sekmadienį 
Italiją 48—15. Europos krepši
nio meisteriu liko Lietuva. Ant
rą vietą užėmė Latvija, trečią— 
Lenkija, ketvirtą — Prancūzi
ja, penktą — Estija, šeštą — I- 
talija, septintą — Vengrija, ir 
aštuntą — Suomija. Pirmeny
bes uždarė Ministeris Pirminin
kas gen. Černius.

Nubaudė Už Algų Nemokė 
jimą Darbininkams

METHUEN, Mass. birž. 1. 
Valstybės teismas įsakė Ari i n 
ton Shoe kompanijai sumokėti 
$4000 dolerių pabaudos už ne
mokėjimą darbininkams 
įstatai reikalauja, kad 
ninkai gautų nemažiau kaip 25 
centus į valandą. Kompanija tų 
įstatų nesilaikė ir darbininkus 
skriaudė. Teismas taip pat įsa
kė kompanijai atlyginti darbi
ninkams padarytas skriaudas... 
Tas įstatymas ginąs darbininkų 
teises yra pravestas senatoriaus 
Wagner, kuris viešai pasakė, 
kad jis skaitė Popiežių Leono 
XIII ir Pijaus XI enciklikas ir 
pagal jas sudaręs įstatymus.

algų. ■ 
darbi-

Senatorius Wagner Aukština

15 Misionierių
Naujos Anglijos Jėzuitų Misi

jų viršininkas Tėvas Jokūbas 
Dolan. S. J., paskyrė 15 kunigų 
Jėzuitų važiuoti j pagonų kraš
tus vesti misijas.

LONDONAS, birž. 1. — La
kūnas. Thomas Smith. kuris ge
gužės 28 d. mažu lėktuvu išskri
do per Atlaniiko vandenyną į 
Airiją, dingo ir nėra vilties jį 
gyvą surasti, nes jis tik turėjęs 
42 valandoms skridimui gazoli-

Rytmečio atspindžiai Lietuvos kariuomenės vasaros kareivinių rajone. VDV. no.
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Lenkų Miškas Per Liepoją
Lenkų miškas, kuris bus ap

dirbamas Kauno lentpiūvėse, 
numatoma eksportuoti per 
pojos uostą. Tuo tikslu jau 
dėti pasitarimai.

Angliakasių Streikas 
Nebaigtas

Lie- 
pra-

HARLAN. Kentucky, birž. 1, 
— Kasyklų vadai nesudaro su
tarties su darbininkų unija, bet 
apstatę kasyklas kariuomene, 
priima streiklaužius dirbti. Prie 
kasyklų yra sutraukta 1250 ka
riuomenės.

Nėra Vilties Surasti Lakūną 
Smith

POPIEŽIUS PIJUS XII PA
SKELBĖ PIRMĄJĄ BEATIFI

KACIJĄ
________________  $——------------------------------- --------------- ——

Kristaus Karaliaus Kongre 
sas Jugoslavijoje

VATIKANAS, birž. 1. — Jo 
Šventenybė. Pijus XII paskelbė, 
kad pirmoji beatifikacija įvyks 
birželio 18 d. Tą dieną Popie
žius Pijus XII beatifikuos Gar
bingą Emilie de Vialar, Šv. Juo
zapo Seserų Vienuolyno įkūrė- 
j4-

Birželio 25 d. Jo Šventenybė; 
paskelbs palaimintuoju Garbin
gą vyskupą Justiną de Jacobis. ' 
pirmąjį Abisinijos apaštališkąjį 
vikarą.

Prieš šių metų užbaigą. Jo I 
Šventenybė Pijus XII gal būti 
kanonizuos Palaimintasias vie
nuoles Gemma Galgani ir Mary 
Euphrasia.

i 
i

I

POPIEŽIUS MELDŽIASI 
UŽ RUSIJOS KOMUNISTUS 

Von Dressler Nori Apsigy 
venti Lietuvoj

Neseniai į Kauną iš Klaipėdos 
buvo atvykęs žymus Klaipėdos 

stambiau-

f VATIKANAS, birž. 1. — Lai
kraštis Osservatore Romano 
praneša, kad Jo Šventenybė. 
Pijus XII meldžiasi už Rusijos 
komunistus, kad jie sužmonėtų 
ir sustotų kovoję prieš Dievą 
žudę nekaltus žmones.

ir

I 
I

LIUBIJANA, Jugoslavija. — vokietininkas, vienas
Birž. 1. — Neatsižvelgiant į ne- šių Klaipėdos krašto dvarinin-
ramumą Europoje, visa Jugo- kų von Dressler. Ypač būdingas 
slavija uoliai rengiasi prie šeš- jo atvykimo tikslas — von Dre- 
tojo tarptautinio Kristaus Ka- ssler nori likviduoti savo dvarą 
raliaus kongreso, kuris bus lai- Klaipėdos krašte ir apsigyventi 
komas apie pabaigą liepos mė- Lietuvoj.
nėšio. ___________

Rusija Skiria Aštuonius 
Bilijonus Dolerių Ginklams

Darys Kun. Damijono 
Gyvenimo Filmą

I NEW YORK. birž. 1. — Jung
tinių Amerikos valstybių sena
torius. Robert F. VVagner. kurio 
pasidarbavimu pravesta daug 
įstatymų darbininkų gerovei, 
kalbėdamas Kolumbo riteriams 
pasakė: “Jei aš ką gero pada
riau visuomenės labui, tai dėkui 
Katalikų Bažnyčios vadams. 
Popiežiams Leonui XIII ir Pi
jui XI. iš kurių raštų aš sėmiau 
mintis. Aš sekiau Popiežių nu
rodymus darbininkų klausimuo
se ir dabar jau mes turime A- 
merikoje įstatus, kurie apsau
goja darbininkus nuo išnaudo
tojų. Leonas XIII ir Pijus XI 
aiškiai nurodė, ką turime dary
ti. kad demokratija ir religija 
būtų išlaikyta. Aš dar turiu pa
sakyti. kad esu nekatalikas”.

Senatorius Wagner yra pra
vedęs Jungtinių Amerikos vals
tybių kongrese keletą svarbių 
įstatymų darbininkų reikalais: 
pavyzdžiui, nedarbo apdraudos, 
laisvo organizavimosi į unijas 
ir 1.1. Tie įstatymai yra žinomi, 
kaip VV'agner Act. Sąžiningi 
žmonės vis labiau ir labiau pra
deda suprasti, kad Katalikų 
Bažnyčios nurodymai gyveni
mo klausimuose vra sveikiausi, 
h
i Rusijos Komisarų Valdžia 

Suvaržo Ūkininkus

Vietoje ankščiau projek
tuojamos statyti Romos 
katalikų bažnyčios Smel
tėje, dabar projektuojama 
statyti naują bažnyčią 
Šventojoje, prie kurios 
statybos prisidės ir Telšių 
vyskupijos kurija.

Ligi šiol Šventosios uos
te bažnyčios nebuvo ir 
žmonės eidavo melstis j 
Palangos klebono Galdiko 
ūkyje, Būtingės kaime, e- 
sančią koplytėlę.

SOVIETŲ SĄJUNGA APGAU 
DINEJA ANGLIJĄ

Anglijos valdžia labai nori į- 
traukti Sovietų Rusiją į bloką 
prieš Vokietiją. Sovietų komi
sarų valdžia naudojasi Anglijos 
noru, bet įtraukti nesiduoda.

Šiomis dienomis sovietų Rusi
jos užsienių reikalų komisaras 
Molotov parliamente pareiškė, 
kad Anglijos pasiūlyta savitar
pinės pagelbos sutartis — re
miama Prancūzijos — nieko ne
sako apie gelbėjimą valstybių.

RUSIJOS KOMUNISTAI SKEL
BIA MIRTI TĖVAMSC*

*>----------------------------------------------------------

MASKVA, birž. 1, — Sovietų 
Rusijos bedievių sąjungos va
das, Jaroslovski, reikalauja, 
kad valdžia nubaustų tėvus, ku
rie atsisako leisti vaikus į be
dieviškas mokyklas. Jis sako, 
kad yra miestelių kur tėvai ne
leidžia vaikų į mokyklas, dėl to, 
kad jose mokoma bedievybės. 
Sovietų laikraščiai, Pravda ir. 
Izvestia praneša .kad vyriausy
bė tokius tėvus nubaus. Rusijo- 
ja bausmė visiems žinoma, — 
sušaudymas arba mirties kalė
jimas. Rusijoje žmonės nebeturi 
jokių teisių: už kiekvieną pasi
priešinimą ar nesutikimą su ko
munistų vadų parėdymu, jie y- 
ra sušaudomi.

Vokietijos Prekybos 
Atstovybė

Ateinantį rudenį prie Vokie
tijos pasiuntinybės Kaune bus 
atidaryta prekybos atstovybė. 
Netrukus bus paskirtas ir pre
kybos atstovas.

Vokiečiai Pirks Miško Už
6 Milijonus

būtent, Suomijos. Latvijos ir 
Estonijos, kurios yra Rusijos 
šiaurvakariniame fronte.

Bet Molotov paliko atdaras 
duris Anglijai ir Prancūzijai 
tęsti derybas.

Vokietija įžiūri, kad Molotov 
pareiškimas ne tik. kad atstu
mia Angliją ir Prancūziją nuo 
susitarimo, bet dar paragina 
Vokietiją ir Italiją stiprintis.

Italijos diplomatai sako, kad 
sovietų komisaras Molotov tie
siog pasmerkęs Anglijos - Pran
cūzijos programą.

Iš viso galima suprasti, kad 
Rusija nenori dėtis su Anglija 
ir Prancūzija į bloką.

Greičiausia, kad Rusija turi 
sutartį su Vokietija, kaip jau 
buvo rašyta.

MASKVA, birž. 1, — Sovietų 
Rusijos vyriausybė nutarė karo 
ginklams skirti iš valstybės iž
do aštuonius bilijonus dolerių. 
Jei Rusija nori taikos, tai kam 
tie aštuoni bilijonai dolerių ski
riami karo ginklams? Iš kur 
sovietų vyriausybė paims tuos 
bilijonus dolerių? Jie atims iš 

j darbininkų paskutinį duonos 
kąsnį ir pirks ginklus pasauli- 

jnei revoliucijai sukelti. Jei ko- 
' munistų vadams rūpėtų darbi
ninkų žmonių gerovė, tai jie vi-' 
sų pirma jais rūpintųsi ir jų ne
marintų badu. Dabar gi jie dar- uuz. _  IXU11.
bininkų krauju perka karo gin- e. Curran. kalbėdamas į 10.000 Į 
klus.

LOS ANGELES. Cal. birž. 1— 
RKO Radio Pictures korporaci
ja greitu laiku pradės dirbti 
filmą kunigo Damijono gyveni
mą. Filmą bus padaryta sekant 
Farrowo knygą, užvardvta Da- 
mien the Leper. Kunigas Dami-

KAUNAS — į Vokietiją išvy- 
ko speciali miškų prekybos de
legacija tartis dėl miško parda
vimo. Vokiečiai pareiškė noro 
ateinančiais metais pirkti Lie
tuvoj miško, daugiausia popier
malkių, už 6 milijonus litų.

MASKVA, birž. 1 d. — Šio
mis dienomis sovietų komisarai 
išleido naują įstatymą, kuriuo 
suvaržo ūkininkus, dirbančius 
kolektyvuose.

Ūkininkams, dirbantiems ko
lektyvuose. iki šiol buvo leidžia
ma turėti privačius daržus nuo 
3 5 iki 24 akerių didumo. Kaip 
paprastai, žmogus nori turėti 
privatinę nuosavybę. Rusijos ū- 
kininkai savo daržus didino ko
lektyvų žeme. Šią ūkininkų 
praktiką dabar suvaržo naujuo
ju įstatymu.

__________

—> Naciai Užgrobė Arkivyskupo 
Namą

KAUNAS — Rugpiūčio 14— 
20 d. Kaune įvyks orinio sporto 
varžybos. į kurias pakviesti 
Latvijos. Estijos ir Suomijos 
klubai. Taip pat Lenkijos. Vo
kietijos. Danijos, Švedijos ir jonas savo kunigystės gyveni

mą praleido tarp raupsuotų 
žmonių, kurie atskirti nuo civi
lizuoto pasaulio, gyvena Malo- 
ka saloj. Jis besidarbuodamas

SSSR orinio sporto klubai. Gar-, 
bes svečiais pakviesti FAI pir
mininkas princas Bibesco ir 
garsioji anglų lakūnė Jean Ba- 
tten. Rugpiūčio 20 d. Kaune į- tarp jų pats užsikrėtė ta neiš
vyks didelė aviacijos diena, ku- gydoma liga ir mirė. 1889 me- 
rioje dalyvaus su savo lėktuvais tais. Manoma, kad greitu laiku 
ir kaimyninių valstybių svečiai, jis bus paskelbtas šventuoju.

KATALIKŲ PROTESTAS PA
SAULINEI PARODAI

susirinkusius Šv. Vardo Draugi
jos narius, sakė: “Mes išjudin
sime katalikus nesilankyti į pa
saulinę parodą, iki Kristaus 
kryžius nebus aukščiau iškeltas 
už sovietų Rusijos raudoną žen
klą”. Sovietų Rusija sudėjo 5 
milijonus dolerių savo parodos 
išsigarsinimui. Jų raudonoji 
žvaigždė vra iškelta aukščiau- 
šiai. Kun. Curran sakė: “Mad
ride komunizmui buvo iškasta 
duobė, ir mes jam iškasime 
New Yorke”. Kun. Curran atsi
šaukimą priėmė ir žada nesi
lankyti į parodą iki vyriausybė 
nepalieps komunistams nuleisti 
savo ženklą. Katalikų moterų 
kongrese išnešta rezoliucija 
protestuojant prieš sovietus ir 
pažadėta parodą boikotuoti... 
Prelatas Fulton Sheen, kalbė
damas pasakė: “Jokis Ameri
kos pilietis neprivalėtų eiti į pa- 

i, kuriai vadovauja karalius jau draudžia katalikams parda-į sau^’n^ Par(X^ ’^i šios šalies 
vėliava nebus aukščiau iškelta 
už komunizmo ženklų”. Jei visi

Nubaudė Už šlykščios 
Spaudos Platinimą

CLINTON. Mass. birž. 1. — 
Teisėjas George O’Toole nubau
dė tūlą Edward Goodsell. SI 25. 

i 00 piniginės bausmės, už šlykš
čios ir begėdiškos spaudos par
davinėjimą ir platinimą. Teisė
jas O’Toole pasakė, kad ateity
je toki nusikaltėliai bus bau
džiami kalėjimu.Rumunija Sudaro Fašistinį

Seimą |
J 

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

BUKAREŠTAS. Rumunija.— ’ 
Birž. 1 d. — Du milijonai ru-Į 
mūnų šiandien išrinko naujus, 
seimo atstovus pagal Italijos 
pavyzdį, būtent, pusę seimo ats-• cių vyriausybė uždraudė kuni- 
tovų išrinko piliečiai, o kitą pu- gams sakyti pamokslus ar tiky- 
sę paskirs karalius Carol. Visi bos aiškinimus per radio. Na- 
kandidatai į seimo atstovus bu- ciai pasakė, kad radio yra val- 
vo tautinio fronto partijos na- džios kontrolėje. Jie taip pat) 
riai, ’——J----- " 1---- 11—' j — J—J’’ x-’21-------7—

' Carol. Taigi seimas bus pilnoje į vinėti tikybines knygas, ypač 
(karaliaus kontrolėje. j šventąjį Raštą.

Vokietijos Naciai Kontro
liuoja Radio

BERLYNAS, birž. 1. — Na-

NEW YORK. birž. 1. — Kun. katalikai paklausytų savo vadų. 
' tai komunizmas negalėtų 
giuoti.

Komunistų Žvaigždė 
Sumažėjo

žy-

NEW YORK. birž. 1. — Pa
saulinėje parodoje sovietų Rusi
jos raudona žvaigždė buvo auk
ščiausiai iškelta. Bet New Yor
ko katalikai pareiškė \'ot estus 
ir žadėjo parodą boikotuiti jei 
komunizmui bus leista taip gar- 
sintis. Dabar jau Amerikos vė
liava plevėsuoja aukščiau. Rau
dona žvaigždė sumažėjo. Garbė 
New Yorko katalikams.

1

SALZBURG. Vokietija, birž. 1 
— Vokietijos naciai užgrobė ar
kivyskupo Waitz namą, kada 
jis buvo išvažiavęs, ir apgyven
dino slaptąją policiją. Arkivys
kupas laikinai apsigyveno die
cezijos seminarijoje.

ve97 Bažnyčios Pastatytos 
Į Šešius Metus

Per 
Pa- 
ka-

PARYŽIUS, birž. 1. — 
pastaruosius šešius metus 
rvžiuje pastatyta 97 naujos 
talikų bažnyčios ir šešios kop
lyčios. Kitos septynios baigia
mos statyti ir 10 pradėta staty
ti šiais metais. Paryžiuje kata- 
likj skaičius didėja, kas met yra 
daug atsivertimų.

Darbininkų Radio Programa
Darbininkų Radio Programa įvyks šeštadienį, bir

želio 3 d.. 2 vai. po pietų. Programa susidės iš dainų, 
muzikos ir kalbų.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis lietuviškų meliodijų iš \VCOP sto
ties, Boston.



Penktadienis. Birželio 2 d.. 1939
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

LDS N. A. Apskričio Gegužinė 
Puikiai Pavyko

Dalyvavo Minia Augusių ir Jaunimo 
Matėsi Visuomenės Vadai, Jaunimo ir Darbininkų 

Rėmėjai, Politikieriai, Biznierai ir LDS Šulai 
Jaunimas Sporto Varžytinėmis ir Lietuviškomis 

Dainomis Kelia Ryžtingumą ir Budina Tėvynės Meilę
Antradienį, gegužės 30 d., š. 

m.. Romuvos parke. Montello. 
Mass. įvyko LDS Naujos Angli
jos Apskričio Gegužinė. Po šal
to ir vėlyvo pavasario ir gamta, 
tartum darbininkams prijaus
dama. padovanojo pirmutinę, 
gražiausią ir maloniausią die
nelę. Jau nuo pat ryto pradėjo 
parke darbininkai, vadovauja
mi. nenuilstančio mūsų LDS 
organizacijos prieteliaus Kun. 
Juozapo Petrausko, ruoštis prie 
priėmimo svečių ir viešnių iš vi
sos Naujos Anglijos. Nors sun
kus kun. Petrausko darbas tą 
dieną buvo, nes jam reikėjo rū
pintis ir bažnyčios pamaldomis 
ir visais kitais reikalais, bet jo 
direktyva visuomet buvo junta
ma. net ir jam išvykus kokiai 
valandai iš parko. Jo darbą ir 
pasišventimą visuomenės gero
vei vienas tik Aukščiausis ga
lės teisingai įvertinti. Mes gi iš 
šalies žiūrėdami galime tik nuo
širdžiai jam padėkoti ir palinkė
ti geriausios sveikatėlės.

Tuojaus po pietų jau 
buvo tiltas automobilių, 
liudijo apie esančius čia 
žinėje dalyvius. Buvo ir
Štai Gardnerio du didieji busai. 
Jais atvyko Aušros choras ir jų 
rėmėjai. Tai gyviausia visoje 
Naujoje Anglijoje sala. Yra bu- 
sas ir iš So. Bostono. Southbos- 
toniečių dauguma atvyko savais 
automobiliais. Jie jau nuo anks
tyvo ryto vaikšto po parką ir 
gėrisi pirmieji ta gražia pava
sario puošmena — žole. Kiek 
gailestingą vaizdą daro Romu
vos šilelis. Jis po pereitų metų 
rudens audros nuniokotas ir ge
rokai praretintas, net ir drūtai 
likusis aplaužytas, apgadintas. 
Žvelgiant į tą buvusią Romuvos 
puošmeną veržiasi iš krūtinės 
balsas, žodžiais poeto užrašyto 
‘Anykščių Šileliui’’ — Kalnai 
kelmuoti, pakalnės nuplikę...

Žmonės daugėja ir pildosi ir 
pradeda ūžti, kaip bičių avilyje. 
Šaunus .jaunimas. rikiuojasi 
sporto žaidimų eilėse: mažiau 
mylintieji sportą seka muzikos 
šokių taktą ir mina koja už ko
jos... Dar kiti dainuoja atskiro
mis grupėmis, 
kai... Dar kiti 
kiti, susitikę 
apklausinėja.
tau.... kaip Petras. Jonas ir Jo
kūbas... Moterėlės seka savo 
dukrelių poelgį. Joms jos bene

50 yardų bėgimas suaugu
sioms merginoms. Pirmoji išbė
ga Alena Lukoševičiūtė. (ji lai
mi dovaną. Visi pirmieji išbė
gusieji bei laimėjusieji pirmą 
vietą gauna dovaną, išskyrus, 
jeigu kartą gavo tai kitame nu
mery. kad ir laimėtų pirmą do
vaną, tai jau gauna antras nu
meris). Antroji išbėgo — p-lė 
Rožėnaitė iš Montello: trečioji 
— R. Lukosevičiūtė, abi Luko- 
ševičiūtės sesutės iš Gardner.

50 yardų bėgimas storiems 
vyrams. Pirmasis išbėga Bronis 
Daukantas, iš Gardner: antra
sis J. Žardeckas. So. Boston; 
trečiasis S. Kilkus. Montello. 
Kiti bėgo: Aukštikalnis. Gard
ner : P. Stražnickas. Providence.

Šokimas į aukštį. Aukščiau
siai iššoka per kartį — Juozas 
Armonas. 9 pėdas. Jis lieka ap
dovanotas. Kiti irgi aukštai iš
šoko. kiekvienas virš 8 pėdų. 
Aukštai iššoko ir J. Sabulis. 
virš 8 pėdų. Abu Gardnerio Au
šros choro nariai.

Vokietijos Piliečiai Prieš Hitlerį
__________ «--------------- ----------------------------

DUESSELDORF. Vokietija, 
birž. 1. — Naciai nustebo vieną 
rytą pamatę didelę iškabą su 
parašu: “Pašalinti Hitlerį, jis 
mus veda į nelaimę. Hitleris 
reiškia karas, mes norime tai
kos”. Naciai tuojau tą iškabą 
nuplėšė, bet piliečių pasiprieši
nimas Hitleriui jaučiamas viso
je Vokietijoje. Piliečiai reika

lauja Hitlerį pašalinti iš vado
vybės už jo kariškus nusistaty
mus. Visi valstybės pinigai su- 

i kišami į apsiginklavimą, o dar
bininkai žmonės jaučia nemažą 
vargą.

Žuvo 372 Žmonės
Švenčių metu per 4 dienas 

Jung. Valstybėse žuvo 372 žmo
nės. 205 žmonės žuvo automo
bilių nelaimėse; 85 žmonės pri
gėrė. o kiti žuvo įvairiose kito
se nelaimėse.

Atstovas Vatikane
Ligšiolinis Lietuvos char- 

ge d’affaires prie Šv. Sos
to, dr. Graužinis, numato
ma netrukus paskirti nuo
latiniu atstovu Vatikane.

T

UŽPUOLĖ STREIKIERIUS 
DARBININKUS

vieJkad darbininkai išsilaikys 
ningai ir streiką laimės.

DETROIT, Mich. birž. 1, — 
Nakties metu, atvažiavę auto
mobiliais mušeikos, užpuolė 
streikierius darbininkus prie 
Briggs kompanijos fabriko ir 
smarkiai sumušė. Vienas žmo
gus buvo pašautas. Policija a- 
reštavo du mušeikas ir pažadė
jo surasti kitus ir traukti į tei
smą, jei streikieriai įrodys, kad 
juos užpuolė ir pradėjo mušti. 
Žinoma, tai buvo sudaryta, kad 
suardyti darbininkų streiką. 
Darbininkai išėjo į streiką ge
gužės 22 d., kada kompanija pa
leido iš fabrikų 10 darbininkų. 
Streikieriai reikalauja, kad 
kompanija juos priimtų dirbti. 
Sakoma, kad kompanija nesirū
pina tartis su darbininkais, nes 
šiuo metu automobilių išdirbi- 
mas sumažėjęs. Reikia tikėtis,

5

i

KAUNAS — idinistro pirmi-( 
ninko pavaduotojas min. BiJ 
zauskas, gegužės 7 d. kalbėda- 

l mas Tauragėje visuomenės su- 
Isirinkime, pabrėžė, kad nerami 
i tarptautinė padėtis ir Klaipėdos 
l krašto netekimas mūsų krašte
j ypač iškėlė vieningo darbo rei-į 
i kalą, taip pat reikalą stiprintai 
mūsų kariuomenę ir šaulių Są-» 

; jungą. Kalbėdamas dėl užsienio 
; politikos, ypač pabrėžė mūsų 
: neutralumą, kurio pažeidimui^ 
' mes visomis jėgomis pasiprie-B 
šintume. nepaisant kas tą neu-Į 
tralumą paliestų. Palietęs biud-1 
žetą, taupumą ir lito pastovu-! 

: mą, ragino visuomenę pasitikę-1 
iti sava valiuta..

KATALIKŲ SKAIČIUS DIDĖJA 
i AFRIKOJE

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

■geriausiai rūpi. Ypač sužinoti 
su kuo gi Onutė eina, ar tas jos 
mylimasis ištikimas, ar rimtas, 
ar darbą turi ir t. t. Tėveliai gi 
pypkes trūkčiodami ir vargus 
bei bedarbę rokuodami “rudųjį” 
bara... žodžiu visi linksmi, visi 
patenkinti, visi džiaugiasi viens 
kitą pamatę... Rodos vieno tėvo 
vaikai. Taip jie yra vienos tė
vynės turtas. Juos ji išaugino ir 
atidavė šiai šaliai suaugusius, 
tvirtus, pajėgingus ir jie jos pa
miršti negali. Jie žino, kad jie 
jau retas, kuris sugrįš į savo tė
vynę. vienog jos ilgisi ir apie ją 
nori išgirsti vėliausias žinias... 
Čia ir mažyčiai... Ir jie laksto, 
kaip pavasario kregždės ir seka, 
ką daro augesnieji... Jie ypač i 
prie sporto žaidimų daugiausia 
praleidžia laiko. Jų negali nei i 
bardamas, nei geruoju atprašv- ( 
ti... Jie užgulę ten kur kas bėga.l"^ ' ‘v^’5
šoka į aukštį. į tolį, traukia vir
vę ir tam panašiai. Bet jie yra 
pateisinti, nes jie nori žinoti, 
kaip tas viskas vykdoma, kad 
ir jie galėtų ateity tą pakartoti.

Štai saulės spinduliuose, gra
žioje žolėje pradėjo maudytis 
sportininkai visokios rūšies žai
dimuose. Vadovauja V. Česnau
skas. sporto komisijos pirmi
ninkas. jam padeda — Adolfas 
Šarkus. Jonas Svirskas. Vytau
tas Matikaitis. Jonas Pašakar- 
nis. Petras Peleskas ir k.

Jie šarvoti įvairiomis dovano
mis. kurios yra pažadėtos ir pa
skirtos už įvairius sporto var
žytinėse atsižymėjimus.

Pirmas bėgimas 100 yardų 
vaikinams. Pirmasis išbėgo Al
fredas Puočiauskas (jis gauna 
taurę) iš Montello: antrasis — 
Juozas Arminas iš Gardner: 
trečiasis Bronis Doukantas irgi 
iš Gardner. Kiti išbėgo bemaž 
kartu — Danielius Brazauskas. 
Gardner: Feliksas Pažasis. Do-. 
chester: Motiejus Kuzmickas.’

parke 
kurie 
gegu- 
busų.

ir vis lietuvis-' 
politikuoja... Dar 
savo pažįstamus 
kaip tau.... kaip

Šokimas į tolį. Toliausiai nu
šoko Al. Puočiauskas (17 pėdų 
4 ir pusę colio): antras — V. 
Matikaitis (17 pėdų 3 ir pusę 
colio) abu Montello. Kiti irgi 
nušoko gana toli, jie buvo šie—
E. Poskus. Montello: M. Kudz- 
mickas. Gardner: B. Dopkantas. 
Gardner: J. Sabulis. Gardner:
F. Pažasis. Gardner: F. Reinis. 
Worcester.

Rutulio stūmimas. Toliausiai 
numetė rutulį — V. Kavaliaus
kas (45 pėdas 2 ir pusę colio). 

, Antras irgi toli numetė — Jo-

(colio). Kiti metikai buvo šie:— 
V. Matikaitis. M. Kuzmiskas. J. 
Kiela. B. Daukantas. J. Stendi
nis. F. Reinis. V. Brazauskas.

Pažymėtina, kad ir Worceste- 
rio sportininkas F. Reinis yra 
numetęs gan toli, net 40 pėdų. 
10 ir pusę colio.

Plačiame Romuvos parko lau
ke laisvai žaidžia įvairūs spor
to mėgėjai — Soft baseball ir 
kitus žaidimus.

Vyksta virvės traukimas. Su
sigrupuoja Brocktonas prieš 
Norwoodą ir Cambridge. Laimi 
Brocktonas. Varžytinės buvo 
begalo gyvos ir įdomios. Laimė
jusių pusėj buvo šie — V. Šve
das. J. Kiela. V. Motikaitis. A. 
Tribulauskas. P. Raukauskas.

Bus daugiau

Lietuvos Krepšininkai Vėl 
Laimės Europos Meisterio 

Vardu

VATIKANAS, birž. 1, — Ti
kybos platinimo kongregacija 
praneša ,kad Afrikoje kas met 
katalikų skaičius padidėja bent 
100,000 žmonių. Septynios de
šimtys metų atgal Jėzaus var
das buvo beveik nežinomas vi
durinėje Afrikoje, bet šiandie
ną katalikų tikyba yra su džiau
gsmu žmonių priimama.

Neturi Būti Sūnų Ir Posūnių, 
Sako Gen. Skučas

Tėviį Marijonu Tarybos 
Suvažiavimas

KAUNAS — Vidaus reikalų 
ministras gen. Skučas, sveikin
damas Darbo Rūmų visumos 
suvažiavimą, gegužės 6 d. tarp 
kito ko pareiškė, kad dabar teks 
kreipti daugiau dėmesio ir į že
mės ūkio darbininkų būklės pa
gerinimą ir lygiagrečiai su pra
monės darbininkais jais rūpin
tis. Neturi būti sūnų ir posūnių, 
bet visi lygiai traktuojami. Mū
sų krašte yra pakankamai dar
bo jėgų, o kai kuriose srityse 
net perdaug. Atsiranda bedar
bių. Tačiau iš kitos pusės ir dar
bo pasiūla yra didelė. Vasarą 
žemės ūkiuose dažnai trūksta 
darbo rankų. Ir dabar, atėjus 
vasaros sezonui, pradėjo plauk
ti darbo jėgos reikalavimų. To
dėl vyriausybė turės eiti į pa
galbą ir paskirstyti darbo jėgą 
po kraštą taip, kad ji prisidėtų 
pilnumoje prie reikalingų var- 
tybių sukūrimo. Vyriausybei 
teks pasirūpinti, kad laukų dar-

NUSKENDUSIO LAIVO 
NEGALI IŠKELTI

PORTSMOUTH, N. H. birž. 1, Jbutterfly beauty shoppe ]!
— Nuskendusio nardančio laivo, c ... , „ <!
.40 , „ .. . ,. , I C Work Done by Experts iSąualus šiuo metu negali dar f Miss Misuia. Prop. ■ (
iškelti iš vandens. Laivas yra j i 20 Parker st. Tel. 125 ];
240 pėdų Atlantiko gilumoje.'} Gardner, Mass- j.
Jame yra 26 žmonių lavonai.
Trysdešimts trys žmonės buvo 
išgelbėti. Laivo iškėlimo darbą' 
trukdo šaltas vanduo ir dum- i 
blynas jūros dugne. Laivyno 
viršininkai sako, kad jis bus 
traukiamas po vandenimi arčiau 
kranto, ir tik tada bus iškeltas.; 
Visa tai užims daug laiko.

Hinsdale, III. — Gegužės 18 d. 
iki 21 d. įvyko Tėvų Marijonų 
Tarybos suvažiavimas. Dalyva- 

į vo šie: Tėvas Provincijolas kun.
J. Jakaitis, grįžęs iš Pietų Ame
rikos: TT. Marijonų Seminari
jos rektorius, kun. dr. J. Vait- 

; kevičius: Marianapolio Kolegi- 
' jos rektorius, kun. dr. Jonas 
i Navickas: tos kolegijos profeso
rius. kun. dr. J. Pauliukonis: 

jTT. Marijonų Seminarijos pro- 
■ fesoriai: kun. dr. P. Biskis, 
kun. J. Jančius ir kun. Ad. Mor
kūnas. Iš Čikagos išvyko. Čika- bininkų plūdimas į miestus bū- 
gos namo viršininkas, kun. J.; sustabdytas. Manau, kad po 
Mačiulionis. ir kun. M. Urboną-1 metų tą klausimą pavyks 
vičius. Iš Kenosha. Šv. Petro ,visai išspręsti ir šį nenormalu- 
parapijos klebonas, kun. Pr., pašalinti. Numatomas išleis- 
Skrodenis. Iš Vašingtono, kuni- (b įstatymas, kuriuo bus stei- 
gai Vyšniauskas ir Lunevskas. (giami arbitražiniai teismai, ku-

Šią vasarą liepos 19 d.. Romo-' rie turės spręsti tarp darbinin- 
je įvyksta Marijonų Generalinė Į ir darbdavių kilusius nesusi

ję pratimus.
Kad darbininkai būtų tikri 

savo ateitimi, kai jie dėl senat- 
t vės ar invalidumo negalės dirb
ti. reikia, kad jis gautų pensi
ją. kaip ir kitiems tarnautojams 

; ji duodama. Šis klausimas jau 
yra svarstomas ir. manau, kad 
jis bus teigiamai išspręstas. 
Valstybei visa darbo pajėga y- 
ra svarbi. Taigi ir darbininkų 

'' juodoji ranka yra brangi.I
—i

Kaunas, Elta — Pernai 
Lietuvoje įsteigta 79 nau
ji javų valymo punktai ir 
dabar iš viso veikia 321 to
kie punktai. Punktus stei
gia žemės ūkio kooperaty- 
vaią savivaldybės, jaunųjų 
ūkininkų rateliai ir atskiri 
ūkininkai. Žemės Ūkio Rū
mai steigėjams duoda 50 
proc. mašinų vertės pašal
pų.

I

Taryba. į kurią suvažiuos, 
kiekvienos provincijos 3 
gai.

Vyksta Į Romą

i

kuni-

ERICKSON AND SANOEN

General Contractors 

and Millvvork

381 Main St. Tel. 758

Gardner, Mass.

4 i

/ J. A. Dickerman Co., Ine.
/ Manufacturers of
£ FINE CARRIAGES — CHA IRS

289 S. Main St. Phone 350

i
69 West St. Tel. 7009-.J 

Gardner, Mass.

WEST END CAFE

I
PEOPLE S ICE A COAL CO. ('

Ice — Coal — Oil — Wood ! Į

Trucking and Furniture Moving ' i
1 Connors St. Tel. 489-W ■ Į

!
Brown B ros. Co.

Manufacturers of Breakfast and Dinette Suites 
Wood and Fibre Seat Chairs — Also Loose

Cushion Upholstered Chairs S
Tel. 61 Gardner. Mass.

A. LAMARCHE & SONS

į I

J OUALITY PAD COMPANY !

KAUNAS, gegužės 26 d. Lie- 
Providence. R. I.: Leon Jasins- į tuvos krepšininkai laimėjo 
ki (lenkas) iš Gardner. prieš Latviją. Estiją. Lenkiją.

50 vardų bėgimas vaikams.— ( Prancūziją ir Vengriją. Neabe- 
Pirmas išbėgo Alfredas Šaka-į jotina. kad Lietuva ir šį kartą 

vičius. Montello. jis laimi dova- liks Europos meisteris, 
ną: antras — Vytautas Žardec- ( 
kas. So. Boston: trečias — An- ■ 
tanas Pažasis. Dorchester.

50 vardų bėgimas merginoms. 
Pirmoji išbėga — Rūta Jaudai- 
tis. (ji laimi dovaną) : antroji— 
Vanda Vaišnis. trečioji — Da- į 
rata Janušonytė ir Rūta Stau-' 
paitė ir k.

Į.

I

Į LIETUVĄ per 7 DIENAS 
pasaulio greičiausiu laivu

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

AquitaniaLiep. 15, Rugp. 2
Nepeivjršijamas gerumas patogumų, valgio ir patarnavimo

SPECIALUS LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS

AQUITANIA — Birželio 14
ALsifraukit savo gimines: Klauskit Cunard VVhite Star veltui 

knygučių: Kaip atitraukti gimines iš Europos '. 
Norint pilnų informacijų kreipkitės pas agentus:

G. Kybą. 14 Vernon St.. Worcester. Mass. 
Anthony F. Sweetra. 135 Newbury St., Lawrer>ce. Mas! 

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

Cunard ’mmk

iBirželio 5 d. išvyksta į Lietu
vą. o iš ten į Romą kun. J. J. 

! Jakaitis. Tėvų Marijonų Provin
cijolas.

Birželio 14 d. išvyksta į Romą 
kun. dr. J. Navickas. Mariana- 
polio Kolegijos rektorius, ir 
kun. J. Jančius.

Visi trys Tėvai Marijonai ats
tovaus provinciją Marijonų Ge
neralinės Tarybos suvažiavime, 
kuris įvyksta liepos 19 d. š. m. 

Į

I

I

NEW YORK. Birž. 1 — Lie
tuvos Paviljonas Pasaulinėje 

I Parodoje turi didelį pasisekimą. 
Pas. Parodos Vadovybė gavo j 
kelis prašymus iš įvairių mo-. 

Į kyklų atsiųstų mūsų skyriaus ■ 
eksponatų nuotraukas. Gen. 
Konsulatas gavo tokį prašymą, 
net iš Quebec. Canada iš oficia- 

j lios įstaigos, prašant muralų ir 
kai kurių kitų eksponatų nuo
traukų. Tą laišką rašęs Žemės 
Ūkio Ministerijos valdininkas 
nurodo, kad jį nustebino Lietu
vos pažanga žemės ūkio srityje 

(ir kad iš Lietuvos daugel senų 
valstybių galėtų imti pavyzdį. 
Gegužės 26 d. New York’oi 
Miesto Public School mokytojų 

į suvažiavime konferencijos pir
mininkas rekomendavo mokyto
jams būtinai aplankyti Lietuvos 
Paviljoną, kur jie ras sau daug 

Paviljo-

i

KAUNAS — Estų, latvių ir 
lietuvių bendradarbiavimo pre
zidiumo nutarimu šių metų 
penktasis iš eilės estų, latvių ir 
lietuvių kongresas ir Baltijos: 
savaitė šaukiamas Kaune birže
lio 9—11 d. Kongresui pasibai
gus. jo dalyviams ir Baltijos 
organizacijų nariams Turizmo' 
Sąjunga rengia ekskursijas į: 
Kauno miesto ir tolimesnes a- 
pylinkes.

K^GaliZodrs?

Roofing Contractors

90 Euclid St. Tel. 1746

Gardner. Mass.

t

Variety Packing 
Baldv.insvillc

Gardner Rd. Tel. 180 

Summer St. Tel. 1665-W 

Gardner, Mass.

Brown And Walker
FUNERAL OIRECTORS

Compicte Eąuipment to Handle All Calls S
In or Out of the City įf

31 Myrtle Avė. Phone 557

I
C. A. 8RYANT !(

Used Cars and Parts Į,

Reasonable Prices. Just what you ,' 
vvant for yottr car.

CALL NOW! Tel. 747-W (i

GARDNER DOLL CARRIAGE

COMPANY

Gardner, Mass. lį

' naudingos medžiagos, 
nas gausiai lankomas.

—
KAUNAS — Iš spaudos išėjo} 

I turizmo draugijos suredaguo
tas anglų kalba informacinis 
leidinys apie Lietuvą "Visit 
Lithuania". Leidinyje yra Lie
tuvos istorinė apžvalga ir kraš
to miestų bei vasarviečių apra- 
žymas. Leidinys sausiai ilius-1 
truotas.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

A «\7A^AVlMAX '
VV G|^iAbM

x lĄįVAI :

Kaip baisiai greitai plin
ta ištartas žodis, labiausiai 
turėtų įsidėmėti įvairių 
gandų skleidėjai. Štai ‘Ber- 
liner Morgenpost’ apskai
čiavo, kad žinia iš lūpų į 
lūpas apie bet kurį įvykį 

' gali per pusaštuntos valan- 
idos aplėkti visą pasaulį, 
nors ir eidama tik tokia 
sparta, pvz., vidunaktį ky
la kur gaisras; po 15 min. 
pasakys kiekvienas dar 
dviem savo pažįstamiems 
ir taip kas 15 min, toliau, 
tai po pusaštuntos valan- 

Į dos apie tą gaisrą žinos jau 
du milijardai žmonių, t. y. 
daugiau, negu iš viso pa
saulyje yra žmonių.

K 
/

The Mansion House
Lunch — Wine — Bccr — Liųuor 5

Opens 8 A. M. — Closes 11:30 P. M. /
7-9-11 VVest Lynde St. Tel. 1207 J

I
BONK'S MARKET

Meats. Groceries. Provisions

293 Pine St. Tel. 1005 
Gardner, Mass.

r
į FRANK CORMIER

f Manufacturer of
< FINE WOOD DOWLPINS

/ 390 Parker St. Phone 901-W

47 Wasa St. Tel. 1184-R

Gardner, Mass. S:

J

CHILDREN’S FURNITURE CORP.

DESIRE M. CROTEAU

Building Contractor

130 M iii St. Tel. 425 
Gardner, Mass.

S C. B. KENOALL COMPANY

J Coal. Coke. Fuel Oil
J Bottled Gas and Ice
5 • Office. 45 Pfeasant St.

Gardner. MassJ



Penktadienis. Birželio 2 d., 1939 DARBININKAS 3

DARBININKAS
(THE VVORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memonial Day, Independente Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by---------
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DARBININKAS
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Užsieny metams .........  $5.00

366 We»t Broadway, South Boston, Muša.
Telephone SOUth Boston 2680.

Su Vokiečiais Ir Slavais Mums

Jau seniai buvo kalbama apie Pabaltijo Sąjungą, 
I bet anais laikais ji negalėjo pilnai įvykti dėl dviejų 
| priežaščių: 1, kad inicijatyva jai sudaryti kilo iš Len- 
i kijos ir 2, kad Lietuva negalėjo į ją įeiti dėl neišrišto 
I Vilniaus klausimo. Latvija ir Estija, neturinčios su 
, lenkais gyvybinių klausimų, buvo tarsi palinkusios į 
I Sąjungą įstoti, bet Lietuva negalėjo to padaryti, kol 
| Vilnius nebus jai grąžintas. Dabar — kai kurie teigia 

— lietuvių - lenkų santykiams pagerėjus ir atsiradus 
gyvam reikalui visiems dėtis į bendrą frontą prieš Hit
lerį, esą galimybių sudaryti tamprų susitarimų tarp 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, įnimant į tai Lenkiją ir 
net Sovietus.

Žinoma, pasirodžius vanagui, ir gaidžiai liaunasi 
neštis, bet tas gamtos instinkstas neprivalo tramdyti 
•.veiko proto, kurs net audringam momente stato klau- 
imą: gintis prieš Hitlerį — labai gerai, bet ar mums 
ju visai nėra pavojaus dėtis su slavais? Tiesa, buvo 
likai, kada su slavų pagalba įvyko Žalgiris, bet da- 
br vargu bebūtų galima antrą Žalgirį surengti, o jei 
ji-ir įvyktų, tai laimikiu pasidalytų stipresnieji — sla
vą, gi lietuviams, latviams ir estams tektų pasitenkin
ti Inkų ar rusų vergove. Turint omenėje sovietų ir len
kų lėkimus, netenka dėl to abejoti. Varžytinės tarp 
slavi įr germanų eina jau šimtmečiais. Toms dviems 
stambioms rasėms bekovojant, lietuviai, latviai ir es
tai atįrastų kaip pirštas tarp durių. Bet net daleidus, 
kad si vai laimėtų — kas dabartinėse sąlygose neįma
noma ir tada klausimas nebus baigtas, nes kils ki
virčai ptčių slavų šeimoje, vadinasi, lenkai susipeš su 
rusais. ”ada lietuviams, latviams ir estams teks įsivel
ti į nauji kovą, bet kurių antagonistų pusėje.

Iš čii aišku, kad abi slavų šeimos — rusai ir len
kai gerinai Pabaltijo valstybėms grynai savanaudiš
kais sumetimais. Lenkai dabar išsijuosę giria lietu
vius visokiai meiliais žodeliais, kokie tik yra jų žody
ne. Bet pavojui praslinkus ar kiek sumažėjus, jų kalba 
bus vėl kieta ir pilna paniekos. Sovietams taip pat la
bai naudinga reikalauti iš Anglijos, kad ji kovotų ne 
vien už Lenkiją, bet ir už Pabaltijo kraštą. Užtarauti 
žodžius juk taip lengva. Tai nieko nekainuoja, o kiek 
naudos propagandai: žiūrėkit, kaip sovietai gina ma
žas tautas! Čia yra dar ir kitas sumetimas. Rusijoj 
komunizmas neišsilaikys. Stalinas ne amžinas. Jam 
mirus, nesulaikomai prasiverš rusų nacionalizmas, ir 
jie natūraliai sieks atgauti buvusios imperijos dalis. 
Pabaltijos kraštas rusams labai reikalingas, ypač 
Latvijos ir Estijos uostai. Jei vokiečiai Pabalti ją užim
tų, tai jau to krašto iš jų rankų neišplėši. Verčiau tegu 
ten pasilieka trys silpnos valstybės, su kuriomis pas
kui kur kas lengviau bus apsidirbti. Lenkai, be abejo
nės, ir taip pat galvoja. Taip vadinamųjų Inflantų 
(Latvijos ir Estijos) lenkai niekad neišsižadėjo, o jau 
apie Lietuvą tai nėr ką nė bekalbėti. Taigi Pabaltijai 
labai pavojinga su slavais susigretinti.

Tad kas gi daryt? Pasilikti bejėgiais ir tapti Hit
lerio auka? Anaiptol. Tai būtų dar blogiau. Iš vokiečių 
mūs tautai būtų kur kas daugiau pavojaus. Slavai per 
šimtmečius lietuvius kamavo ir nelaimingus juos pa
darė, bet vokiečiai mūsų tautą visai būtų išnaikinę, tad 
jie daug pavojingesni. Tad išeitų, kad. logingai svars
tant, iš dviejų blogumų reikia pasirinkti mažesnįjį ir 

r susidėti su lenkais bei rusais. Visai ne. Reikia pasi- 
' rinkti trečias kelias: ko tampriausiai susjungti su lat- 
į viais ir estais, gerai apsiginkluoti ir dėti visas pasta n- 
Į gas neutralumui išlaikyti. Spaudžiant iš vienos pusės 
| lenkams, iš kitos vokiečiams, nebelengva neutraliems 
Į išlikti, bet trims susidėjus vis daug lengviau, kaip 
| vienam. Kaip tokiuose atvejuose neutralumas išlaiky- 
I ti, tai jau diplomatų biznis. Mūsų gi pareiga — uoliai 
I remti apsigynimo fondą. K.

HGailestingas Numarinimas"

nūs buvo gimęs silpnapročiu ir, kūniškai išaugęs į’ 
stambų vyruką, protiškai pasiliko toks pat kaip ir gų 
mimo dienoje, vadinasi, jo smegenys nėkiek neišsivys
tė. Su paukščio smegenimis ir stambaus vyro kūnu 
tas jaunuolis, anot tėvo pasakos, pradėjo rodyti krimi- 
nališkų palinkimų ir galėjo iškoneveikti ir nužudyti 
net savo motiną. Todėl tėvas parodė jam tiek “gailes
tingumo”, kad atėmė jo gyvastį. Jury, klausydama tė
vo pasakos, apsiverkė ir paliuosavo jį nuo atsakingu
mo už žmogžudystę. Čia vis dėlto tenka labai nustebti, 
kad susigraudinimo momentu jury nepagalvojo, jog 
silpnaprotį sūnų tėvas galėjo atiduoti į atatinkamą į- 
staigą. Tokį nežmonišką tėvo elgesį pavadinta gražiu 
graikišku vardu — euthanasia (gailestingas numari
nimas).

Jau nebe pirmą kartą toks “gailestingas numari
nimas” buvo teisme nagrinėjamas. Yra buvę atsitiki
mų, kad sunkiai sergantieji ligoniai tokiu “gailestin
gu” būdu buvo numarinti. Atsirado net užtarėjų tokio 
“gailestingo” žmonių žudymo. Viens atsitarnavęs A- 
rnerikos armijos karininkas atvirai teigė, kad esą rei
kia marinti esamus prieglaudose senelius, kad suma
žėtų valstybei jų išlaikymo našta. Tokios keistos nuo
monės sukėlė gana daug viešų ginčų, kuriuose paaiš
kėjo, kad yra nemaža tos nežmoniškos teorijos gynėjų. 

Netenka daug aiškinti, kad krikščionybe griežtai 
pasmerkia žudymą žmonių, kad jie ir kentėtų neišgy
domų ligų sopulius. O jei ligonis iš tariamai neišgydo
mos ligos pasikels? Tokių atsitikimų yra nemaža. Ta
da jau išeitų nebe “gailestingas numarinimas”,
gryna žmogžudystė. Bet kokia ten liga bebūtų, mes 
negalim savintis teisės atimti žmogui gyvastį, 
mažiau galima žudyti žmogų, pasiremiant vien spėlio
jimu, kad jis bus kriminalistas. Nieks negali būti kal
tinamas piktadaryste pirmiau negu piktadarystę pa-! 
darys.

“Gailestingas numarinimas” yra grynai pagoniš
kas įprotis. Tenka labai apgailestauti, kad pagoniški 
principai, taip negailestingai ardą krikščioniškąją ci
vilizaciją, vis daugiau įgauna pilietiškų teisių taip va
dinamoj moderniškoj kultūroj. K.

Diakonas Jonas Padvaiskas
šeštadienj, birželio 3 <1. š. m., 

diakonas Jonas Padvaiskas bus 
įšventintas kunigu šv. Mykolo 

Mass.
• vys-

!
katedroje, Springfield, 

įšventinimus suteiks J. E.
kūpąs Thomas O’I^eary, D. !>. 

Kun. Jonas Padvaiskas
masias iškilmingas šv.

bet

Tuo

keli darbininkai buvo nu- kierius, kurs nors nuoša- 
šauti ir daugelis sužeista.: liai ir darbdavių mušeikos 
Kas bus toliau? Laikraštis‘ juos primušdavo; kaįkiįrje 
New York Post, tuo klau- darbininkai buvo išvaryti 
simu sako: “Mes žinome iš miesto, keletas nužudy- 
kas praeityje buvo Harla- ta; valdžios atsiųstas vy
ne; mes žinome, kad Har-tras ištirti dalykus užmuš- 
lano žmonės yra pergyve- tas”. Dėl tokių įvykių A- 
nę baisaus teroro laikus; merikos vyriausybė turėtų 
policija ir darbdavių nu- parausti iš gėdos. Ir kai 
samdyti mušeikos kovoja rodys karaliui šalies gery- 
prieš darbininkų unijos, bes, lai parodo ir žiaurią 
organizatorius;
moterys

kaikurios i darbdavių kovą prieš dar- 
išvihodavo strei- bininkus.

Ne Ginklais Į Taiką
darbdaviai taip 
kovoja ir bau- 

argi tai 
ir darbi- 

griežtų 
priešus ?

taikos nepa-

I

Prezidentas Rooseveltas!sidirbti sau pragyvenimo 
užkvietė Anglijos karalių,'duonos kąsnį? Reikėtų, 
Jurgį VI, aplankyti Jung-!kad vyriausybė parodytų 
tinęs Amerikos valstybes, karaliui koki žiauri kova 
Karalius, birželio mėnesy, yra vedama prieš vargšus 
atvažiuos į Ameriką. Jo darbininkus, kaip jie yra 
atvažiavimo tikslas yra kapitalistų dar b d a v i ų 
sudaryti artimesnius san- skriaudžiami, 
tykius su Amerika,
santykiai Anglijai yra rei- vyriausybė taip stropiai 
kalingi, nes gudrūs jos di- rengiasi kovoti už Angli- 
plomatai tikisi, kad iškilus jos interesus, mažai ji tesi- 
Europoje karui, Amerika, rūpina apginti darbinin- 
kaip 20 metų atgal, eis ko- kus nuo neteisingų darb- j • v i i • -r »votį 1 
valstybes.

šaudomi ir 
Tie žudomi. Kada Amerikos

Neperseniai New Yorke vienas žmogus nunuody- 
jo savo sūnų. Buvo, žinoma, suimtas ir teisiamas už 
žmogžudystę. Bet, nežiūrint, kad ir pats prie piktada- 
•ybės prisipažino, jis buvo išteisintas ir ko ne su pa- 
vrimu, nes jury pripažino, kad žudydamas savo sūnų, 
tg žmogus išgelbėjo visuomenę nuo kriminalisto ir 
Pliam nelaimingajam gerai pasitarnavo. Mat, jo su

pras teisingumo pareigos, 
Į tol jie kovos prieš darbi- 
j ninkus. Ginklais apsišar
voję jie neieško teisingu
mo ir nerodo artimo mei
lės. Jei darbdaviai būtų 
tuos tūkstančius dolerių, 
kuriuos išleido pirkdami 
ginklus “tvarkos palaiky
mui”, išdalinę darbinin
kams, aišku, kad nebūtų 
streikų; darbininkai gau
dami pragyvenimo atlygi
nimą būtų patenkinti ir 
nnKsmai euroių savo dar- 

i

Kada 
žiauriai 
gina darbininkus 
ne paskatinimas 
ninkams imtis 
priemonių prieš 
Bet teroru
sieksi. Kada darbdaviai iš
sižadės teroro ir pra
dės žmoniškai su darbi
ninkais vesti derybas, ta
da bus galima tikėtis in- 
dustrijinės taikos. Taika,: 
kaip sako Pijus XII, yra 
vaisius teisingumo ir tvar- į linksmai dirbtų 
kos. Kol darbdaviai nesu-'bus.

pir- 
rnišias 

atnašaus Šv. Pranciškaus Irtu- 1 
vių par. bažnyčioje, Lawrence, ■ 
Mass., birželio 4 d., 11 :30 vai. 
ryte. Pamokslą sakys kun. P. 
Strakauskas, Lowell’io lietuvių 
par. klebonas. Kun. Jonas Ska- \ 
landės bus ceremonijų vedėju. 
Diakonu bus kun. Jonas J. Jan
čius, profesorius Marijonų Se
minarijoj ir subdiakonu bus 
kun. dr. Juozas Pauliukonis, 
Marianapolio kolegijos profeso
rius.

Kun. Jonas Padvaiskas klasiš- 
kus mokslus užbaigė šv. Karolio 
kolegijoj, Catonsville, Md.; fi-

I losofijos — Seminaire de Philo- 
sophie, Montreal, Canada; teo
logijos mokslus užbaigė Šv. Ma- 

i rijos seminarijoj, Baltimore, 
Md.

Kadangi kun. Jonas Padvais
kas yra Springfieldo diecezijoj, 
tai greičiausia jis bus paskirtas 
darbuotis Worcesteryj.

Kun. Jono tėveliai Pranciškus 
ir Teresė Padvaiskai gyvena 14 
Alma St., Lawrence, Mass. Jau 
30 metų kaip gyvena Ameriko- i 
je. Atvyko iš Lietuvos. Turi se
sutę Adelę, 12 m. amžiaus.

Jaunam Kristaus darbininkui 
linkime sveikatos ir ištvermės 
kilniame darbe.

už karaliaus Jurgio davių, kurie darbininkams 
ne tik neduoda pragyveni
mo atlyginimo, bet juos 

vyriausybė šaudo. Ir kada darbinin
kai kovoja už savo teises, 
kapitalistai per savo spau
dą paskelbia, kad komu
nistai nori sukelti revoliu
ciją. Amerikos vyriausybė 
jau nesykį pareiškė, kad 
ši šalis yra pasirengusi 
ginti Anglijos ir Prancūzi
jos demokratijas. Bet ka
da dabar eina Harlan, 
Kentucky valstybėje kova 
prieš darbininkus, ir dar
bininkai atsikreipė į prezi
dentą, tai jis atsakė, kad 
nesikįšiąs į tos valstybės 
reikalus, 
voja už savo 
žmonišką 
darbdavių

Amerikos 
rengiasi labai iškilmingai 
priimti Anglijos karalių ir 
parodyti šios šalies turtus 
ir grožybes. Reikėtų, kad 
vyriausybė nepamirštų 
karaliui parodyti tūkstan
čius už darytų fabrikų, mi
lijonus bedarbių, vargingą 
darbininkų gyvenimą; rei
kėtų, kad vyriausybė pri
mintų karaliui, kad Angli
ja dar yra skolinga Ame
rikai penkius ir pusę bili
jonų dolerių nuo praeito 
pasaulinio karo. Jeigu An

glija tą skolą dabar sumo
kėtų Amerikai, ar nebūtų 
galima už tuos pinigus pa
statyti darbininkams ge-

Darbininkai ko- 
teises, už 

pragyvenimą, 
agentai juos 

resnius gyvenimo namus, šaudo ir persekioja, ir vy- 
ar nebūtų salima suma- riausvbė nemato reikalo 
žinti mokeščius ir vėl ati- ginti darbininku demokra- 
d aryti fabrikus ir darbi- tiškas teises, tik rengiasi 
ninkams duoti progos už- karalių vaišinti.

Darbdavių Apsiginklavimas
La Follette Civii Liber- 

ties tyrinėjimo komisija 
naskelbė šiurpulingus da
lykus. kaip darbdaviai esą 
apsiginklavę. Tikrai reikia 
stebėtis, kad vyriausybė 
leidžia tokius dalykus. Kai 
kurie darbdaviai turį di
džius įvairių ginklų ir 
nuodingų dujų sandelius 
“tvarkos palaikymui”. Pa
vyzdžiui. ta komisija sako, 
kad nuo 1933 iki 1937 
m. didžiųjų industrijų va
dai išpirko už $1,255,312. 
55 nuodingų du jų “tvarkos

Kaip Skirtingai Visa Būtu
Kaip viskas būtų skirtin- klausys. Tik po penkios- 

gai, jei Katalikų Bažnyčios dešimties metų Leono XIII 
'mokslas darbo klausime'paskelbtos darbininkų 
būtų įgyvendintas. Tada klausime tiesos pradeda 
kiekvienas dar bininkas iš! būti pripažintos išganin- 
savo uždarbio lengvai iš-lgomis; tik po dvidešimties 

.laikytų save ir savo šeimą; metų Jungtinių Amerikos 
motinoms ir jauname- . valstybių Katalikų Vysku- 
čiams vaikams nereikėtų ipų paruoštoji socialinė 
eiti į darbus. Tada nebūtų programa įvedama į vals- 

j turtai suplaukę į keletos tybės įstatus. Tas atsitiks 
kapitalistų rankas, bet tei- ir dabar, vienok mūsų dar

bingai paskirstyti; darb- bas ir balsas atneš vaisius, 
daviai gautu pelnu pasida- Dvidešimts trys milijonai 
lintų su darbininkais; ta- katalikų turėtų padaryti 
da užsibaigtų klasių kovos, tiek įtekmės į Amerikos 
komunizmas savaime iš- vyriausybę, kad ji nesirū- 
nyktų, o žmonės laikytų 
vienas kitą broliu. Tokį

I Katalikų Bažnyčios socia
linį mokslą, mes, katalikai 
darbininkai, privalome 

į skelbti. Nesakykime, kad 
veltui mūsų darbas. Tiesa, 
ne tuojau pasaulis mus pa-

I

pintų ginti svetimų kraštų 
interesų, bet susirūpintų 
darbininkų gyvenimo pa
gerinimu ir sulaikytų tas 
kovas, kurias kapitalistai 
darbdaviai veda prieš dar
bininkus. T.Jie, sako, paperka laik

raščius, kurie pirmame 
puslapy plačiai aprašo, 
kad komunistai kursto 
darbininkus į revoliuciją. 
Vienas ginklų kompanijos 
agentas rašė: “Wish a 
heli of a Strike would get 
under way”. Kitą sykį jis 
rašo: “Aš tikiuos tas strei
kas išsivystys ir bus tikrai 
blogas, mums reikia pini
gų”. Taigi ginklų kompa
nijos už pinigus bile kam 
juos parduos. Bet kodėl 
čia vyriausybė neįsimai
šo? Kodėl, kaip paprastas 
žmogus nori nusipirkti 
ginklą, savo nuosavybę ap
saugoti, jis taip vra varžo
mas, o darbdaviai taip len
gvai juos gali pirkt i ?

Ir ką darbdaviai daro su 
tais, už tūkstančius dole
rių, nupirktais ginklais? 
Sakoma, kad jie juos 
panaudoja prieš streikuo
jančius darbininkus. Labai 
dažnai darbininkų streikas 
yra teisėtas ir leistinas, 
nes jie kitaip negali išrei
kalauti iš darbdavių savo 
teisių pripažinimo. Bet 
teisingas, ar ne, darbda
viai prieš juos griežtai 
voja.

I

palaikymui”. La Follete 
komisija paduoda kompa
nijų vardus ir už kiek jos 
pirko įvairių ginklų. Tos 
žinios buvo taip pat pa
skelbtos “The Christian 
Front” žurnale.

ko-

Kam Darbdaviai Perka 
Ginklus?

Kompanijos, kurios iš- 
, dirba visus ginklus ir nuo
dingas dujas, tik ir laukia 
kad kur nors iškiltų strei
kas. Jų agentai džiaugiasi 
sužinoję apie streiką.

Angliakasių Streike 
Žudymai

šiomis dienomis anglia
kasių streikas Harlan, 
Kentucky, dar tebesitęsia. 
Darbininkai reikalauja li
nijos pripažinimo, gi kapi
talistai darbdaviai jų rei-. 

i kalavimų nepriima. Jaulmės.

Seniai Lauktas Giesmynas
Ko nežavi bažnytinė muzika? man paimti j rankas žinomo 

Kas nesidžiaugia išgirdęs baž- Chicagos lietuvių muziko Anta- 
nyčioje tokią puikią mūsų poe- no S. Pociaus “GIESMYNAS”, 
to Antano Strazdelio giesmę — gražiai išleista, ' 
“Pulkim ant kelių”? Nenoromis 
linksta keliai, pakyla maldingu
mas. užsimiršta dienos rūpes
čiai. ieškoma ir randama kažin 
kas gražiau, aukščiau, kilniau. 
Ir jei Amerikos lietuvių katali
kų bažnyčiose nebūtų gražiųjų 
giesmių, jei nebūtų giedama 
puikioji “Pulkim ant kelių”, 
kurią ir lenkai iš lietuvių pasi
savino. kurią giedą Ix*nkijos 

į bažnyčiose, tai ir Amerikos lie
tuvių jaunimas nesiveržtų gal 
taip i lietuvių bažnytinius cho
rus. j pačias bažnyčias. Didelis 
nuopelnas ir didelis darbas mū- 

| sų lietuvių muzikų, ypač vargo
nininkų. kurie visa širdimi dir
ba gražiai bažnytinei muzikai.

j giesmei, chorams.
Jautrus poetas ir muzikas 

j kompozitorius kun. J. Židanavi- čiausiojo 
i čius. per ilgus metus tarnauda- Trejybę. 
I mas Dievui ir Amsterdamo pa
rapijos lietuviams, gerai supra
to muzikos reikšmę bažnyčioje 
ir jausdamas trūkumą lietuviš
kos giesmės bažnyčioje, pats y- 
ra nemažai sukūręs ir giesmių 
(žodžių) ir melodijų, kurios ne 
vienoje bažnyčioje, abejose pu
sėse Atlanto, yra giedamos. Ga
lima tik džiaugtis gražiu šio se
nelio darbu ir būti jam dėkin- Visų 
giems. j švariai atspausdintos.

Ligi šiol tačiau tcr.t Arr.cri 
kos lietuvių parapijų chorų ve-Į

205 puslapių 
knyga. Tiesiog pasidžiaugti rei
kia paėmus ją į rankas. Nerei
kės dabar nei vargonininkams, 
nei giedoriams dairytis įvai
riuose lapeliuose, kaip ligi šiol 
buvo, bet vienoje vietoje turės 
visas reikalingiausias giesmes, 
nes pats knygos autorius, kaip 
ilgametis vargonininkas. ge
riausiai žinojo, kokias giesmes 
reikėjo surinkti į jo Giesmyną. 

Kaip ir derėjo, kaip ir galima 
buvo laukti, A. S. Pocius savo 
Giesmyną pradėjo jau mano 
minėta “Pulkim ant kelių”, to
liau eina 3 Advento giesmės. 10 
populeriškiausių Kalėdų gies
mių. 9 Gavėnios giesmės, 5 Ve
lykų giesmės, 2 skirtos Sekmi
nių šventėms, 24 giesmės lietu
vių ir anglų kalbose prie šven- 

Sakramento, 4 į šv.
7 giesmės į šv. Jėzaus 

širdį, į šv. Panelę atspausdinta 
15 giesmių lietuviškų ir 3 loty
niškos, 7 giesmės skirtos įvai
riems šventiesiems, Graudūs 
Verksmai. įvairūs giedojimai, 
kaip Litanijos, sekmadienio 
mišparų tekstai, atsakymai šv. 
Mišių metu ir visa eilė kitų. 
Maldų tekstai pridėti tik prie 
Graudžių Verksmų ir Litanijų, 

giesmių gaidos aiškiai, 
vienam 

bent Ameri- arba dviem balsam giedoti.
Visiems bažnytinio giedojimo 

dėjai neturėjo tinkamo, popule- menininkams, muzikams ir dai
raus giesmyno, kuriame būtų nininkams. patartina iš leidėjų, 
sukrautos visos reikalingiausios iš Chicagos LRK Vargonininkų 
ir dažniausiai giedamos gies- provincijos išsirašyti.

Tik štai neseniai tenka V. r?<tovi«j|s.

I
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Lietuva Pasaulinėje Parodoje Sv. Kazimiero Parapija

Aušros Vartų Parapija
D. L. K. Algirdas

Ksaveri-

J. K-pa.
su Maskva įvyko 1368 
Užtardamas savo žmo- 

Tverio kunigaikšti 
(Tverio kunigaikštis 
pripažint i Maskvos

VJ.OĮ,.. į —I~------------------------------1 —---------v-------- V---------!

Dabar mums suprantami ta- į gi baigdamas aukštesnę mokyk- Į

I

me paveiksle pavaizduoti Vy- [ lų. užsipelnė net ir stipendiją, 
tauto įsakymai, nes ištikrųjų; 1926 metų vasarą aplankė Lie-

L -JX* • I* D-- I* D--.J-.- ^ryžuM.ų armijos. Permirkę| DIAKONAS JURGIS ANDRIUŠKA, M. A.

Įspūdžiai Is Pasaulines Parodos

su jais susiremti, pasiryžo tuo
jaus su jais atsiskaityti. Surin
ko Vytautas apie 60 tūkstančių 
savo vyrų, pakvietė talkon Jo
gailą su 60 tūkstančių kareivių 
lenkų ir apie 40 tūkstančių ka
reivių totorių. Žalgirio mūšiui 
pasirengė gerai ir kryžiuočiai. 
Ir jie pastatė 90 tūkstančių ka
reivių. Kryžiuočių kariuomenės 
eilėse buvo ne vien vokiečiai, 
bet angiai, vengrai ir kitų Eu
ropos kraštų kariuomenės. Iš 
to matyt, kaip istorija nusako, 
kad ne vien Vytautas, bet ir 
kryžiuočiai buvo pasirengę ka
rau. Išmušė lemtoji valanda ir 
nakčia iš 11 į 15 liepos mėn. 
1410 metais, kada buvo armi
jos sugrupuotos Prūsuose, Žal
girio laukuose, kilo baisi audra, 
kaip tik toj vietoj, kur buvo 
kryžuočių armijos stovykla. Is
torija sako, rodos, pati gamta 
pranašavo, kad kryžuočiai bus 
nugalėti. Per visą naktį svaidė 
pr>rlrnna« savn žaihais ir smar-' 
kus lietus lydėjo, kaip iš viedro. davimą ir vertas savo vietos, 
pildamas savo lietaus srovę ant

švintant, ieškojo atsigriebimo. ------------------------
bet čia Vytautas rikiavo savo' Diakonas Jurgis Andriuška, ' diakonu. Iškilmėms pritaikintą 
pulkus. Todėl kryžiuočiai turė- sūnus Aleksandro ir Vincentos pamokslą sakys diakono An- 
jo stoti akis į akį ir pradėti at- Andriuškų. gimė Kalėdų dieno-: driuškos buvusis auklėtojas, da- 
siskaitymą... Kadangi Jogaila je, 1910 m.: kilęs iš Šv. Kaži-; bartinis Marijonų Seminarijos 
linkęs buvo geruoju susitaikinU w ’------ ■
ti su kryžiuočiais, todėl ir jo ar
mija buvo, kaip ir tolimesnė ir 
vokiečiams kryžiuočiams pali
kus ją į šalį prisiėjo pulti pir
muosius Vytauto pulkus. Vė- buvo susitvarkiusi.
liaus visiems teko tvirtai stove- nėms gi studijoms. Jurgis pasi- 
ti priešo užtvankos bare ir visa rinko žinoma. Brolių 
krūtine remti kruvinąjį mūšį... jonų vedamą. Šv. Jono aukštes- 
Tik štai sudrebėjo kryžiuočių 
armijos eilės... Pradėjo bėgti... 
Vytautas su savo armija laimi..

Nepigiai tas mūšis apsiėjo. 
Apie po penkias dešimts tūks
tančių karių paguldė tenai savo 
galvas, kaip vienos taip ir ki
tos pusės. Bet Lietuva laimėjo.. 
Nuo to laiko kryžiuočiai nedrį
so pulti daugiau Lietuvos ir jie 
Lietuvai buvo nepavojingi.

miero parapijos,
Mass. Pradžios mokslą jaunam 
Jurgiui teko išeiti viešojoj mo
kykloj, kadangi tuo metu lietu
vių parapijinė mokykla dar ne- 

Tolimes-

nę mokyklą (high school), Wor- 
cester, Mass. Mokslas Jurgiui 
labai sklandžiai ir sėkmingai 
ėjo; Dievo duotus gabumus kaip 
galėdamas panaudojo ir moksli- 
nimosi reikalams pašventė vi- 

‘ sas jėgas. Taip, kad metams bė
gant. Jurgis prasimušė į gabiau
sių studentų eiles. Už pasižymė
jimą moksle Jurgis yra susilau- 

į kęs užgyrimų ir atžymėjimų: o

Worcester. rektorius, kun. Juozas Vaitkevi- 
įčius, MIC.

Diakonas J. Andriuška parei
na iš pavyzdingos katalikiškos 
šeimos. Tėveliai, labai duosnūs 
parapijos nariai, daug kuo pri- 

’ sidėję prie jos gerovės ir pasise- 
!kimo; nuolat taip gi remia įvai- 
' rias lietuviškas įstaigas ir lietu
vių visuomenės reikalus. Gra
žiai. dievobaimingai išauklėję 
du sūnų, ir tuodu susilaukė pa
matyti kunigus. Kitas sūnus. 
Kun. Vincentas Andriuška, ma
rijonas, šiuo laiku eina vikaro 
pareigas Aušros Vartų parapi
joje, Čikagoje, ir yra taip pat 
T. T. Marijonų leidžiamo savait
raščio “Laivo” redaktorius.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
LDS 7 kuopos svarbus mėne

sinis susirinkimas įvyks birže
lio 4 dieną, tuojaus po mišparų, 
Šv. Kazimiero par. mokyklos 
kambariuose. Visi LDS nariai ir 
“Darbininko” skaitytojai malo
nėsite šiame susirinkime daly
vauti ir užsimokėti savo duok
les. Valdyba.

Čižauskienė. Pirmininkei pa 
kojus p. M. Čižauskienei už 
gražinimą jų mišių, giedant 
lo ir narėms už taip skaitli
dalyvavimą, priminė viso 

i kad jau laikas rengtis į seka 
apskričio sodalicijos suvažia 
mą — Kongresą, kuris įv 
mūsų parapijoj šį rudenį.

Beje, pusryčius pagami 
darbščios parapijos klubo r 
rėš: p.p. Zakarienė, Kraunel 
nė, Podžiūnienė. Kaliunienė. i 
leckienė ir Aleksandravičieė 
Sodalietės yra joms dėkingo

Tą pačią dieną po pietų pat 
j Geg. 24 d. puošniame “Lido” pijos kieme įvyko pirmas i 
klube (vidurmiestyj), Aušros 

į Vartų parap. Moterų ir Mergi- 
• nų sociąlio klubo dainininkės 
surengė vakarienę pagerbti sa
vo vedėją p. M. Čižauskienę, ku
riai narių vardu įteikta rožių 
puokštė. Orkestras estradoj per 
mikrafoną, pritariant chorui, 
p-lė F. Manasaitė dainavo solo. 
Skaitlingos publikos aplodis
mentai liudijo, kad lietuvaičių 
dainavimas visiems patiko.

Vytautas laimėjęs Žalgirio ko- tuvą ir kitas Europos dalis. To- 
vą jautėsi esąs galingas įvai- limesnius mokslus ėjo garsioj 
riems įsakymams.

Šis paveikslas pieštas A. Sal- 
perkūnas savo žaibais ir smar- r>jko. Turi gražų istorinį pavaiz-

WHALEN KALBA LIETUVOS 
PAVILJONE

Address of Grover A. V/hafen at the Lithuanian Pavilion 
New York World's Fair 1939 Incorporated —- Release at 

2:30 P. M.z Sunday, May 14,1939
I am expressing only admira-1 

tion when I say that through 1 
the Lithuanian Pavilion a smalL

Žvelgdami į sekamą paveiks-' rėję žemaičių kraštą valdyti, 
lą tuojau įgauname dvasios sti- Matydamas Vytautas, kad kry- 
prumą. kad štai lietuviai bei žiuočiai perdaug vargina žemai- 
Lietuva savo žiloje senovėje bu-'čius ir ankščiau ar vėliau reiks 
vo galinga ir drausminga. Ir 
neveltui himno eilutėse užrašy
ta “Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”. Paveikslas 
pieštas dailininko S. Ušinskio. 
Pažymi
kerta kardu į Maskvos vartus. 
Istorija nusako, kad Algirdas 
valdydamas Lietuvos rytinę da
lį. (tuo tarpu Lietuvos pietinę 
bei vakarinę dalį valdė Kęstu
tis) visuomet turėjo savo akis 
nukreipęs į rusų kunigaikščių 
stiprėjimą. Jis netgi nuolatos 
kišosi į gudų ir rusų kunigaikš
čių valdymą ir. jo bijojo net ir 
Maskva. Kaikurios gudų ir ru
sų žemės pakliuvo Lietuvos val
džios žinioje.

Toksai Algirdo valdžios didė
jimas rusų žemėje nepatiko 
Maskvos kunigaikščiams, kurie 
nuo seniai stengėsi visą Rusiją 
suimti savo rankosna. Iš to 
prasidėjo nesutikimai su Mask
va.

Įžymiausias Algirdo susirė
mimas 
metais,
nos brolį. 
Mykoią. 
nenorėjo 
viršenybės). Algirdas tais me
tais pavasaryje išsirengė ka
rau drauge su Kęstučiu. Veltui 
Maskvos kunigaikščio kariuo
menė stengėsi užkirsti lietu
viams kelią pas Torsūnės upę 
ties Možaisku. Algirdas paėmė 
viršų ir prisiartino prie pačios 
Maskvos. Nusigandęs kunigaik- 
štiš Dimitras užsidarė Maskvos, 
tvirtovėje. Kremlių vadinamo-,
je. o lietuvių kariuomenė visą, country comes to this interna- 
mzest? ir pačią tvirtovę apsiau-j tional exposition in a big way. 
tė. Taip suspaustas Dimitras Lithuania is hardly out of her 
turėjo santaikos prašyti ir pa- teens, in terms of her people's 
sižadėti Tverio kunigaikščio Į" - —
Mykolo daugiau nebekiiudyti.

Štai ką pažymi tas paveiks
las. kada lietuvio kardas kirto 
Maskvos geležinius vartus.

Akys seka prie sekamo pa- 
veiksio. Šis paveikslas turi toki 
užrašą — L. D. K. Vytautas, lai
mėjęs Žalgirio mūšį, liepia pa
leisti belaisvius (1410. VII. 15). 
Čia stabtelėkime ir pagalvoki
me ką mums istorija pasakoja 
apie Vytautą ir Žalgirio mūšį.’ 
Kryžiuočiai nuolatos vargino 
savo užpuolimais žemaičių kraš
tą. o pasinaudoję Vytauto var
gais no jo tėvo Kęstučio nužu
dymo ir . valdžios praradimo 
(Jogaila buvo pagrobęs Vytau
to tėvo Kęstučio valdomuosius 
kraštus ir patį Kęstutį nužu
dęs. buvo pavedęs valdyti savo 
broliui Skirgailai, o pats buvo 
pasiskelbęs vienintelis valdo
vas. gi ienkai papiršo tuomet 
Jadvygą ir pažadėjo lenkų ka
rališką vainiką, kurį jis ir priė
mė). buvo net iš Vytauto už 
pagelbą jam atsigriebti išside-

ta-,

the 
are

limocnvuc mnlrcllic

,Tėvų Jėzuitų vedamoj Šv. Kry
žiaus kolegijoj (Worcester, 
Mass.), Šv. Tomo seminarijoje 
(Denver, Colo.), T. T. Marijo- 

i nų seminarijoj (Hinsdale, III.) 
Į ir Švč. Marijos seminarijoj 

(Baltimore. Md.). Birželio 3 d., 
iš Vyskupo Hafey, D. D. rankų 
priima kunigystės šventinimus.

i Scranton, Penna.
Diakonas Andriuška. birželio 

! 4 dieną, Šv. Kazimiero parapi- 
! jos bažnyčioje, VVorcester, 
Mass. (kame klebonauja kun. 
A. Petraitis) laikys savo primi
cijas. Primiciiantui asistuos jo 
brolis kun. V. Andriuška. MIC 
diakonu ir kun. J. Bakanas sub-

Busimasis kunigas Jurgis la
bai malonus ir patraukiančio 
būdo; kur nebuvęs, visados su’ 
visais gražiai sugyvendavo,! 
stengėsi visiems kaip galėdamas

į pasitarnauti. Jis yra parodęs 
į nepaprastų gabumų ir adminis
tracijos srytyje. Kun. Jurgiui 
greičiausia teks darbuotis 
Scranton’o vyskupijos lietuvių 
tarpe; todėl, neabejojame, jog 

i jojo asmenyje to krašto ir ben
drai visa lietuviška katalikų vi
suomenė, susilauks sugebančio 

; bei pasišventusio dvasios tėvo 
i ir vado.

Sveikiname, tat, kunigą Jur
gį Andriušką ir linkime kogra- 
žiausios ir sėkmingiausios dar
buotės Kristaus vynyne! Prie 
progos, sveikintina taip gi ir 
visa Andriuškų šeima. Dievo 
tarnybai davusi abu sūnų kuni
gus! A.

Ketvirtadienį, geg. 25 d. pa
rapijos auditorijoj įvyko mer
gaičių sodaliečių “May Dance”. 
Svetainė buvo išpuošta gėlėmis 
ir spalvuotais kaspinėliais. Da
lyvavo skaitlingas būrys jauni
mo.

sezono piknikas, kuriame drf 
; bavosi Aušros Vartų Motr 
Draugija. Į pikniką atsilarc 
gan skaitlingas būrys žmora| 
bet lietui staiga užėjus, reiką 
kraustytis į svetainę. Dide 
namų keptas piragas teko 
Čižauskienei, kurį supiaustė 
išdalino atsilankiusiems. T 
gaila, kad ne visiems teko. K 
pėja sakė, kad kitą kartą d 
didesnį iškeps. Kun. J. Bakan 
išdalino dovanas tiems, kur 
daugiausiai knygučių išpard 
vė.

Pirmadienį, geg. 22 d. įvy 
Aušros Vartų par. Moterų 

’ cialio klubo susirinkimas. N 
_________ tarta paaukoti “Darbininkr 

Penktadienį, geg. 26 d. iš Auš-' lotertype Fondui $5.00.
ros Vartų parap. bažnyčios iš
kilmingai amžinastin išlydėta 
visiems gerai žinoma. 39 metus 
VVorcesteryj išgyvenusi, a. a. 
Juzė Aleksiūnienė. Velionė dide
liame nuliūdime paliko užaugu
sią šeimą; sūnų Juozą, dukteris 
— Antaniną Kvaratiejienę, Ma
rę Purienę, Julę Pustienę, Feli-j 
ciją Cormak ir vienuoliką anū-. 
kų. Laidotuvėms gražiai patar
navo graborius Karalius.

(Tai gražus pavyzdys ir 1- 
toms draugijoms. Nėra kiln»- 
nio darbo kaip remti katalilš- 
ką spaudą. Dėkuojame Motrų 
Socialiam klubui. Red. 1.

Nutarta rengti pasilinksūni- 
mo vakarą, ir į jį kviesti • vy
rus.

Veikiančioji komisija šdavė 
raportą iš įvykusio vakao. ku
ris buvo sėkmingas. Kikviena 
narė, o jų buvo 60. gavcnamuo-l 
se padarytas “may ba^ets” su 
namuose keptais 
neliais.

Išpildyta graži 
grazna, vad. art. 
nei. Rūta Jankauslaitė. 10 m.| 
amž.. ir Kastas Ženaitaitis. 1 
m. amž.. gražiai paskambin 
pianu.

Grupė padairuvo keletą gra
žių dainų, aketnpanuojant M. 
Beauchemin. Solo dainavo p. 
Manasaitė.

Baigiant programą. įvykt 
bingo žaidimas. Dovanas laimė

saldiais bly-Šeštadienį, geg. 27 d. laike 9 
vai. mišių sušliubuota p-lė Ona 
Andrušiūtė su Francis Archam- 
bault. Nuotakos draugės J. Mi- 
trikaitė ir F. Manasaitė gražiai 
giedojo solo ir duetą.

Tą pačią dieną laike 
mišių moterystės ryšiu 
Adelė Arlauskaitė su
Čepkausku. Dain. M. Čižauskie
nė per offertorium išpildė “Avė 
Verum”. Bažnyčioj buvo daug 
jaunųjų giminių bei pažįstamų, 

poros “medaus mėnesį” j

i

I

$4.00; į praleisti išvažiavo į New Yorką Jo J- Bendoraitvtė. M. Pajauju* 
nn-1 namatvti nrisanlinės narodns Mitrikiene. H. Savagei

paveikslėliai parsiduoda po 1

IZAIJAS SAKO:

into her free- 
judging from

10 vai. 
surišta
Pranu

A
muikalė pro-
M Čižauskie-|

$11.00. 
dr-jos. 
Brook- 
$11.00:

Boston.
Jurgio 
$35.15:
$22.00.

IŠ FEDERACIJOS CENTRO 
RAŠTINĖS 

2331 S. Oakley Avė., 
Chicago. III.

Sekmadienį, geg. 28 d. mūsų
mi-

Girtuokliavimas, kūtni 
koji meilė, pavydas ir ve 
nias — visi lygūs tarp s 
vęs. Ką jie užvaldo, to pr 
tą pražudo.

Šv. Grigalių

So. Boston. Mass.
SOUth Boston 1540 Kreipkite* j vietini arenta. arba

154 Boylston St., Boston, Mass.

Mass. — $21.80; Šv. 
par., Philadelphia, Pa.. 
Fed. 12 sk.. Cicero. III.,

SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Moderniškam M. S. “Gripsholm' Laive

Išplauks iš New Yorko Liepos-July 1 Dieną
Per Gothenhurį -Stockholm. Švediją, iš čia laivu S. S. 
per Balti i o* jurą. Ekskursiją vadovauja V. Mučinskas, Švedų Ame
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas Amerikoje

Kiti Išplaukimai K Ncw Yorko
V. Mučinskas DROTTNINGHOLM birželio 12 ir liepos 13, GRIPSHOLM liepos

pranašas paklydo per

kauskas. Patarėją paskirs Kuni- _____ __
' gų Vienybė. Jaunimo atstovybė jų y 525.00:
• nutarė rengti Amerikos lietuvių :IH _ S1600; Fed. Apskr.y So. 
! katalikų sporto olimpiadą, kuri i

Iš Mūsų Veikimo Centro

such industry and creative 
lent.

The accomplishments of 
young folks of Lithuania

i the more surprising, when 
• recall that it is only about 
twenty years ago that education 
in that country was something 
acquired almost in secret.

Having come
The exhibits in dom. Lithuania.

on the Court of these exhibits at the New York 
is making most 

commendable ūse of her tradi-

freedom. Because of her youth. 
she brings an unusually refre- 

ishing addition to the New York 
lVorid's Fair.

Iner pavilion 
Peace. in my opinion. are doub- VV'orld’s Fair.

I ly valuable to the world of 
iFairgoers because they are soĮtions and her folk art. 
largely the work of young' 
people.

Sculptured pieces by an artist 
not yet tvventy years old; large 
interior mūrais by the students 
of art schools; a most lifelike 
group of human figures. three- 
quarter size. sculptured in wood 
by a youthful artist; ranks of 
beautiful wooden display cases 
from the Lithuanian trade 
schools; a village wedding scene 
m adė įip of thirty portrait sta- 
tuettes, executed from life by a 
giri artist.; I marvel at the art 
and efficžency of Lithuanian 
youth.

There need be no fcar about 
Lithuania’s contribution to the 
World of Tomorrow since her 
young people are at work with

TAUPYS’ PINIGUS per visą Žiemą 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE SIAHD1EN On the
Prfce

PROTECTION PLAN

FUEL CORPORATION

Dcl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON

‘ 5 ’ ’

čiaus dr-ja. Newark, N. J.: Fe
deracijos sk.. So. Boston. Mass., 
$5.00: šv. Jurgio par. draugijos, 
Philadelphia. Pa.. — 
Dievo Apveizdos par. 
Chicago. III.. — $9.00; 
lyn. N. Y., draugijų —

In the circumstances, 1 am 
pleased to make ūse of this 
opportunity to suggest to the 
people of the United Statės, and 
particularly to the educators of 
this country, that they make it 

,a point to visit the Lithuanian 
Pavillion when they come to 
the exposition. I am sure that 
all Fair-goers will be greatly 
heartened by seeing all that 
Lithuania is produeing in the ■ bug Vyčių seimo metu, rug- 
way of articles of commerce, Į piūįįo mėn. 8, 9 ir 10 dd„ Kear- 
especially in the fields of tex-. ney j jaunimo Atstovybė— 

j tiles and pottery. ; įa. Federacijos sekcija, dėl to
I take occasion, further. to 'jį veiks su Federacijos žinia ir 

congratulate Madamc Commis-'su jos piirama.
! sioner General for the splendid '_________
exhibits her efforts have » * u r* -i 1 • 
brought here Aušros Varly Paveikslai

I am quite aware that it has! Federacijos Centrui yra pri- 
been no slight task to gather ? siųsta didelių, gražių Vilniaus 
together these representive dis- Aušros Vartų paveikslų, kurie 
plays from her country — as I parsiduoda po 50c, ir mažų pa- 
am aware that the task has cal-' veikslėlių su Vilniaus malda, 
led into play her own youthful giesme, kuriai yra ir gaidos. Šie 
energies and talents.

She has had the coopcration' centą. Tinka chorams giedoti 
of many distinguished Lithua- bažnyčiose per tautos šventes, 
nian citizens. I know. There- Chorai prašomi užsisakyti, 
fore I call upon you. Mr. Minis- • 
ter. to extend to your govem-, 
ment and your people some ex- 
pression of the Fair Corpora- 
tion’s gratitude for this inspi- 
ring Lithuanian Pavilion.

Jaunimo Atstovybe
Prie Federacijos Centro susi

darė mūsų Jaunimo Atstovybė, 
kuri jau atlaikė porą susirinki
mų, pasidalino pareigomis, su
darė veikimui planus. Jaunimo 
Atstovybė susidarė iš šių as- bury Conn.. — $16.00. Aukos par. bažnyčioj laike 8 vai. 
menų: pirm. Juozas Bulevičius, įvairiems reikalams; Kingston, šių, pirmą Komuniją priėmė 24 
vice pirm. Ant. J. Mažeika, sekr. pa §3 79- Federacijos Apskri- jauni vaikučiai. Seselių Kazi- 
El. Matulionytė. ižd. V. T. Kvet- tys pittsburgh. Pa. _  $44.50; mieriečių išmokinti, komuni-
kauskas. Patarėją paskirs Kuni- Federacijos Apskr.. Brooklyn. Į kantai ir jų palydovai (mažy- 
gų Vienybė. Jaunimo atstovybė'jų y„ $25.00: Spring Valley.: čiai mergaitės ir berniukai su 

gėlių bukietais rankose) gra
žioj tvarkoj savo užduotis atli
ko. Kleb. kun. K. Vasys pasakė 
pamokslą.

Laike 9 vai. mišių parapijos 
Sodalietės i n corpore ėjo prie 
Dievo stalo. Po mišių, svetainė
je įvyko bendri pusryčiai. Apart 
narių, dalyvavo kleb. kun. K. 
Vasys ir muz. J. ir M. čižaus- 
kai. Pirm. Felicijai Zakaraitei

________

Pittsburgh. Pa.. Fed. 52 sk.. $11.' Abi
00; Rockford. III.. — 1
Chicago. Fed. sk. — $3.00:I pamatyti pasaulinės parodos.
Bridgeville, Pa.. — $3.00; Wor-
cester, Mass.. — $14.00: Water-

Leonardas Šimutis,
ALRKF Sekretorius.

M. Čižauskienė. O. Židalienė. E 
Jankauskienė O. Aleksandravi 
čienė. A. Keršienė. J. Pigagienė 
O. Emkienė. C. Kosulienė. 1 
Žemaitaitienė. O. Žugdienė. 
Zakarienė ir A. M. Vaškeliavi 
čienė.

Veikiančios komisijos pirm 
ninkė yra p. Volungevičien 
pagelbininkės — A. Repeckien 
M. Beauchemin. H. Kaliūnien 
J. Bendoraitytė.

Kitas susirinkimas įvyks bii 
želio 26 d. A. M. 1

Ir
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai- 

tdžiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

Mokesčiai Ir Aukos
Pastaruoju laiku į Federacijos 

iždą įplaukė šios pinigų sumos: ■ 
Liet. R. K. Susivienijimo Ame- į 

' rikoj kuopos užsimokėjo duok- į 
1 les į Federacijos Centrą po vie-; 
ną dolerį: 151, Joliet. III., 169, 

!83. 254. 54. 20. 1. 103; Moterų 
I Sąjungos — 56 kp.; Šv. Petro ir
Povilo dr-ja, Rochester, N. Y.; > 
Šv. Petro ir Povilo dr-ja. Brad- 
dock. Pa.: Šv. Baltramiejaus dr- 
ja, Waukegan, III.: Šv. Rožan-

Žodynai * Dictionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pusJ vadovaujant, buvo trumpa pro- 
lapių, popieriniais apdarais —. gramėlė. Kalbėjo klebonas ir p. 
$2.25, gerais audeklo apdarais i 
$3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00; gerais audeklo apda
rais — $3.75.

Juozas Kasinskas
Ine.

! Laidotuvių Direktorius
i Patarnavimas Dieną ir Naktį

; 602 Washington Blvd.
; BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595
1 Limosinai dėl visokių reikalų.
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KOMUNIZMĄ

13. Malda ir Atgaila

“jei Viešpats nesaugos namų, veltui budi jų 
Todėl kaip paskutinę ir galingiausią priemo-

Bet, 
sargas”, 
nę Mes jums patariame, Šlovingi Broliai, kiek galint 
sėkmingiau skatinkite ir gilinkite savo diecezijose 
maldos dvasią, sujungtą su krikščioniška atgaila. Kai 
apaštalai paklausė Išganytojo, kodėl jie iš vieno apsės
tojo negalėjo išvaryti piktosios dvasios, Viešpats jiems 
atsakė: “Šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda 
ir pasninku”. Taip pat ir piktas, kuris šiandieną vargi
na žmoniją, negali būti pergalėtas tik šventu ir univer
saliu kryžiaus žygiu, kovojančiu malda ir atgaila. To
dėl Mes ypač patariame visiems abiejų lyčių vienuolių 
ordinams padvigubinti savo maldas bei aukas, ir ga
lingai tarpininkaujant Nesuteptai Panelei, Marijai, 
prašyti iš dangaus Bažnyčiai stiprios pagalbos šių die
nų kovose. Kaip Ji kadaise sumynė žalčio galvą, taip 
ir šiandieną Ji lieka patikima gynėja ir nenugalima 
Krikščionių pagalba.

Katalikų Akcijos Darbininkai
Šitam pasauliniam išganymo darbui, kurį Mes 

bendrais bruožais nubrėžėme, pritaikymui priemonių, 
kurias Mes trumpai nurodėme, pirmiausi organai ir e- 
vangeliškieji darbininkai, paties dieviškojo Karaliaus 
Jėzaus Kristaus paskirti, yra kunigai. Dėl savo ypatin 
go pašaukimo, vedami savų vadovų ir jungiami sūniš
ko paklusnumo Kristaus Vietininkui žemėje, kunigai 
turi misiją palaikyti pasauly degantį tikėjimo žibintą 
ir į tikinčiųjų širdis įdiegti tą antgamtinį pasitikėjimą, 
su kurio pagalba Bažnyčia, Kristaus vardu, yra kovo
jusi ir laimėjusi daug kovų: ir tai yra nugalėjimas, ku
ris nugali pasaulį: mūsų tikėjimas.

Ypač Mes primename kunigams tiek dažnai mūsų 
pirmtakūno Leono XIII kartotą skatinimą eiti į darbi
ninkus. Šitą skatinimą Mes pasisaviname ir jį papildo
me: “Eikite pas darbininką, ypač pas neturtingą dar
bininką, ir iš viso, eikite pas beturčius sekdami tuo 
būdu Kristaus ir Jo Bažnyčios mokslą”. Ir tikrai, juk 
beturčiai yra ypač išstatyti neramumų kurstytojų 
spąstams, kurie, pasinaudodami jų varginga būtimi, 
uždega juose pavydą turtingiems ir kursto juos paim
ti pajėgą tai, ką likimas, atrodo, neteisingai yra nuo 
jų atėmęs. Jei kunigas nenueis pas darbininkus bei 
vargšus, kad atidarytų jiems akis ir įspėtų pasisaugo
ti prietarų ir klaidingų mokslų, tai jie liks lengvu gro
biu komunizmo apaštalams.

I

I
i

Reikia Gražinti Darbininkus
Bažnyčiai

Mes pripažįstame, kad šita kryptimi yra daug jau 
padaryta, ypač po to, kaip pasirodė enciklikos Rerum 
Novarum ir Quadragesimo Anno, ir su tėvišku pasige
rėjimu Mes sveikiname uolų pasišventimą Vyskupų ir 
kunigų, kurie sugalvoja ir išmėgina visada su deramu 
atsargumu, vis naujus apaštalavimo metodus, geriau 
pritaikytus naujųjų laikų reikalavimams. Bet visa to 
dar yra labai maža šių dienų uždavinio akivaizdoje. 
Kai tėvynė yra pavojuje, tada visa, kas nėra būtinai 
reikalinga, kas nėra betarpiškai palenkta skubiam 
bendrojo apsigynimo reikalui, visa tai nueina į antrą 
planą. Taip ir šiuo atveju kiekvienas darbas, kad ir 
koks geras bei gražus jis bebūtų, turi užleisti pirmeny
bę gyvybinei būtenybei gelbėti pačius tikėjimo ir krik
ščioniškos kultūros pamatus. Todėl lai kunigai save 
parapijose, žinoma, neapleisdami to, ko reikalauja kas
dieniškas sielų ganymas, didesnę ir geresnę savo pajė
gų bei veikimo dalį skiria sugražinti Kristui ir Jo Baž
nyčiai darbo žmonių minias ir persunkti krikščionybės 
dvasia tuos sluoksnius, kuriems ji yra svetima. Jie ten 
liaudies masėse, ras tokį sutikimą ir tokią netikėtai 
gausingą piūtį, kad ši bus jiems geriausias atlygini
mas už didelius sunkumus darbo pradžioje. Tai Mes 
matėme ir matome Romoje ir daugely kitų didmies
čių, kur vos tik miesto pakraščiuose atsiranda naujos 
bažnyčios, tuojau susidaro, kupinos uolumo, parapiji
nės bendruomenės ir vyksta tikri atsivertimų stebuk
lai tuose gyventojų sluoksniuose, kurie ankščiau buve 
priešingi Bažnyčiai tik dėl to, kad jos gerai nepažino.

I

I

Pavyzdys Patraukia
Bet vaisingiausia apaštalavimo priemonė tarp be

turčių bei prislėgtųjų yra kunigo pavyzdys, pavyzdys 
visų kūniškųjų dorybių, kaip Mes jas aprašėme Mūsų 
enciklikoje Ad Catholici Sacerdotii.

Klausimai Apsvarstymui

1. Ar malda ir atgaila reikalinga?
2. Koki yra kunigų pareiga šiose dienose?
3. Ar darbininkams kunigai padeda?

✓

no neturėtų užgauti parapijos, 
nes parapija neturi jokių sko
lų. Bažnyčia, klebonija ir namai 
šalę klebinojs išmokėti, ir ban
ko je yra nemažai pinigų. Todėl 
žmonės negali skustis, ir kitam 
klebonui nebus jokių finansinių 
sunkenybių.

Šios parapijos vaikučių pirma 
Šv. Komunija įvyks birž. 11. aš
tuntą valandą ryte. Tą dieną 
verta visų vaikučių tėvams, ku
rie priima Pirmą Šv. Komuniją 
eiti prie šv. Komunijos. Tėvai 
turi duoti gerą pavyzdį, tėvai 
savo darbu turi įrodyti Šv. Ko
munijos svarbumą, ir tą syk 
vaikai ir dažnai atsilankys prie. 
Dievo stalo.

Sekantį sekmadienį įvyks pri
ėmimas į Sodaliciją. Marijos 
draugiją, ir į vaikų Šv. Vardo

I draugiją. Pamaldos įvyks antrą 
vai. po pietų.

Birž. 11. įvyks šios parapijos 
milžiniškas piknikas. RengėjaiKatalikiškos - lietuviškos spaudos ir bendrai lietu

viškos spaudos gyvenimas šioje šalyje reikalauja, kad yra‘ v’ drdU?’^- Sus1'
butų nuolatos rūpinamas! rytojaus diena. Kodėl taip Kvi«-
yra? Nesunku j tai atsakyti kiekvienam tam, kurio čia j šj pikn,ką visus 
krutinėję dar dega kibirkštėlė tėvynės meilės ir ben- --- • ............... - .
dras supratimas katalikiškos akcijos. Juk spauda, tai 
yra lyg kariuomenė sargyboj; lyg kariuomenė ne vien 
kuri saugoja savo rubežius, bet kariuomenė, kuri gina 
savo pozicijas... O kiek atremia tokių smarkių ir aki
plėšiškų atakų mūsų katalikiškoji - lietuviškoji spau
da. Štai jos vienas tvirtas armijos frontas — “Darbi
ninkas”, kuris irgi budi ir nuolatos kovoja su visu tuo, 
kas tik pasireiškia nekatalikiška ir kas tik drįsta nei
giamai pakreipti bei aiškinti Lietuvos nenaudai vieno
kias ar kitokias tezes. Nuolatos eidami tais sunkiais 
keliais į šviesesnį rytojų, norėdami, kad šioje šalyje 
mūsų priaugamosios kartos pažintų savo tėvynės ir 
Bažnyčios reikalus vis sutinkame ir tam tikrų kliūčių, 
kurios yra nugalimos, bet nugalimos tik su pagelba, su 
talka, kiekvienam pridėjus, nors mažą plytelę prie pa
laikymo gyvybinių to “Darbininko” interesų. Štai įsi
gijus naują rinkimo raidžių mašiną — Intertype, pasi
justa reikalas skubotos paramos. Ir buvo, ir yra krei
piamasi į visus lietuvius katalikus. Atsišaukė. Daug 
atsiliepė net ir nelietuvių... Ir prisiuntė pirmiaus ir da
bar savo paramos dalelę. Paskutiniųjų čia ir norime 
pagarsinti vardus ir kartu išduoti savo raportą, kaip 
mes stovime su aukomis. Dar toli gražų ligi $7,000. 
Bet nėra reikalo nugąstauti, nes dar ir laiko turime. 
Sakoma, laikas — pinigas. Taip ir yra. Kuo ilgiau tęsis 
mokėjimo laikas, tuo daugiau reikės primokėti nuo
šimčių. Taigi lai bus leista šia proga pareikšti tik vie
nas pageidavimas — jeigu kieno dar širdyj dega ki
birkštėlė to supratimo, kad reikia remti katalikišką- 
lietuvišką spaudą, lai jie sudeda savo intencijas nedel
siant, kaip galima greičiau. Štai paskutinieji aukoto
jai: — 
Liet. Vyčių 17 Algirdo kp., So. Boston, Mass. $105.00 
Leonora Mačiulienė, So. Boston, Mass.................. 1.00
A. švagždienė. Chicago, III...................................... 2.00
Mrs. P. Nemura, Worcester, Mass............................... 50
Mrs. M. Urmonienė, Worcester, Mass.................. 1.00
A. Mikalausky, Simsbury. Conn....................................50
Kaz. Cironka, Providence, R. I.....................  1-00
Mrs. Eliz. Marks, Los Angeles, Calif.................. 1.00

i J. Dalalis, 9 Lenox Avė., Norwood, Mass............. 2.00
LDS 7 kp. Worcester, Mass. ................................ 10.00
Jonas Ivanauskas, “Hugos”, Cohasset. Mass...... 1.00

i Kun. K. Vasys, VVorcester, Mass.......................... 15.00
Petras Kisielius, Worcester, Mass...................... 10.00
Mrs. B. Miciūnienė, New Britain, Conn.............. 1.50
Mrs. A. Janulevičienė. Barre Plains, Mass.......... 100
Pr. Jankauskas, Norwood, Mass.......................... 1-00
LDS 2 kp. Broekton, Mass...................................... 23.00
LRK Fed. 10 Sk. Norvvood, Mass.......................... 51.00
P. Bartkevičius, Montello, Mass........................... 100
Kun. K. Jenkus, So. Boston, Mass.......................... 10,00
Mrs. M. Kurtinaitis, Cle Elum, Wash..................... 2.00
S. Spudulis, New Britain, Conn................................ 2.00
J. Malinauskas, VVorcester, Mass............................ 1.00

Viso.................................................................. $243.50
Pirmiau paskelbta......................................$2584.22

lietuvius, ir iš anksto pažada, 
kad visi bus patenkinti ir links
mai praleis dieną su Petriniais. 
Piknikas įvyks Beechnut Grove. 
prie Middlebelt kelio.

V

Birž. 4, yra paskutinė diena 
atlikti Velykinę pareigą. Tad 
jeigu kas dar neatliko Velyki- 

1 nes. tai tą pareigą reikia atlik
ti, išpildyti iki sekmadienio, 
nes toks yra Bažnyčios įsaky
mas.

Detroite vėl dideli streikai. 
Vienas streikas pasibaigia, ki
tas prasideda, ir vis iš priežas
ties. kad koki ten darbininką 
paleidžia. Dabartinis streikas 
yra Briggs body plant. Paleista 
iš darbo apie 70.000 darbininkų. 
Daugelis nekaltai nukenčia lai
ke tokio streiko.

Pereitą šeštadienį streikieriai 
nuėjo pikietuoti baseball parką, 

i nes jis priklauso tos dirbtuvės 
į savininkui. Darbininkai susirė
mė su policija. Kaikurie buvo 
apmušti ir areštuoti. Dabar 
darbininkams uždrausta pikie- 

■ tuoti toje vietoje, nes ji nepri
klauso prie dirbtuvės.

Sunkiai susirgęs, guli Shirley 
ligoninėje. Karolius Dersev. 
gyv. McKinley St. Ligonį ap
lankė svetimtautis kunigas, bet
pareikalavo lietuvio. Veli jam > 
pasveikti. f

280 MAIN ST. TEL. 933
Vincas Uždavinys. Lietuvos 

žurnalistas korespondentas at
silankė Detroite. Susipažino su 
lietuviais, lankėsi Šv. Antano 
parapijos piknike ir pas kun. 
Masevičių. Už kelių dienų apleis 
Detroitą ir keliaus į kitas lietu
viškas kolonijas.

-j---.-.- %

! mallAhy į!
I FUNERAL HOME !'

43 Highland St. Tel. 1070 Į> 

Fitchburg. Mass. t'

ELM ST. BOVVLING ALLEYS

7 Elm St. Fitchburg

^XXXXX

Viso suaukuota ........................................ $2827.72
Didžiai įvertindami katalikiškos - lietuviškos 

spaudos rėmimą, visiems aukotojams reiškiame nuo
širdų padėkos žodį.—

Darbininko Intėrtypo Fondo Komisija.

;> HAYES' MARKET J
• Į Meats. Groceries and Provisions J 
Įi Free Delivery Service ?
i1 Vegetables — Fruits J
J i 9 Westminster St. Tel. 402 J 
1

W. J. Aandley CO.

Į

i

I mokyklos taip gerai moka tiky
bos dalykus. Buvo kalba tarp 
Arkivyskupo ir klebono, ir kaip, i 
rodos, vietinis klebonas neužil-1 
go bus iškeltas iš šios parapijos. | 
Suprantama, jam tas bus sun-i 
ku. nes šioje parapijoje daug 
pasidarbavo, ir kurie jį pažįsta, 
žino, kad jis myli tarnauti lie
tuviams.

Iškėlimu šios parapijos klebo-

General Contractors

Fitchbur. Mass.

5
% R. N. GOVVELL and COMPANY

5 Electrical Contractors

£ 388 Main St. Phone 1350

Praeitą savaitę Šv. Petro par. 
bažnyčioje J. E. Arkivyskupas 

• Mooney suteikė Sutvirtinimo 
Sakramentą 75 asmenims. Tvar
ka buvo pavyzdinga. Dalyvavo 
kaimynai kunigai: Sullivan ir 
Burke ir taipgi kunigai: Čižau- 
skas. Allor. Petrev. Donovan. 
Desantas.

J. E. Arkivyskupas, išklausi
nėjęs vaikus, stebėjosi, kad be I

VIKING BATTERY MFG. CO. !['

Storage Battenes for any purpose 
Repairing and Service on all ',

Makes ] > j
27 Rollstone Št. Fitchburg i’

Tel. 3980 į į

5

Įremki

A.xxx<xxxxxxxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxv
i

£ HOOD CAPS FOR MILK BOTTLES *
4%«xxxxxxxxxxxx«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/

KITĘ TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO 
SKELBIMAIS REMIA ••DARBININKĄ"

Covvdrey Products Company, Ine.
New Engianti s Only Manufacturer of

s 
z 
4Z

jtxxxxxxxxxx

ž

.X<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

2iTHE

SHIRREFFS VVORSTED CO.

Fitchburg. Mass. I
r.XXXXXXXXXX<XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

TAGG BOVVLING ALLEY

"For Your Healths Sake" Bo»vi

14 Putnam St. Tel. 2243

Fitchburg, Mass.

l
į

■-■v

BARTLETT’S GARAGE

Authorized Franklin Service 
Station

Expert General Repairing

Gas. Oil. Greasing. Towing

Loc. VVallace Road... Tel. 495

*-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
> 4

Compliments M.A. C. PLAN
x 805 Main St. License 74 xI $
£ Fitchburg. Mass. J

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Fitchburg Sheet Metai VVorks

Manufacturers of Nevvspaper Racks. Medicine Cabinets. Battery and 
Tire Racks. Ventilating Systenis and General Sheet Metai Work. 

We go anywhere Call Now for Service and Economy On all 
orders Small or Large

125 Lunnenberg St. Phone 269 I
Kendall Catering Company

Clam-Bake Specialists
No Outing Too Large No Partv Too Small

56 North St. Tel. 2604 W

i i
K
Z

iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^,
z 
z
* 
z 

t
ž

FITCHBURG CREAMERY

40 North St. Tel. 2195 tI
į TURUNEN MOTOR COACH J 

SERVICE

301 Elm St. Fitchburg

Tel. 2188-W

z
1

Fitchburg &. Leominster Street R. R. Co.

x*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* f s f f f 
\ 

z

Special Coaches for Parties and Outings

g Group Trips for Churches. Lodges and Societics

J
Leominster Gas & Electric Light

<& Povver Co.I
* z
£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<*
'n

I
z
$
z

I
!The Strand Theatre

For the Finest in Entertainment aj. Popular Prices

Make the Strand a VVeekly Habit

Kidder & Davis
House Furnisners an<l Decoratols 

Fitchbnrg's Ohlest Furniture Store
692 Main St. Phone 1107

J
1

i
Dupont Paints VVall Boanl

Johns Manville
130 River St.
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F. M. Johnson Lumber Co., Ine.
Finish Mason s Supplies 
Insulation

Tel. 1535
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J JERRY MARCEAU’S LIQUOR Į 
f STOREIa i

•. Finest I.iąuors Wines Alos and 1 
J Beers
’i

lTHERE’S JUST ONE RULE FOR SUCCESSFUL SAVINGI

"Ooposit a portion of your wcckly earning's : cgular!y in a sživings 

bank arcount. FoIUw this sinipb' plan and you won’t ha ve to vvfeh 

for nionev... vou’ll have it vvhen you vvant it. Compound interest helps 

your savings grow”.

Fitchburg Savings Bank

I

> A Mutual Savinas Bank 745 Main st. J
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PROVIDENCE. R I.
Telephone:

tiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6286

Penktadienis Birželio 2 d..

tfASttiriGTūN, ū.C
l KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

N0RV00D, MASS
Gegužės 28 d. vakare. šv. Jur

gio par. svetainėje Įvyko para
pijos šeštadieninės mokyklos 
užbaigimo vakaras. Seserų iš 
Cambridge vadovybėje.

Programos vedėju buvo vie
nas iš berniukų. Smolskis. kuris 
labai gražiai vedė programą.

Vaikeliai. įvairaus amžiaus, 
suvaidino veikaliuką — “Lai
mė". Vaidintojai ne tik vaidino, 
bet ir dainavo.

Vaidino šie:
Birutė — Florencija 

liauskaitė: Tinginystė - Ed
vardas Kavaliauskas; Linksmy
bė — Gertrūda Samsonaitė; 
Teisybė — Bronislova Sinkevi
čiūtė: Puikybė — Alena Valat
kaitė: Grožybė — Valerija An
tanaitytė: Turtas — Antanas
Kneižys: Girtuoklystė — Sta
nislovas Kališauskas: Kipšiu
kai — Bernardas Sykes ir Al
fonsas Antanaitis.

Šokėjos: Angelą Kneižytė. Ci
ną Šidlauskaitė. Joana Bruz- 
gaitė. Eugenija Kavalynaitė. 
Kristina Sironkaitė. Albina Ra- 
zulevičiūtė. Joana Jasionytė. 
Lilijona Vasiliauskaitė. Aldona 
Antanaitytė. Marija Karšytė.

Gėlės: Jean Docar. Marilvn 
Docar. June McDermott. Jean 
Mažeikaitė. Marija Ralkavičiū- 
lė. Jean Minkevičiūtė. Lilijona 
Kasakauskaitė. Eleanora Navi
kaitė.

Juokdariai: Jonas Kavaliaus
kas. Juozapas Saulinas. Edvar
das Okulavičius.

Miegaliai: Pranas Kneižys. 
Kazimieras Navikas. Jonas Sta- 
dalninkas.

Tikėjimas — Diana Viesulytė: 
Viltis — Konstancija Viesulytė: 
Meilė — Cynthia Bruzgaitė.

Pertraukoje šoko Eleonora 
N avikaitė. Diana ir Konstanci
ja Viesulaitės.

1i

Dain. mezzoso-
prano iš Cleveland. išpildė solo 
dalis su Vytauto Beliajaus Chi- 
ag s lietuvių grupe Tautinėje 

šventėje ir programose Wa- 
shington. D. C. ir Baltimore.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanbom El<>ck
Washington St.. Norvvood. Mass.

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

■j
i >. s

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
5VORCESTER MASS.

275 Main St.. Webster. Mass.

Antrą veikalėlį "Be Mamytės" 
suvaidino šie:

Stasytė — Albina Razulevi- 
čiūtė: Jonukas — Antanas
Kneižys: Tėvas — Kasparas
Pazniokas: Sapnas — Valerija 
Antanaitytė: Motinos Dvasia— 
Branishrva Sinkevičiūtė: Sapne
liai - Alena Razulevičiūtė. E- 
leanora Navikaitė. Marija Ral- 
kavičiūtė. June McDermott. An
gelas Sargas — Joana Bruzgai
tė.

Pianu skambino dainininkams 
ir dainininkėms, ir šokėjoms p. 
Joana Vasiliūnaitė.

Programos pertraukoje ir už- 
i baigoje kleb. kun. S. Kneižis t
: parodė judamus garsinius pa- 
' veikslus. Gražiausi ir įdomiausi 
, paveikslai buvo procesijos ir 
prie jos prisirengimo, kuriuos 

i nufilmavo kun. Kneižis. nes 
■tuose paveiksluose daug kas sa
ve pamatė.

Seserys mokytojos iš Cam-: 
bridge labai daug darbo atliko! 
ir daug sumanumo parodė pri
rengdamas to vakaro progra
mą.

Tą vakarą taip pat Seserys 
mokytojos sunkiai dirbo, pri- 

' žiūrėdamos, kad vaikeliai gerai 
1 atliktų savo dalis. Vaikeliai tik
rai gerai suvaidino veika’iukus. 
gražiai dainavo ir šoko.

Garbė Sesutėms mokytojoms 
I ir tėveliams, kurie savo vaike
lius leidžia į parapijos šeštadie
ninę mokyklą, kur jie anot mo- 

I kinio, programos vedėjo Smols- 
i kio pareiškimo: "Noriu jums 
parodyti, kad mes netik kate- 

I kizmo čia išmokom, bet ir daug 
; daugiau -— lietuvių kalbos, dra
mos. šokti, dainuoti". CS.V.

Nailonai Pulk Fesuvai 
organizacija. įsteigta 1933 m., 
St. Louis. suruošė šaunią pra
mogą. vad. Mis. Sarah Gertru- 
de Knott. valstybes sostinėje. 
Dalyvavo virš 400 žmonių i 
valstybių.

Lietuvių grupė iš Chicagos. 
vadovybėje p. Vytauto F. Belia
jaus. savo programa labai suį
domino \\ ashingtur.o spaudą. 
Dainavo solistė p. Rose Lucas. 
mezzo-soprano. iš Cleveland. p. 
Alena Pečiukaitytė akompana
vo pianu dainininkei ir šokė
jams. Programa buvo įdomi, su
sidėjo iš 27 šokių. Šokime pasi
žymėjo p. Vytautas Beiiajus ir 
p. Veneta Grybaitė. Taipgi pro
gramoje dalyvavo p. Kazys Dū
lys. akordionistas ir pp. Birutė 
Kramiani. Alena Kungis. Lilia- 
na Cinskas. Jane Mateciunaitė. 
Julė Rekštytė. Alfas Lankas. 
Arthur Tumesa. Edvardas Vo- 
lodas. ir Feliksas Tomas.

p. Alena Pečiukaitytė. akom- 
panistė. yra baigus Chicagos 
konservatoriją. Ji yra tikra ar
tistė.
p. Beliajus yra įžymus šokėjas.

p. Rose Lukas yra gera dai
nininkė. o p. Grybaitė artistė 
šokėja.

Tarp garbės patronų. Lietu
vos. Latvijos ir Suomijos mi- 
nisterių. buvo ir prezidento 
žmona p. Roosevelt'ienė.

Visi buvo labai sužavėti prog
rama.

Programa įvyko bal. 27 ir 29

Pennsyivanijos žinios
Dekono Kapočiaus Balsas PHILADELPHIA, PA.

Phi'udelphia. Pa. — šeštadie- 
jnį. gegužės 20. vienas iš vietinių 
veikėjų gavo laišką iš Lietuvos 
nuo dekono Felikso Kapočiaus, 
Prisikėlimo paminklinės bažny
čios statybos komitetu pirmi
ninko. ■

SESERŲ MOKYTOJŲ 
PIKNIKAS

Sekmadienį, liepos 9 d.. įvyks į 
kaip kasmet šaunus Seserų Ka- 
zimieriečių pirmas piknikas, vi
siems gerai žinomoje JUOZA
PO MARIJOS viloje. Newtown, 
Pa.

Bus įvairių pamarginimų
Tame gi laiške yra kalbama žaidimų, šokiams geras orkes- 

truputį apie tą statomą pamin- tras. skaniausių užkandžių ir
Art. \ ytautas F. Beliajus. — klinę bažnyčią ir kiti dalykėliai gėrimų, 

šoka orientališką šokį. minimi: o apie dabartinę politi-
----------------------------------------- nę būklę Europoje, tai gerbia- 
d.d.. Kingsmith playhouse. Imas dekonas Kapočius ve taip

Baltic American draugija, briežia: 
\Vashington. D. C. ir p. L. J. E- 
siunas rūpinosi, kad parengimai1 Mes dvynėje pergyveno-

Garbė smūgių ir dabar
dar nesame visai tikri dėl Eu-I 
ropa užgulusio nerimo. Tačiau, 
pasitikėdami Dievo Apvaizda, 
manome, kad jei ir kiltų karas, 
tai mūsų tėvynės gal taip greit 
ir ne paliestų, gal pavyktų išlai
kyti neutralitetą.

Rasi, gal kas kartais norėtų 
doleri, kitą paaukoti statybai, 
tos mums lietuviams taip bran
gios bažnyčios, tai čia ve pažy-' 
miu ir dekono Kapočiaus adre
są: Kaunas. Aukštaičių gt. 4,> 
Lithuania ir kam parankiau su
sisiekti. tai ir jo pavaduotojo 
Amerikoje, kun. Piano Juro, 94 
Bradford St.. Lav.’rence. Mass.

pavyktų. Ir pavyko, 
jiems.

PROVIDENCE, R. I
METINIS PIKNIKAS

Sekmadienį, birželio 4 d..
Kazimiero parapija rengia savo 
metinį išvažiavimą, kuris įvyks 
Klaipėdos parke. Rengėjai deda 
visas pastangas, kad šis išva
žiavimas būtų sėkmingiausias. 
Biznieriai ir šiaip parapijiečiai 
žada padovanoti gėrimų ir už
kandžių. Bus šokių, dainų ir ki
tokių žaidimų. Tikimės svečių iš 
kitų kolonijų. Norinčius važiuo
ti trokas veš dykai. Taigi visi 
važiuokime į šį pirmą parapijos 
išvažiavimą. Įžanga dykai.

t I

Seserys Kazimierietės yra 
vertos gausios paramos už iš
laikymą aukštosios mokyklos ir 
lietuvių kalbos. Todėl visi seni, 
ir ypač jauni, atsilankykime ir 
pagal išgalės paremkime Sese
rų mokytojų rengiamąjį didelį 
išvažiavimą, ir linksmai tyra
me ore praleiskime dieną Juoza
po Marijos sodne. Pranais.

desnė garbė. Tautos palaikymas 
ir meilė. Kiekvienas protaujan
tis žmogus supranta, kad tik 
Bažnyčia ir mokykla gali pa
siekt tą tikslą. Kadangi mokyk
los be tam tikrų auklėtojų (Se
selių) negali atsiekt to tikslo, 
yra būtina turėti ir užlaikyti 
Vienuolynus, kurie prirengtų 
tam tikrus asmenis šį darbą at
likti tarp mūsų mažyčių, jauni
mo ir kartais suaugusių.

Dievo Apveizdos Kalnelis tu
ri daug panašumų į Lietuvą. 
Gamta graži. oras malonus, 
paukšteliai taip pat čiulba, kaip 
ir Lietuvoj, o kalneliai labai pa- 

: našūs į Žemaičių aukštumas. 
Paklauskite ten buvusių. Ne
nuostabu, kad visi Pittsburgie- 
čiai laukia, rūpinas ir rengiasi 
prie tos metinės iškilmės.

Prašom dėmesio kitą savaitę, 
nes iškylos programa bus lai
kraštyje. Rengė jas.

I

Lietuvių Diena Apveizdos 
Kalnelyje

Ekskursija Į Lietuvą
Švedų Amerikos Linija, 

Liepos 1 d.
i

Antroji Švedų Amerikos Lini
ja ekskursija šiais metais, iš
plaukia moderniškam baltam M. 

“GRIPSHOLM” liepos 1 d.
Šv. Pranciškaus Seserų Rėmė

jai ir apylinkės lietuviai skait- S. 
lingai susirinko Seselių Vienuo- iš New Yorko per Gothenbur- 
lyne 1939 m. gegužės mėn. 19 d., gą. Švediją į LIETUVĄ. Nuo 
kad nutarti Lietuvių dienos 
programą, kuri įvyks liepos, 
mėn. 4 dieną. Kiekvienas ten e- 
santis su entuziazmu ir nuošir
dumu pritarė kas priimtina ir 
savo sumanymus dėl sėkmingos 

I iškylos įnešė, ir prižadėjo ne 
tik žodžiu, bet ir darbu prisidė- 
ti-

Mūsų Pittsburgiečiai lietuviai, i ti pirmoje ekskursijoje gegužės 
didi savo tautos patriotai, myli 

, savo tėvynę, ir todėl viskas kas 
lietuviška jiems gera ir malonu. 
Nuo pat mūsų lietuviško Vie
nuolyno pradžios Lietuvių Die
na. Dievo Apveizdos kalnelyje, 
mūsų Seselių naudai yra šven
čiama. ir kiekvieną kartą su di
džiausiu pasisekimu. Pasirodo, 
kad mūsų gerieji tautiečiai lau
kia tos dienos, ir deda visas pa
stangas dalyvauti šioje iškylo
je, ne vien kad pelnytų Sese
lėms. bet kad ir patys galėtų 
pasilinksminti, pasidži augti 

į kartu su savo tautiečiais: kad 
Į su savo draugais galėtų pasi
kalbėti apie savo gimtinės pra
eitį ir dabartį, apie mūsų taute
lės pergyventą tragediją.

Ištikro. yra kilnios dvasios 
Sporto Komisija. Marianapolis College, Thompson, Ct.1 žmonių, kuriems rūpi Dievo di-

Philadelphietis.

Gothenburgo keleiviai važiuos 
apie šešias valandas traukiniu 
per gražiąją ir Lietuvai drau
gingą Švediją į Stockholmą iš 
čia 1934 m. pastatytu laivu 
“MARIEHOLM” per Baltijos 
jūrą.

Kurie dėl kokių priežasčių 
nesuspėjot prisidėti ir dalyvau-

Marianapolyj įvyks didelė sporto Olimpiada Lie
pos 4. 1939 m. Todėl, prašome visų sportininkų susira
šyti su Sporto Komisija ne vėliau kai birželio 20, 1939 
ir pasisakyti kokioje sporto sryty jie dalyvaus.
1) Lenktynės 75 vardų vyrams.
2) Lenktynės 100 vardų vyrams.
3) Shot put.
4) Šokimas į tolį įsibėgus.
5) Discuso mėtymas.
6)

i

Art. Veneta Grybaitė ir Vy- _ 
tautas Beliajus šoka lietuvišką ■ 4 ) 
šokį. | )

Šokių kritikai labai gražiai į-i 9) 
vertino ir išgyrė p. Vytautą Be- 
liajų už lietuviškų ir orientališ- 
kų šokių šokimą.

Stiebo voltus (pole - vaulting).
Aukštyn šokimas (high jump).
Estafetė 300 vardų vyrams (relay - running). 
Vyrų ir merginų sviedinio (soft baili žaidimas.

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

31 d. išplaukusio j iš New Yorko 
per Gothenburgą. Švediją, re
komenduotina neatidėliojant 
užsisakyti laive vietą dalyvauti 
ekskursijoj į Lietuvą LIEPOS 
1 dieną.

Ekskursiją vadovauja V. Mu- 
činskas, Švedų Amerikos Lini
jos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Šioji antra ir pirmoji gegužės 
31 d. ekskursijos užgyrtos Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Są
jungos Amerikoje.

Informacijų ir laivakorčių rei
kalu neatidėliojant kreipkitės į 
vietinį savo agentą, nes niekas 
Tamstai nepatarpininkaus ke
lionės reikalais geriau. kaip 
Tamstos vietinis agentas. Tė- 
mykite šiam laikraštyj Švedų 
Amerikos Linijos skelbimą.

Ekskursijos palydovas.

ir Profe-
Mariana-

prasidėjo 
Marianapolis 
Marianapolis

Geg. 21 <1. vietinės studentų 
kuopos atstovai dalyvavo vieša
me Lietuvių Studentų 
sionalų susirinkime.
poly j.

Dienos programa 
baseball žaidimu : 
prieš Norwoodą. 
laimėjo 5 prieš 4.

Po to. įvyko posėdis. Metinis 
Studentų - Profesionalų seimas 
įvyks liepos 1 ir 2 dd. Pasibai
gus posėdžiui. įvyko vakarienė, 
o po vakarienės bowling žaidi
mas Norvvoodo su Marianapoliu. 
Marianapolis laimėjo čampio- 
natą. J-s.

Draugijų Valdybų Adresai
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. Zaletskienė.
564 E Broadvvay. So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rašt. - Marijona Markoniutė.
4115 tVashinpton St . Roslindale, 

Tel. Tarkvvay 0558-YV
Iždininkė Ona StaniuliūtS.

105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė Ona Mizpirdienė.

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

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

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

’lsuis draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

S>V. JONO EV BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

i

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

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Tiiomas Pk.. So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
410 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

Maršalka. Jonas Zuikis.
7 Vinfield 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, 491 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

♦t

❖

♦t❖

N. Anglijos Metine Švente

LIETUVIU DIENA
Marianapoly Thompson, Conn.

3

Liepos-July 4 d., 1939
Iškilmingos Pamaldos - Sporto Olimpiada - Grupių Parada 

Dainų Šventė - Meno Valandėlė - Linksmus Šokiai
Visi Kviečiami Dalyvauti - RENGĖJAI
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VIETINĖS ŽINIOSl
Stepono Dariaus Aikštės 

Atidarymas

28 d.Sekmadienį, gegužės 
Stepono Dariaus aikštė buvo iš
kilmingai atidaryta. Anksti ry
tą, Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas su savo benu ir

DAKTARAI

I i

E

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8 
X-RAY

0

nuo

Lietuvis Dantistas
JI 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 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRep$his,M.D
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805 R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin
iviesą tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI

Lucy N. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
(JEKIMAUčUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Lankėsi
. “Dar- 
lankėsi

Trečiadienį, geg. 31 d.
' bininko” redakcijoj 1
Į kun. P. V. Strakauskas, Lowel- 
l’io lietuvių par. klebonas. Ku
nigų Vienybės Bostono Provin- 

1 cijos ir Lietuvių Dienos pirmi
ninkas.

Kun. P. Strakauskas labai 
daug darbuojasi, kad Lietuvių 

Marianapolyj, 
pavyktų. Geg. 30 d. buvęs Ma
rianapolyj, kur įvyko Lietuvių 
Dienos komisijos susirinkimas. 
Ten galutinai nustatyta tos die
nos programa.

Tą dieną yra Trejybės Šven
čiausios šventė. Su šia didžia 
diena baigiasi velykinio laiko 
išpažintis ir Komunija, kuri 
kiekvienam katalikui yra priva
loma.

Moterų Auxiliary maršavo iš 
savo namo prie Municipal sve
tainės, kur rinkosi kitos vete
ranų organizacijos.

Dešimtą valandą septynios 
veteranų organizacijos su tri
mis benais maršavo į šv. Petro Diena- liepos 4,, 
lietuvių par. bažnyčią, kur 11 ”.............. ' ""
vai. prasidėjo pamaldos žuvusių 
karo veteranų intencijai. Šv. 
mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. K. Jenkus.

Bažnyčia buvo perpildyta 
į žmonių. Pamaldos darė nepa- 
i prastą įspūdį. Dar pirmą kartą 
lietuvių bažnyčia yra mačiusi 
tokį skaitlingą būrį karo vete- 

I ranų.
Iš bažnyčios išėjus, organiza

cijos vėl susirikiavo ir nužygia-

* ....j j' lt ~~

Tą dieną, 8:30 vai. ryte, eis 
prie Šv. Komunijos Marijos 
Vaikelių Draugija ir Blaivinin
kų kuopa. Per 9:30 vai. ryte, 
šv. mišias priims šv. Komuniją 
sodalietės.

Tą pačią dieną lankėsi kun. K. 
Vasys, Aušros Vartų lietuvių 
par. (Worcester, Mass.) klebo
nas. Ta proga kleb. kun. K. Va
sys apžiūrėjo naują “Darb.” in- 
teftype mašiną, kurios išpirki
mui važiuodamas į Lietuvą 1938 

= i vo į Stepono Dariaus aikštę, m. davė $10.00. Dabar gi paklo- 
Ė kur iš anksto buvo pastatyta jo $15.00. Vadinasi, kun. Vasys 
Į i kalbėtojams tribūna.
Š i— Aikštėje programą atidarė 

j Stepono Dariaus Posto koman- 
dierius Vincentas Rymkus, ku-

I ris perstatė Amerikos Legijono 
J Suffolk Apskričio komandierių 
Timothy McLaughlin pirminin
kauti. Maldą atkalbėjo Legijo- 
nierius Nicholas Fleming.

Stepono Dariaus Benas su
grojo maršą ir pirmininkaujan
tis perstatė Legijonierių Dakta
rą Seymour. kuris pasakė kal
bą, nurodydamas Stepono Da
riaus nuopelnus ne tik Ameri-’ 
kai, bet ir Lietuvai.

Lietuvių kalba kalbėjo legi-į 
jonierius adv. F. J. Bagočius.

Po to perstatytas kalbėti A-Į 
merikos Legijono Massachu- kareivių organizacijos. Mišias 
setts Departamento \ ice - Ko- Į atgiedojo ir pamokslą pasakė 
manderis Richard Cunningham. kun. K. Jenkus. Bažnyčia buvo 
kuris nurodė, kad Amerikos Le- 
gijone nėra tautų skirtumo, kad 
visi yra lygūs. Baigdamas savo 
kalbą p. Cunningham nuplėšė tono Šv. Petro lietuvių parapi- 
juodą uždangą nuo lentos, ant jos vaįkų bei jaunimo metinė 
kurios aukso raidėmis užrašy- religijinė eisena Marijos garbei, 
ta: Stephen Darius Sq. . Mergaičių ir vaikinų, simboliš-

Oficialiai atidarius aikštę, ^ai pasiruošę, būriai maršavo 
pirmiausiai Stepono Dariaus .gatvėse. Už tokią gražią ir gi- 
Postas uždėjo vainiką. Juos se- jįaį tikybinę eiseną kun. Vir- 
kė Susivienymo Šv. Kazimiero mauskis grįžęs bažnyčion, dėko- 
draugija, Sandaros Kuopa, ir, jo kun. K. Jenkui, Seserims Mo- 
So. Bostono lietuvių piliečių kytojoms. sodalietėms ir ki- 
klubas. ' tiems padėjėjams, tėveliams ir

Uždėjus vainikus, Stepono Da-. visiems dalyviams.
riaus atminčiai pagerbti, karo -----------
sargyba šovė saliutą, po kurio P-lė Bronislava Pavilionytė, 
pasigirdo trimito aidai. Iškil- gyv. 53 G. St.. ištekėjo už Juo- 
mės užbaigtos Amerikos himnu, zapo Poškos. Liudijo Katrė Poš-

Iškilmėse dalyvavo tūkstan- kaitė ir Alfonsas Vediuga. 
tinę minia ne tik lietuvių, bet ir -------------
svetimtaučių. Vietos anglų laik- 4 vai. p. p., ištekėjo vytė 
raščiai plačiai ir palankiai rašė nelė Ieva Narinkevičiūtė

išpirko ketvirtą dalį notos, ku
rias turime apmokėti kas mė
nuo.

liekuojame kun. K. Vasiui 
finansinę paramą.

už

REIŠKIAME GILIA 
UŽUOJAUTĄ

šias iškilmes.

Sveiksta

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

Jota J. Grigaitis
(Grigaliūnas!

ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

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

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

■7 ’^VNAMŲ; i-'
701 isorBšft Jfr, 'i*asš.~

Tel. ŠOU 4673

labai malonu matyli mūsų nuo
latinius rėmėjus, su kuriais be
veik į kiekvieną pikniką kartu 
vykstame. Jie buvo: p. Zuraus- 
kienė su dukterim Izabelia ir 
augintine; p. Ašmenskai. p. J. 
Vinckus, O. Natkienė, E. Usavi- 
čius, J. Lengvinas, Korsakienė 
su anūke Alena, L. Tamulionie- 
nė, A. Radzevičius, M. Treina- 
vičiūtė, Alena ir Frances Petke
vičiūtės, J. Einikis, M. Tebera, 
A. Raulinaitytė, p. Sandackas, 
p. Natkus, p-lė Prišmontaitė, p. 
S. Zerauskaitė, P. Natkytė, p. 
Vengriūtė, p. Pranckaitė. p. Pa- 
stelis, p. Venis. Atgal grįžtant 
dar prisidėjo p. Petreikiai su 
šeima.

Noriu pasakyti vieną dalyką, 
būtent: prisipažinsiu, kad esu 
labai atsilikęs nuo dabartinių 

' moderniškų laikų. Kaip mes va-. 
■ žiavome į namus, tai aš išgirdau 
į visokiausių dainų bei dainuškų.
O manau sau, man reikia daug 
trankytis, kad aš galėčiau nors 
dešimtą dalį jų išmokti. Lietu- 

Įviai įpratę dainuoti, tai jie tur 
būt visur ir dainuoja. Grįžtant 
atgal man atrodė, kad tik vieną 
minutą važiavome. Dabar aš tai 
tikrai žinau, kad esu atsilikęs...

Bendrai imant esu labai pa
neš turėjau

I

Geg. 28 d., tapo pakrikštyta: 
duktė Reimundo Estelės (Kle- 
pečkaitės) Collins vardais Ka
rolina Liora. Kūmais buvo 
Frederikas Daugis ir Marė Dau 
gienė.

Dėl mirties a. a. Juozo Gailiū- 
no, reiškiame gilią užuojautą jo 
šeimai ir giminėms.

Bcndzcvičių Šeima.

ŽINUTES

Geg. 28 d., 11 vai. ryte, 
Petro bažnyčioje, išklausė 
mišių įvairios So. Bostono 
kareivių organizacijos.

perpildyta.

Rap.

Pereitą ketvirtadienį, geg. 25 
d. sunkiai susirgo “flu” liga, p. 
Antanas Peldžius. 
ko” administratorius. Liga 
smarkiai kankino per kelias die
nas. bet dabar jau jaučiasi 
riau ir Dievui padedant gal 
užilgo galės grįžti darban.

Motinos Diena Lietuvoje GRABORIAI

h — |Vt • IV A Y« *Midziai Is Gegužines

ŠV. 

ŠV. 
ex-

Tą pačią dieną įvyko So. Bos-

Antradienį, gegužės 30 d., nu
švitus rytmečio saulutei ryžau
si ir aš važiuoti į Romuvos par
ką, Montello, kur turėjo įvykti 
LDS Naujos Anglijos Apskričio 
gegužinė. Busas išsijudino ly-. 
giai dvyliktą valandą nuo ‘Dar
bininko’. Važiuojame ir norime, 
kad tas busas, kaip greičiau pa
siektų Romuvą. Nereikėjo nei 
valandos, kaip mes atsidūrėme 
Romuvos parke. Dar biškį per tenkintas pikniku, 
anksti tur būt atvykome.. Mes progos daug ko pamatyti ir iš- 
beveik pirmieji. Bet kaip bema
tant. kaip iš maišo šiūptelėjo ir 
nugrendė parką automobiliais. 
A dabar tai kas kita. Pasidali
nome. Vieni nuėjome žiūrėti ar 
gražios šeimininkės..., o kiti 
slinko į antrąją dalį salės... Vi
si tik ieško viens kito, kaip pa
simetę. Mūsų buso vadas Stasys 
Griganavičius, tai pradėjo by
las rokuoti. Manau, sau, tu ro- 
kuok ne rokuok, o iš skylės ne- 
išlysi... (Rodos jam trūko ne
pilno dolerio, kad galėtų apsi
mokėti už busą). Mes prie ba
ro pradėjome “barankas” pirk
ti... O beje negaliu pamiršti ne- 
pagyręs mūsų kompanijos, ku
rie važiavome busu. Man buvo

girsti. Čia daugiau savo įspū
džių nerašysiu, bet kitiems pa
tarsiu, kad nors ne dažnai, bet 
kartais ant didesnių piknikų 
verta atsilankyti. Aš.

KAUNAS — Gegužės pirmą
jį sekmadienį visoje Lietuvoje 
buvo iškilmingai minėta Moti
nos diena. Minėjimo iškilmėse 
Kaune kalbą pasakė ministras 
pirmininkas brig. gen. J. Čer
nius, be kita ko pareikšdamas:

šiandien motinos vaidmuo ne 
tik nėra sumažėjęs, bet priešin
gai yra tapęs svarbesnis. Moti
na turi rūpintis, kad ir visuo
menės santvarka, ir įstatymai, 
ir socialinės bei kultūrinės ir e- 
konominės gyvenimo sąlygos 
būtų darnioje santarvėje su mo
tinos pradėtuoju darbu šeimoje. 
Motina tarnauja visuomenei, 
valstybei ir tautai, tad ir ji gali 
reikalauti už tai vienintelio at-’ 
pildo, kuris yra labai kuklus: : 
kad visuomenė, tauta ir valsty
bė, josios vaikams patikrintų 
egzistencijos sąlygas. Pagerb
dami motiną pagerbiame ir šei
mą. Šeima yra valstybės pa
grindas ir kertinis akmuo vi-' 
suomenės santvarkai. Ypatin
gos pagarbos mes turime pa-, 
reikšti gausingoms šeimoms. 
Jos duoda gražų pavyzdį, kad 
tauta augtų ir plėtotųsi. Dides
niam gyventojų skaičiui mes tu
rime pakankamai erdvės. Kiek
vienam piliečiui mūsų krašte y- į 
ra užtikrinta duona ir pragyve- j 
nimas, tik reikia sąžiningai 
dirbti.

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
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)

CAMBRIDGE, MASS
CAMBRIDGE PARAPIJOS 

IŠVAŽIAVIMAS

pa- 
už 

Karolio Bali. Liūdytojais užsi
rašė Frcderick Bison ir jo žmo
na Ona.

Vakare įvyko Tretininkų Ta
rybos susirinkimas. Taryba rū
pinasi. kad Tretininkai daug

“Darbinin-j padarytų pelno prie savo stalo

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Birželio 25. Palangoje įvyks 
Nekalto Prasid. parapijos šau
nus ir didelis išvažiavimas. Gas- 
padorius Alek. Potembergas, jo 
padėjėjai ir gaspadinės deda vi
sas pastangas, kad šis išvažia
vimas būtų pelningas. Kun. A. 
Baltrušiūnas rūpinasi. kad 
kiekviena draugija aktyviai pri
sidėtų ir dalyvautų išvažiavime. 
Visi ruoškimės į pikniką. —

Kvieslys. Į
GERA PASTABA

Mūsų chore narių tarpe įvyk-! 
sta daug vestuvių. Jau dvi po- j 
relės sudėjo savo gyvenimo įža-| 
dus, būtent, ponai Povilas ir O-; 
na Remeikai (Bingelytė); po- j 
nai Vytautas ir Alena Tamošių-. 
nai (Gailevičiūtė). Birželio mė-' 
nesy sulauksime mūsų CHORO- 
spondento (Jinai ir Jis) gar
bingos dienos. Dar daugiau į- 
vyksta jungtuvių, bet r.eturėda- ■ 
mi tikrų žinių kada — lauksi- ’ 
me. Gražiausias dalykas tai.; 
kad choristai su choristėmis 
sueina į poras. O jeigu ir ne iš 
choro, tai vis vien iš savo tau
tos pasirenka. Štai kodėl priva
lome dalyvauti su savo tautos 

j žmonėmis.
Kandidatas Choristas.

Po to Motinos dienai ir šeimos 
savaitei ruošti komiteto pirmi
ninkė p. Tūbelienė pareiškė pa
dėką visoms gausių šeimų mo
tinoms, kurioms buvo įteiktos 
premijos ir padėkos lapai. Gau
sių šeimų motinų vardu kalbėjo 
Ona Stankevičienė, o gausios 
šeimos vardu iš 12 šeimos sūnus 
Pašakarnis.

I
Keliaukite į Lietuvą

PER

HOLLAHD- AMERICA LINE

parapijos
1939

išvažiavime, birž. 18.

ge-
ne-

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIU DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvvay, 
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 Broad way, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

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 PUBI.IC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Edw.V.Warabow
(IVRUBLIAUSKAS ) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LaikrodininkasI

LAIVAI IŠPLAUKIA l$

NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

VVEENDAM Birželio
STATENDAM Birželio
NIEUW AMSTERDAM Liepos 3 
ZAANDAM Liepos 8
STATENDAM Liepos 13
NIEUW AMSTERDAM Liepos 22
STATENDAM Rugpjūčio 3

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

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

■-----

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengčjas.
Sodewall, Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis su
3—S- 9—12 mėnesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St.’, So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

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 Broadvvay.

d., 7:30 vai. vak., Šv. 
bažnyčioje įvyko

Geg. 31
Petro par.
Marijos mėnesio baigos pamal
dos. Per visą mėnesį žmonių 
gausiai lankėsi į gegužines pa
maldas. Tą vakarą įvyko Treti
ninkų pamaldos ir susirinkimas.

—
; Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį šią savaitę metų ber
ta inio pasninkas.

I

i

Visi, kurie norėtumėte bei 
jausdami atlikti patriotinę pa-1 
reigą. parėmimu Lietuvių die-į 
nos. Pasaulinėje parodoje. New| 
Yorke. kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai. 
Ženkleliai galima gauti ir “Dar
bininko” administracijoj. Kai
na 25c.

i

Birželio 4 d„ 9:30 vai. ryte, 
mišios šventos bus giedamos 
I,RK Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus Draugijos intenci
jai.

i

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

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

j
i

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumhia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Prist.at.au ICE CREAMĄ. ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

f

i

i 
i

Bay ViewMotorService
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

I

Peter Pilvinis, Sav.

•į

GELBĖK

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

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

412 W. BROADVVAY.
SO BOSTON. MASS.

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojam 

automobilius ir trokus.

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

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

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 

Į lai verti skaitytojų paramos.
' Visi skelbki tės “Darbininke”.

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai, 
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
i

Peter s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

QueenAnnLaundryJnc.$
7—9 Ellery St., :■

So. Boston, Mass. !j
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai Ji 
būtų švariai išplauti, Ji

paveskite šj darbą mums. Ji

Prist.at.au


Penktadienis. Birželio 2 d.. 1939

WATtr>B'JRY. CONN.

A -j- A I

■W . . ■ ■* ‘
v

PARB ĮNINKĄS 8

turėtume stulą, kad suorgani
zuoti ekskursantus važiuoti / 
Lietuvių Dieną, liepos 4.

Gegužės 27 d., šv. Mari
jos ligoninėje mirė LDS 5 
kuopos narys, Pranas 
Cluodems.

Kelioms atvyko i šia šalį 
iš Lietuvos — Kauno mies
to 41 metai atgal. Dirbo il
gus metus Ameiican Brass 
kompanijoje. Turėjo nuo
savą namą, IS Jarnes 
ir ten gyveno.

Paliko nuliūdime žm< 
sūnų, dvi dukterį ir 4 < 
kus.

Palaidotas su bažnytinė 
mis apeigom;- ■ -i..,- 30
dieną.
L!.» kuopos nariai res 

siunčia maldą Aukščiau
siajam. kad priimtų >o vė
lę- Į amžiną gyvenimą. Taip 
gi reiškia užuojautą jo 
ZlMGIiŪ.1 11' \ 1S111 > • HIK11.

J• 't otlluS. 

LDS 5 kp. Rast.

St.

u>ną,
anū-

LDS Centre Vaidyba rei
škia gilią užuojautą p. 
Cluodenienei ir jos šeimai 
šioje liūdesio valandoje.

i

Komiteto susirinkimas įvyks 
birželio 2 d.. > vai. vakare, se
nos mokyklos kambaryj, ir po 
to Įvyks kirk\ ieną penktadieni, 
vakare. Norintieji važiuoti. pra 
komi ateiti ir užsiregistruoti.

Birželio 4 d. Įvyks parapijos 
piknikas Linden parke, t’nion 
City. Conn. Dainuos parapijos 
choras, bus sjMirto programa. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Į ---------------------

Birželio 1S d. toje pačioje vie 
toje Įvyksta 6 draugijų pikni
kas. Bus dainų ir sporto prog
rama. Tų 6 draugijų atstovai 
malonėkite susirinkti birž. 2 <1.. 
t :.30 senosios mokyklos kam 
bary j.

a. Juodkojis.
žmonės ir iš- 

h'n > sp

Geg. 26 d. Įvyko Federacijos 
22 skyriaus ir Pasaulinės paro
dos komiteto susirinkimas. Iš
rinkta atstovais Į komitetą kel
ti fondą Lietuvos apsigynimui 
ir Klaipėdos pabėgėlių šelpi
mui.

Perskaitytas laiškas Lietuvių 
Dienos (liepos 4i Marianapolyj 
komiteto. Priimtas. Komp. A. 
Alcksi ragina g
Į Lietuvių Dicaą, i: .. 4, Ma-
rianapulin.

Seka P;
tuvių Dienos 
mas. Atsilankė ir 
klubo atstovai 
kalnis ir V. 
ra išrinktas 
nedalyvavo.

Komitetas
lėlius. Kiekvienas 
tų įsigyti. Kaina 
parduota keli tikietai važiuoti Į 
New Yorką. Tikietų galima 
gauti L. Vyčių klube ir p. Janu- 
šaičio krautuvėje. Bank St.. ir 
pas kitu: komiteto narius.

p. Uršulė Liutke 
vo sūnų Jonu bu 
VVilkes Barče, Pa. 
Marijoną ir švo: 
Kraptaviėius.

aulinės j 
rcika!

4‘i

Dr.
I Trbona

Iir K.

uoliai

paro los Lie- 
ų svarsty- 
š Green St. 
M. Aukšti- 
;. Taipgi y- 

*x-t

i platina ženk
li* tuvis turė-

25 centai. Jau

Visi
Dieną, 
lin ir į

važiuokime Į Lietuvių 
liepos 4 <1.. Marianapo- 
New Yorką. rugsėjo 10.

LDS 
gausus. Pereitame susiimk 
sudarytas komitetas iš 12 
rių. kurio tikslas darbuotis, kad 
Lietuvių Dienoj. Marianapolyj.

5 kp. susirinkimas buvo 
Pereitame susirinkime 

na-

moraliai ir medžiaginiai. Perei
tą savaitę Transradio Press 
pranešime buvo pažymėta, kad 
lenkų užsienių reikalų ministe- 
ris Beckas pranešė Anglijos 
valdžiai, kad Rusija negali ga
rantuoti Lietuvos nepriklauso
mybės .nes neturi bendrų sienų 
su Rusija, ir jeigu toji šalis tu
rėtų gelbėti Lietuvą, tai turėtų 
siųsti tą pagelbą per Lenkiją. 
Ar nebūtų čia kaip tiktai gera 
proga Federacijai painformuoti 
p. Becką, kad jis turi didelę 
klaidą, darydamas tokį pareiš
kimą, nes užimtoji trečioji Lie
tuvos dalis per lenkų valdžią y- 
ra Lietuvos žemė ir Lenkija ne
turi tiesos jos savintis, bet grą
žinti ją tikram jos savininkui. 
Nors negalima pasitikėti Rusi
jai ir jos pažadėjimams, bet 
reikėtų painformuoti plačią A- 
merikos visuomenę, kad Beckas 
pasakė melagystę, kuri pateko 
Į plačią Amerikos ir Anglijos 
spaudą.

Įstatyk Šį Naują

UNIVERSEL ELEKTRIKINĮ PEČIŲ-

Dabar Tik $2«95 Įmokėti

Edison Shop

Iškepa kalakutą su patraukiančiu apspragė- 

jenų. taip lengvai, kaip būtų kepamas sausai

nis. * Automatiškas Šilumos kontrioliavimas 

suteikia lengviausj kepimo būdą jūsų gyveni

me... Nereikia daugiau prie pečiaus lanksty

tis. Sėkmingi rezultatai užtikrinti nuo pat 

pradžios. Suglaustas ir pernešamas. Cali 

pasiimt j vasarnamį. * Prijungti galima prie 

sienoje (taisyto plago. Jums patiks, ypač laike 

karščių, tvankių dienų — elektrikinis gamini

mas, reiškia — VĖSI VIRTUVĖ. * Lengvi 

mėnesiniai išsimokėjimai. * DABAR 

$2^.90 su viskuo * Pamatyk šiandien!

te su sa- 
išvykę i 

sesutę 
Antaną 

l’U p.

MEW BRITAI!!, CONN.
Iš DARBININKŲ GYVENIMO

Darbininkų gyvenimas šioje 
kolonijoje žymiai pasunkėjo. 
Dirbtuvėse trumpina darbo va
landas. Atleidžia darbininkus, 
visai, nežiūrint to. kaip ilgai y- 
ra išdirbęs toje pačioje dirbtu
vėje. Dauguma darbininkų dir
ba viešuosius darbus VV PA.. bet 
ir iš ten atleidinėja.

šimtai vyrų vaikščioja be dar
bų. Jaunuoliai be darbo dažnai 
puola Į visokias piktadarybes: 
atsiranda ir tokių, kurie gauna 
nervų suirimą ir bando pasida
lyti mirtį. Pažiūrėkime Į kom
panijų metines atskaitas ir pa
matysime. kad per metus pada
ro milijonus pelno. Perteklius 
didžiausias. Tik darbininkų šei
mos. skursta ir žūsta.

(PILNAI SU PASTATU IR KEPIMO ĮRANKIAlS)

Savo Virtuvėje!

Namie Išmėginimui 
Be Mokesčiu ar Obligacijų

BAIGIA SAVO JAUNAS 
DIENAS

Mūsų jaunimo vadai ir buvu
sieji Amerikos Lietuvių Studen
tų ir Profesionalų Sąjungos 
Centro viršininkai rengiasi su
siporuoti ir jau yra paskelbti 
užsakai Bernardo Rumbučio su 
p-le Veronika LJlinauskaite. 
Bernardas yra buvęs viršminė- 
tos Sąjungos centro vice-pirmi
ninkas. Taipgi p. Jonas Morkū
nas su p-le Amelija Urbonaite, 
p. Morkūnas yra vienas iš pir
mutinių ALS ir PS organizato
rių ir Centro pirmininkas. Da
bartiniu laiku turi Įstaigą kai
po profesionalas laidotuvių di
rektorius. Sveikiname!

Vyturys.

BOSTON EDISON COMPANY ARBA ELEKTRIKINIUS PARDAVĖJUS L Vyčių N. Y. ir N. J. 
Apskričio Bankietas

LIETUVIŠKOS POROS

Gegužės 29 d., priėmė mote
rystės sakramentą p-lė A. Krai- 
vienytė ir F. A. Griška iš Forst- 
ville, Conn. Kleb. kun. A. Vaš- 

į kelis jų intencijai atnašavo šv. 
mišias ir suteikė sakramentą. 
Liudytojais buvo jaunosios se
sutė Jule ir jaunojo brolis An
tanas. Jaunavedžiai yra geri 
katalikai ir katalikiško veikimo 
rėmėjai. Jaunojo tėvelis yra 
■‘Darbininko” skaitytojas. Ves
tuvių puota įvyko Community

• Hali. Forcstville. Conn.
SI ’TEIKS ST ’TVlRTINIMO 

SAKRAMENTĄ 
Birželio IT d., po pietų, Šv. 

Andriejaus lietuvių par. bažny
čioje. parapijos vaikeliams J. E. 
Hartfordo Vyskupas suteiks 
Sutvirtinimo Sakramentą. Mū
sų parapijos Dvasios Vadai 
kviečia ir suaugusius, kurie dar 
nėra priėmę* šio Sakramento, 
pasinaudoti proga.

Gegužės 30 d., kun. P. P. Kar
tonas suteikė Moterystės Sa
kramentą poniai K. Savickienei, 
našlei, ir P. Pilipauskui. Linkė
tina laimingo gyvenimo abiem 
porom.

PARAPIJOS NAUDAI 
VAKARAI

NEW HAVEN, CONN

Parapijos naudai bingo žaidi
mas Įvyksta kiekvieno ketvirta
dienio vakare, parapijos salėje. 
Atsilankykite visi ir paremkite 
kilnų tikslą.

TRILYPĖS GEGUŽINĖS 
REIKALU

Trilypės Gegužinės reikalais, 
kurią rengia LDS., LRKMS. ir 
LRKSA Connecticut apskričiai. 
16 d. liepos. Sea Cliff. New Ha
ven. rūpinasi išrinkta komisija: 
renka skelbimus programai ir 
t. t. Jau yra užsakyta autobu
sai. kuriais važiuoti kainuos 65c 
asmeniui Į ten ir atgal, 
ruoškimės visi.

HARTFORD, CONN

Tad
T. M.

Gegužės 17 d. pp. Elijošių na
muose Įvyko šaunus vakarėlis 
pagerbti p. Veroniką Petrukevi- 
čienę, jos gimimo dienos sukak
ties proga. Dalyvavo apie 40 
artimiausių jos draugių, kurios 
sveikino p. Petrukevičienę ir 
linkėjo jai ilgiausių metų.

p. Petrukevičienė yra katali
kiškų organizacijų ir draugijų 
narė, daug darbuojasi katalikiš
kame veikime. Dalyvės p. Pe
trukevičienę apdovanojo gražio
mis dovanomis. Draugė

MOTERŲ SĄJUNGOS VAKA
RAS PAVYKO

Gegužės 21 d., Moterų Sąjun
gos 33 kuopa surengė įvairų va
karą. Suvaidinta 1 veiksmo 

I juokinga komedija “Girtuoklė 
į ir Blaivininkas”. Roles atliko 
p-lė A. Petrulytė ir J. Matulai
tis. Jų nudavimai ir judėjimas 
suteikė klausytojams gardaus 
juoko.

j Deologą — Laiškas nuo Bar
boros, atliko M. Jokubaitė ir J. 
Matulaitis. Jiedu taipgi publiką 
prijuokino.

Smuiką solo išpildė jauna lie
tuvaitė, Alice Jutinskaitė. Ji at-i 
liko lietuviškus ir amerikoniš-' 
kus kūrinius labai pagirtinai, i 
Ji yra visai jaunutė. Garbė te-1 
veliams .kad nesigaili savo duk
relei duoti progą pasimokinti.

Vakaro vedėja p. M. Jokubai
tė trumpai kalbėjo apie Moterų 
Sąjungą ir kvietė visas moteris 
ir merginas prisirašyti prie Mo-! 
terų Sąjungos. Naudingą kalbą 
pasakė Dr. M. J. Aukštikalnis— 
Colney iš KVaterbury, apie svei
katą ir naudingumą geros orga
nizacijos; taipgi mūsų klebonas 
kun. M. Pankus suteikė gerų 
minčių apie sąjungą, ir dabar 
einant vajui skatino visas tap
ti Moterų Sąjungos narėmis.

Dainų ir muzikos programą 
išpildė VVaterbury Vaizbos Bū
to radio choras, vadovystėje 
gabios mokytojos p-lės Bronės 
Rasimavičiūtės. Dainas ir mu
ziką išpildė puikiai ir jausmin
gai. Publika Įvertino aplodis
mentais.

Merginų kvartetas, kurį su
darė sekančios panelės: K. Je- 
gėlaitė, B. Rasimavičiūtė, A. A- 
domavičiūtė ir A. Skerstonaitė, 
puikiai išpildė Tinkle-oo.

Vincukas ir Onutė, savo pasi- 
1 kalbėjimais prijuokino klausy

tojus. Dr. M. J. Aukštikalnis— 
Colney su Vincuku taipgi pri
krėtę juokų.

Dvi sesutės — Evelyn ir Mil
da Makarevičiūtės išpildė due
tus gitarais. Vykusiai atliko vi
sus kūrinius. Programa užbaig
ta muzikališku veikalėliu, “Se
nas Bernas”, kuriame dalyvavo

visas choras ir šie vaidino: B. 
Kukanskaitė ir J. Daugėla. Šis 
veikaliukas suteikė visiems gar
daus juoko. Trumpą kalbą apie 
Moterų Sąjungą pasakė p-nia 
M. J. Aukštikalnienė, kuri yra 
Waterbury kolonijos veikėja ir 
43-čios kuopos Moterų Sąjun
gos pirmininkė.

Didelė garbė priklauso p-lei 
Bronei Rasimavičiūtei už pri- 
rengimą tokios turiningos pro
gramos : taipgi garbė choris
tams. kad klauso savo mokyto
jos ir su ja bendrai dirba. Kad 
Waterbury jaunimas pas mūs 
atsilankė ir palinksmino, tai 
reikia padėkoti gerai veikėjai p- 

inei M. J. Aukštikalnienei, kuri 
j sukvietė jaunimą ir pasirūpino 
jo atvežimu. Taipgi reikia dau- 
giaus pasakyti, kad jaunimas ne 
tik palinksmino mus. bet ir pri
sidėjo finansiniai užsimokėda- 

imi Įžangos bilietą. Kartu su 
jaunimu atvyko skaitlingas bū
relis sąjungiečių ir pažįstamų. 
P-nią M. J. Aukštikalnienę ap
dovanojo raudonų rožių Corsa- 
ge ir Dr. Aukštikalniui prisegta 
rožė už jųjų parodytą gerą šir
dį Moterų Sąjungai.

Šiame vakare gražiai darba
vosi šios sąjungietės: Z. Mar- 
kūnienė, M. Januškienė, M. 
Pranckevičienė. O. Norkūnienč, 
M. Ramanauskienė, O. Čepo- 
kienė, A. Tiškienė, A. Pečiulie
nė, O. Čirvinckienė, S. Tamule- 
vičienė. M. Jokubaitė ir A. Šty- 
rienė.

Vakaras buvo sėkmingas. 
Rengėjos taria širdingą ačių 
visiems, kurie kuo nors prisidė
jo, ypatingai Waterburio jauni
mui

I

šį vakarą po visą krikščionišką 
pasaulį prasideda pamaldos, 
9-nių dienų novena prie Švento
sios Dvasios. Suteikęs Sutvirti-I 
nimo Sakramentą, J. E. suteikei 
palaiminimą Švenčiausiu. Asis-, 
tavo vyskupui parapijos ir kai
mynai kunigai ir Aųuinas Insti- Į 
tuto studentai.

40 VAL. ATLAIDAI
Iškilmingus 40 vai. atlaidus 

mūsų bažnyčioje pradėjo kun. 
Pranas J. Valiukas su švento
mis mišiomis ir procesija gegu
žės 21 d. Pirmą vakarą mišpa
rus atnašavo kun. A. Orvidas. o 
pamokslą pasakė kun. K. Skrip- 
ko. Pirmadienio ryte sumą lai
kė kun. A. Petraitis, mišparus 
laikė kun. K. Strimaitis, o pa
mokslą sakė kun. A. Petraitis. 
Paskutinį rytą sumą laikė kun. 
K. Strimaitis, vakare - gi miš
parus laikė ir procesijai vado
vavo kun. A. Petraitis, asistuo
jant kun. A. Orvidui ir kun. S. 
Kaczmarek. Pamokslą sakė 
kun. K. Strimaitis. Pradžioje ir 
pabaigoje procesija buvo labai 
gražiai Sesučių Pranciškiečių 
sutvarkyta. Didysis altorius 
skendo gėlėse ir žvakių šviesoje. 

I Choras, p-lei I. Rovaitei vado- 
■ vaujant, per visas pamaldas la- 
I bai gražiai giedojo. Daug žmo
nių naudojosi Dievo malonėmis, 
žodžiu, atlaidai buvo sėkmingi, 
ir lietuviškas ačiū priklauso 
klebonui kun. Jonui M. Bakšiui 
ir jo vikarui už surengimą to 
Dievo malonių laiko.

I

I

ir visiems už atsilankymą.
M.

ROCHESTER, N. Y
VYSKUPO APSILANKYMAS

Gegužės 19 d„ 7:30 vai. vaka
re mūsų parapiją vizitavo J. E. i 
James E. Keamey D. D., Ro- j 
chesterio Diocezijos vyskupas | 
ir suteikė Sutvirtinimo Sakra- j 
mentą. J. E. pasakė tąja proga 
labai gražų pamokslą, primin
damas, kad laimingi yra visi 
tie, kurie priima tą Sutvirtini
mo Sakramentą šį vakarą, nes

ELIZABETH, N. J. — Gegu
žės 7 d., Lietuvių Laisvės salė
je įvyko L. Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskričio bovvling lygos bankie
tas.

p. Antanas Lakavičius iš Pa- 
tersono, lygos pirmininkas, pa
sakė Įžanginę kalbą, dėkojo vi
soms kuopoms už paramą, ir 
sveikino visus dalyvius.

p. Antanas Pinkauskas, vieti
nės L. Vyčių kuopos narys, bu
vo toastmasteriu.

Principaliais kalbėtojais buvo 
teisėjas John McGuire iš Eliza - 
beth: kun. M. Kemežis, vietinis.

Taipgi trumpai kalbėjo pp. C. 
Oškutis ir V. Petručionis, vieti
niai: A. Balonis ir J. Merius iš 
Paterson, ir K. Basanavičius iš 
Jersey City.

Kun. Kemežis įteikė dovanas 
į kuopų rateliams: P. Kruze, Lin- 
deno Whites 113 kp.: P. Laura, 

I ratelis No 2 Elizabeth’o 52 kp.; 
: V. Daukšys, Newarka 29 kp.; 
K. Kakštis, ratelis No 1, Eliza - 
betho 52 kp.; K. Kazlauskas, 

, ratelis No 2, Harrison - Kear- 
ny 90 kp. : P. Velevas. ratelis No 
1, Harrison - Keamy 90 kp.; 
K. Augustinas, Maspetho 90 
kp.; K. Skubąs, Patersono 61 
kp.; K. Basanavičius, Jersey 
City 124 kp., ir A. Dambraus
kas, Linden Greens 113 kp.

Lindeno Whites gavo auksinę 
taurę, kurią įteikė p. V. Kruizei, 
kuopos pirmininkui, už laimėji- 

i mą pirmos vietos.
p. Juozas Degutis, Elizabetho 

; L. Vyčių 52 kp. narys ir lygos 
sekretoriusą dėkojo visiems da
lyviams ir moterims darbinin
kėms. būtent, pp. Degutienei, 
Jankūnienei, Vaičiulevičienei ir 
Brazinskienei ir taipgi jaunoms 
mergaitėms už patarnavimą.

Programa užsibaigė šokiais.
K. V.

I

ALRK FEDERACIJOS 
SKYRIUS

Šiomis dienomis susiorgani
zavo viršminėtos federacijos 
skyrius išrinkdamas savo val
dybą. kurion Įėjo: Pirm. p. Pet
ras Norkeliūnas, rast. — Anta
nas Žiemys, ižd. — Pranas Gry-
baitis. Federacijon prisidėjo šv. i 
Petro ir Povilo dr-ja, Šv. Jurgio 
dr-ja, Švč. Marijos Panos mote
rų dr-ja ir SLRKA kuopa.

Galima pasveikinti draugijas, 
kurios nors suvėluotai, bet vis
gi pasistengė prisidėti prie fe-j 
deracijos, kuri yra Tautos sar
gyboje ir visokiais būdais sten
giasi padėti tėvynei Lietuvai

SLFFOLK 
D0WNS

DABAR IKI LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 

1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 

Įžanga (su taksais) Sėdynės 99c. 
Clubhouse $1 50—8 lenktynės kasdien


