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Ketvirtadienį, gegužės 
23 dieną, yra Dievo Kūno 
šventė. Ta šventė įsteigta 
ypatingu būdu, maldomis 
ir iškilminga procesija, 
viešai pagarbinti Jėzų švč. 
Sakramente esantį. Jėzus 
Kristus Švč. Sakramente 
yra viso mūsų gyvenimo 
centras, visa mūsų pagal
ba ir viltis. Jis pats mums 
pasakė: “Jūs visi, kurie 
vargstate ir esate apsun
kinti, ateikite pas Mane; 
Aš jus atgaivinsiu”.

Gyvename mes sunkius 
ir neramius laikus; tačiau 
mums nereikia nusiminti, 
nes Jėzus mums pasakė: 
“Tenenusigąsta jūsų šir
dys ir tenebijo; štai Aš esu 
su jumis per visas dienas”. 
Pasaulis trokšta taikos, 
bet atmeta Taikos Kuni
gaikštį, Jėzų Kristų. Jei 
pasaulis tikrai nori pasto
vios taikos, tai turi ateiti 
prie Jėzaus Švč. Sakra
mente, pažadėti Jam išti
kimumą ir meilę, nes be 
Kristaus nėra tikros tai
kos. Evangelijoje yra pa
sakyta, kad kuomet žydai 
nukryžiavo Išganytoją, vi
soje žemėje pasidarę tam
siu Taip įvyko mūsų lai 
kais, kada žmonės atmetė 
Dievą ir Jo šventus įsaky
mus; jie pradėjo vaikščio
ti tamsybės takais ir savo 
išdidume pasidarę neiš
mintingi. Mūsų gyvenimo 
Šviesa yra Jėzus Švč. Sa
kramente, Amžinoji Saulė, 
ir prie Jo žmonės turi su
grįžti, jei nori išsigelbėti 
nuo pražūties.

Lai Švč. Sakramento 
šventė paskatina garbinti, 
tankiai į savo širdis priim
ti Švč. Sakramentą ir įti
kinti pasaulį, kad nėra ki
tos taikos, kai tik prie Jė
zaus kojų.
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Vaizdas Nancy mieste, šiaur-rytinėje Prancūzijoje. Kodėl klausiama toks atėjo laikas, kad šalys lieka 
užpultos be jokio įspėjimo ir griaunamos be jokio pasigailėjimo, ramiųjų civilizuotų žmonių gyvenimas pa
svertas ant neužtikrinto rytojaus nuo galimo užpuolimo kas diena, kas minutė ir kas akimirka žiauriai karo 
lauko mirčiai. Tai dvidešimto amžiaus civilizacijos perlai... O kur teisingumas!!!
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Mirė Sesuo Marija-AJfonsa

Elmhurst, Pa. — Gegu
žės 19 d. Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų vienuolyne 
mirė po ilgos ligos Sesuo 
Marija - Alfonsą nuo Jė
zaus Gimimo. Velionė gi
musi Scranton, Pa. ir įsto
jusi į vienuolyną 1925 me
tais. Seselė paliko giliame 
nuliūdime savo seseris-vie- 
nuoles, seserį, Joaną, bro
lius Vincą, Joną, Praną, 
klieriką Kirilių pasijonis- 
tą, įr dėdę tėvą Alfonsą pa- 
sijonistą.

Iškilmingos gedulingos 
šv. Mišios buvo atlaikytos 
vienuolyno koplyčioje tė
vo Alfonso, Nukryžiuoto 
Jėzaus Seserų Kongregaci
jos steigėjo. Į paskutinę 
poilsio vietą nulydėjo sese
lę kunigai, visos seserys, 
giminės, svečiai ir seneliai 
su našlaičiais.

Tegul ilsisi ramybėje.

Londonas, geg. 23 — Mi
nistras Winston Churchill 
pareikalavo, kad jam būtų 
suteikta diktatoriaus ga
lybė. Vyriausybė sutiko 
jam tai duoti. Jam pavesta 
valdžia panaudoti turtą ir 
žmonės kokiam tikslui jis 
panorės; nustatyti darbi
ninkams atlyginimą, dar
bo valandas ir žmonių gy
venimo sąlygas. Sakoma, 
tai yra reikalinga šiame 
kritiškame krašto padėji
me.

Dužiausieji Mūšiai Turės
■—Iįvykti

Paryžius, geg. 23—Pran
cūzija ir Anglija rengiasi 
prie didžiausių mūšių, ku
rie turės už dienos kitos į- 
vykti. Hitleris yra įsakęs 
savo generolams prisi
rengti lemiančiam karui. 
Tie mūšiai greičiausia bus 
prie Ypres, netoli Belgijos 
rubežiaus ir Anglijos per
kaso.

Darbo Partija Kaltina 
Vokietiją Ir Rusiją

Londonas, geg. 23 — An
glijos darbo partija išleis
tame rašte: Stalin’s Men- 
About Turn, sako: “Pirmo
je vietoje atsakinga už da
bartinį karą yra Vokietija, 
bet nemažiau už tai kalta 
ir sovietų Rusija, kuri su
tartinai veikia su Hitleriu 
ir naciams teikia reikalin
gą pagalbą”.
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Naciai Prie Anglijos Perkaso
Paryžius, geg. 23 —Pran- ro”. Prancūzijos ir Angli- 

cūzijos ministras Reynaud jos generolai sako: “Ta pa- 
pranešė, kad vokiečiai už
ėmė Amiens, Arras ir Ab-

vojinga padėtis susidarė 
ne dėl to, kad mes neturi- 

beville miestus, pasivarė, me vadų ar narsių kovoto- 
visai arti Anglijos perkaso jų, bet dėl to, kad vokiečiai 
ir gręsia padalinti ir sus- turi daug daugiau lėktuvų, 

j kirstyti sąjungininkų ka- j Vokiečių puolimas gali bū- 
i riuomenes. Vyriausybė ti sulaikytas tik mums tu- 
taip pat pranešė, kad “ne- rint daugiau karinių lėk- 
tikėtinos prancūzų vadų tuvų”. Didžiame pasaulio 
klaidos” davė progą vokie
čiams taip plačiai užimti 
Prancūzijos žemės plotus. 
Tos “klaidos” tai buvo ne- 
išsprogdinimas tiltų, kas 
būtų sulaikę vokiečių žy
gius. Amiens, Arras ir Ab- ■ 
beville miestai yra tiek 
svarbūs, kad tai yra gele
žinkelių susisiekimo cen
trai ir jų užėmimas, reiš
kia užvaldymas Anglijos vadų įsakymu "visi tiltai 
perkaso. Užėmę tas svar- pgj. Somme upę buvo iš- 
bias vietas vokiečiai pers- sprOgdinti, kad sulaikyti 
kiria Anglijos kariuome- vokiečių žygius iš šiaurės 
nių susisiekimą su Pran- vakarų pusės Paryžiaus 
cūzija. Gi Anglijos, Pran- jįnk geĮ vokiečiai į Pary- 
cūzijos ir Olandijos karei- žių eina kitu kraštu nuo 
viai, kurie kovoja Belgijo- Marne miesto. Toliau, til- 
je prieš vokiečius, sakoma sunaikinimas dar iki 
jų esą virš vieno milijono, šiol vokiečių kariuomenei 
negali atsilaikyti prieš vo- mažai ką pakenkė. Vokie- 
kiečius ir bus išžudyti, ar- £įaį visa yra iš anksto nu- 
ba paimti£ nelaisvę.^ Pran- matę ir prisirengę. Jie yra 

kė, kad jų kariuomenė pa-į išsprogdinti ir jų in
žinieriai žino visų upių 
platumą ir gilumą ir turi 
sudarę planus ir reikalin- 

!gą medžiagą nutiesti nau-

I
kare vokiečiai nebuvo už
ėmę Prancūzijoje tiek 
svarbių vietų, kiek dabar 
trumpu laiku sugebėjo už
grobti.

Prancūzai Išsprogtino 
Visus Tiltus

Paryžius, geg. 23 —Pran
cūzijos vyriausybė ir karo

nuo

PRANCŪZAI ANTPUOLIU _ _
ATSIĖMĖ ARRAS*MIESTĄf^j°« ^5usybė p^eiš' ŽS

t kp kad nu kannnmpnp na- ______ • j..

čiai visa yra iš anksto nu*

Paryžius, geg. 23 —Pran
cūzijos ir Anglijos kariuo
menė puldami visu smar
kumu vokiečius, atsiėmė 
miestą Arras, kurį vakar 
vokiečiai buvo užgrobę. 
Arras yra apie 35 mylias į 
rytus nuo Abbeville, kurį 
vokiečiai taip pat vakar 
užėmė. Atgavimas vieno 
miesto davė sąjunginin
kams daugiau drąsos ir 
narsumo pulti vokiečius. 
Tačiau tas pralaimėjimas

sitraukė nuo Laono mies-; 
to.

Visuose frontuose eina 
kruvini mūšiai. Vienas

vokiečių negąsdina. Iš 
Berlyno pranešama, kad 
naciai bombardavo Pran
cūzijos uostus Boulogne, j , - -
Calais ir Dunkerąue; Bei-1 Prancūzijos sužeistas ka-|jus tiltus. Rodos, tai būtų 
gijos uostus Zeebrugge ir reivis> kuris kovojo ir di- j netikėtina, bet vokiečiai 
Ostendę. Visa šiaurinė! ūžiame pasaulio kare, pa-■ permato visas kliūtis, yra 
Prancūzijos dalis yra su- sakė: “Dvi valandos šio'gerai prisirengę ir už tai 
naikinta. karo Jrra daug baisesnės, I jų laimėjimai stebina pa-

kaip dvi dienos praeito ka- šaulį.

RUSIJA DARO REIKALAVI
MUS VOKIETIJOJE

Paryžius, geg. 23, —Lai
kraštis La Croix praneša, 
kad sovietų Rusijos vy
riausybė reikalauja Hitle
rio leisti komunistams ir 
bedievių sąjungai spaus
dinti Vokietijoje ir platin
ti komunistinius laikraš
čius ir knygas. Molotov 
pareikalavęs, kad užgrob-

tų ir suvalstybintų bažny
tines nuosavybes, nes Baž
nyčia esą sovietų vyriau
sybės ir komunizmo di
džiausias priešas. Molotov 
tariasi apie tuos reikalus 
su Vokietijos atstovu.

Vati kanas, geg. 23—Lai
kraštis Osservatore Ro
mano smerkia Hitlerio 
pradėtą kruviną karą ir jo 
nežmoniškas priemones 
pavergti tautas. Laikraštis 
įspėja tautas, kad jos apsi
saugotų nuo vidujinių 
priešų, kurie padeda Hitle
riui užgrobti ir naikinti 
kraštus.

Vatikano Laikraštis Smerkia 
Hitlerio Darbus

Rusija Numato Sąjungininkų 
Laimėjimą

Vatikanas, geg. 23 — Jo 
Šventenybė Pijus XII pas
kyrė Amerikoje du naujus 
vyskupus. Prelatas Tho- 
mas A. Boland paskirtas 
Newarka, N. J. vyskupu ir 
prelatas William A. Grif- 
fin Trento, N. J. diecezijos 
vyskupu.

PRANCŪZAI PRADEDA
APLEISTI PARYŽIŲ

Vilnius, gegužės 21 d. Į 
tikinčiųjų lietuvių pagei
davimus Vilniuje pagaliau 
pradedama atsižvelgti. 
Sekmadieniais, be šv. My
kolo bažnyčios, lietuviška 
suma laikoma katedroje, 
Šv. Jokūbo, Šv. Dvasios ir 
Kalvarijų bažnyčiose. Ti
kimasi ir tolimesnės pa
žangos tąja kryptimi, įes 
nuncijus Centoza rodo di
delį lietuvių reikalų supra
timą. " ' k!

Paryžius, geg. 23 — Vo
kiečiams užėmus beveik 
visą šiaurinę Prancūzijos 
dalį ir artinantis kasdieną 
arčiau prie Paryžiaus, 
prancūzai pradeda apleis
ti savo sostinę. Naciai užė
mė Soissons miestą, žy
giuoja nesulaikomi link 
Noyon ir Compiegne mies
tų svarbių geležinkelių su
sisiekimų vietų. Prancūzi
jos vyriausybė pareiškė, 
kad naciai nepaprastai 
smarkiu būdu pajėgia iš
sklaidyti jos kariuomenės

Vokiečiai Siunčia Kariuo
menę | Norvegiją

Stockholm, Švedija, geg. 
23 — Vokietijos naciai vėl 
pradėjo smarkiau stiprinti 
savo karines pajėgas Nor
vegijoje. Spėliojama, kam 
tas yra daroma. Kariuo
menė traukiama į šiaurę 
ir rytus prie Švedijos ru
bežiaus. Kariuomenių va
dai sako, kad Hitleris ren
giasi pulti Angliją. Hitle
rio planas esą pulti Angli
ją iš Norvegijos pakraš
čių per jūrą ir iš Prancū
zijos - Belgijos pusės per 
Anglijos perkasą. Gi Nar
viko dalyje vokiečiai stip
riai atsilaiko prieš likusius 

laikomai varosi gilyn į jų Anglijos ir Prancūzijos 
kraštą. i kareivius.

pulkus. Ministras Paul 
Reynaud pasakė: “Pran
cūzija ir Anglija nebus nu
galėtos, nors šiuo metu 
mūsų kraštas yra didžia
me pavojuje. Tačiau, jei 
būtų sakoma, kad reikalin
ga stebuklo Prancūziją iš
gelbėti, aš sakysiu, kad ti
kiu į stebuklą”. Kada pati 
Prancūzijos vyriausybė 
pasako savo gyventojams, 
kad kraštas yra pavojuje, 
aišku, jog vokiečiai nesu-

BELGIJOS VYRIAUSYBE
PERSIKĖLE Į PRANCŪZIJĄ

I

Paryžius, geg. 23 — Bel
gijos vyriausybė pabėgo iš 
savo krašto, nes nemato
ma galimybių išsigelbėti 
nuo vokiečių, ir įsisteigė 
Prancūzijoje, Lisieux mie
ste. Lisieux yra 95 mylias 
Į vakarus nuo Paryžiaus.

Hadai Nuskandino Anglijos 
Laivą

Roosevelto Atstovas 
Aplankė Popiežių

Berlynas, geg. 23 — Na
cių vyriausybė paskelbė, 
kad didžiulis karinis An
glijos laivas Resolution 
buvo nuskandytas prie 
Narviko, Norvegijoje. An
glijos vyriausybė pripaži
no nuostolį.

Maskva, geg. 23 — So
vietų Rusijos laikraštis 
Trud rašo, kad sąjungi
ninkai, tai yra Anglija ir 
Prancūzija, karą laimės, 
jei jis tik ilgai užsitęs, nes 
tos valstybės turi ganėti
nai reikalingos medžiagos 
ir Jungtinės Amerikos val
stybės joms ekonominiai 
teikia pagalbą. Hitleris tu
ri laimėti greitai, nes “lai
kas duosiąs sąjunginin
kams sutvirtinti savo pajė
gas ir ilgai ištęsėti”.

Rumunijoj Mobilizacija
Bukareštas, Rumunija, 

Geg. 23 — Rumunijos vy
riausybė šiandieną pašau
kė 300,000 atsarginių ka
reivių į kariuomenę.

Vatikanas, geg. 23 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių prezidento Roosevel
to pasiųstas atstovas į Va
tikaną aplankė Popiežių 
Pijų XII ir kalbėjosi apie 
Europos tautų padėtį.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 25 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių 
dainų, muzikos ir pranešimų iš WCOP stoties, Boston.



Penktadienis, Gegužės 24, 1940 DA.RBJNĮNK^S^^. L.

(VAIRIOS žinios

Anglijai Susidarė Pavojus
London, geg. 23, — Pre

mjeras Winston Churchill 
pranešė, kad prie anglų 
kanalo eina dideli mūšiai. 
Vokiečiai prasiveržė per a- 
lijantų milijoninę armiją 
ir šalia paimto Abbeville 
naciai pasiekė ir svarbų 
kanalo uostą Boulogne. 
Britų susisiekimas sutruk
dytas. Per kanalą gali su
sisiekti tik nakčia. Paėmus 
vokiečiams Boulogne, ang
lams susidarė didelis pavo
jus galimo vokiečių įsiver
žimo į Angliją .

Londonas, geg. 23 — Ka
pitonas Archibald H. M. 
Ramsey, Anglijos parla
mento narys, areštuotas. 
Jis įtariamas, kaipo nacių 
simpatizatorius ir kaipc 
toks galįs būti penktos vo
kiečių armijos narys.

Ramsey yra veteranas 
pasaulinio karo.

AH janhį Pozicijos Smarkiai 
Bombarduojamos

Londonas, geg. 23 —Maj. 
Clement R. Attler pranešė, 
kad šiandien įvyko aptari
mas reikalų dėl galimo vo
kiečių įsiveržimo į Angliją 
per Airiją.

—
Berlynas, geg. 23 — Vo

kiečių karo orlaiviai bom
barduoja Dower ir Dun- 
kirk, kurie yra Anglijos 
kanalo miestai. Sunkiai 
sužaloti trys alijantų tran
sportai, vienas tankinis 
laivas ir distrojeris.

Anglija Bijosi Vokiečių

Iš LRK Susivienijimo Seimo
_________

Telęphąnu “Darbininkui”
Wprce$ter, Mass. Gegu

žės 23 d. — Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivieniji
mas, posėdžiaudamas nuo 
geg. 20 d. išnešė gražių ir 
naudingų nutarimų mūsų 
išeivijos gerovei ir peržiū
rėjo organizacijos apdrau- 
dos svarbiuosius reikalus. 
Atstovai iš klausę įvairių 
komisijų raportų, tarp ki
tų ir finansų stovio nutarė 
paremti auka, po $150.00— 
Marianapplio Kolegijai, Šv. 
Kazimiero Vienuolynui, 
šv. Pranciškaus Vienuoly-į 
nui ir Nukryžiuoto Jėzaus! 
Vienuolynui.

Į Valdybą ateinantiems* 
dvejiems metams išrinkta: 
Dvasios Vądąs — Kun. Pr. 
M. Juras; Pirmininkas — 
L. šimutį?; Vice-Pirminin- 
kas — P. Karaąaųskas; Se
kretorius — W. T. Kvet- 
kauskas; Iždininkas — J. 
Yonakas; Iždo globėjai — 
K. Vilniškis ir K- Vencius. 
Daktaras kvotėjas — Dr. 
A. Rakauskas; organo 
“Garso” redaktorius — M. 
Zujus.

Kontrolės Komisija —

%A*

Kun. Pranciškus M. Juras, 
LRKSA Dvasios Vadas.

Juozas Vaičaitis, Ks. Mo- 
roza ir Adolfas Paleckis.

Statutų Komisija — V. 
Grieštoraitįs, V. Leliokas, 
A^v. F. Juškauskas.

švietimo Komisija — 
Juozas Laučka, Kun. J. Mi
liauskas, Antanas Kneižys, 
kun. Paąkauskas, Pransa 
Katilius.

Teismo Komisija — Ądv. 
J. Grish, Bd. Jasaitis, J. A. 
Mickeliūnas.

Labdarybės Komisija — 
Pr. Jurevičius, M. šrupšie- 
nė, Kazė Šlamienė.

Sekantis Susivienijimo 
seimas įvyks Hartford, 
Conn.

Seime atstovų dalyvavo 
105.

Daugiau žinių apie Susi
vienijimo darbus ir nuta
rimus seks kitame “Darbi
ninke”.

HiKijaJifiėjalto
Londonas, geg. 23, —Lai

kraštis Daįly Mirror pra
neša, kad sovietų Rusijos 
vyriausybė įspėjo Italiją, 
kad ji nesvajotų užpulti 
Balkanų valstybių. Trys- 
dešimtys divizijų sovietų 
Rusijos kariuomenės, apie 
540,000 kareivių yra susta
tyta prie Vengrijos rūbe? 
Saus. Sovietų Rusija pa
reiškė: “Jei Pitlerįs (ei.

U
M- ?yjwi,

LRR3A orgąpp 
redaĘtpriitf- 

j k. »■ xwwBHeaRneg—■

Itodgtaff

leis 
Vengrijai užimti Sloyakk 
ją ir jei Įtąlįją pasj^ęsys 
pulti Jugoslaviją, spviptų 
Rusijos kariuomepč eina | 
karą”. 

bet nėra jokio reikalo kiš
tis į Europos tautų ginčus. 
, Ępoaevėįtas taip pąt pa- 
sakėj kad Amerikai stipri
nant savo apsigynimui, 
nebus leistą nei vieniems 
iš to pasipelnyti, nei darbo 
unijoms iššaukti streikus, 
kurie trukdytų, ar paken
ktų krašto apsiginklavi
mui.

Angliju takto Amerikai 
Pagrita

Londonas, geg. 23 — An
glijos ministras Winston 
Churchill pareiškė, kad vo
kiečių užpuolimo galima 
tikėtis bile valandą. Vokie
čių kanuolių šūviai iš Bel
gijos ir Prancūzijos pa
kraščių aiškiai girdimi An
glijos miestuose. Vokie
čiams užėmus Prancūzijos 
ir Belgijos kraštų dalis ir 
per Prancūziją pasiyąrius 
prie Anglijos perkaso, An
glijos kariuomenė Belgi
joje lieka nacių apsupta. 
Jei vokiečiai tas svarbias 
susisiekimo vietas užėmę 
galės išsilaikyti sąjungi
ninkų padėtis pasidarys 
kritiška. Vokiečiai prane
ša, kad Anglijos kariuome
nė iš Belgijos traukiama 
prie Calais, Boulogne ir 
Ostendo grįžimui į savo 
kraštą. Jei taip, tai reiškia 
Anglija palieka Prancūziją 
vieną kovoti prieš vokie
čius savo krašte. Čia, ro
dos, būtų netikėtina, bet 
reikia žinoti, kad Anglijos 
geriausiai priruošta ka
riuomenė dabar yrą Pran
cūzijoje ir Belgijoje, o jai

Dr. A. Rakauskas,
LRKSA Vyriausias Dakta

ras Kvotėjas.
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pačiai jau gręsia vokiečių 
užpuolimas. Gi kiekviena 
tauta pirmiausia rūpinasi 
apsaugoti savo kraštą. 
Anglijos kareiviai narsiai; 
kovoja Prancūzijoje iri 
Belgijoje prieš vokiečius,! 
ar Anglijos vyriausybė 
juos atšauks ginti savo 
krašto? Rodos neturėtų,! 
nes pačios Anglijos išgel
bėjimas nuo Hitlerio pri
klauso nuo Prancūzijos iš
gelbėjimo. Bet vėl kyla, 
klausimas, kas jei Prancū-' 
zijos kariuomenė bus iš-' 
sklaidyta? Jau dabar vy-; 
riausybė pripažįsta, kad 
buvo padarytos “netikėtos 
klaidos ir išdavystės”. 
Prancūzijoje yra nemažai 
Hitlerio pritarėjų, kurie 
slapta rengia jam kelią. Ar 
Anglija vėliau begalės iš-; 
traukti savo kariuomenę 
iš Prancūzijos? Kiek jos 
bebus likę? Vokiečiai užė
mę Olandiją, Belgiją, Nor
vegiją, užvaldžius susisie
kimą su Prancūzija gręsia 
Anglijai sunaikinimas. 
Taigi Anglijos padėtis su
sidaro labai rimta ir vy
riausybė neišsprendžia, 
kas būtų geriau daryti, 
siųsti kol galima didesnę 
pagalbą į Prancūziją, ar_______  _____
ištraukti ten esančius ka- ja “Eltos” direktorius Va- 
reivius ginti savo kraštui?

I

• X

i
I Kaunas — Tikslu teikti 
pilną informaciją ir nepri
klausomybės sąmonei stip
rinti, prie ministro pirmi
ninko įsteigtas informaci
jų biuras, kurį sudaro di
džiųjų dienraščių redakto
riai, radiofono direktorius, 
kariuomenės ir Šiaulių ats
tovai, pavasarininkų ir 
jaunalietuvių generaliniai 
sekretoriai, visų ministrų 
atstovai. Biurui vadovau-

lentinas Gustainis.

NACIAI NETEKO H, 
KAREIVIŲ 
 ♦------------------------

Berlynas, geg. 23 — Na
cių generolas Von Reiche- 
nau pareiškė, kad vokie
čiai iki šiol Prancūzijoje 
neteko 11,000 kareivių, bet 
paėmę 110,000 kitų karei* 
vių į nelaisvę.

ICCl

Anglija Įsako Dirbti
LCKTIIVUS

Londonas, geg. 23 — An
glijos vyriausybė pripažįs
ta, kąd jų kariuomenė Bel
gijoje ir Prancūzijoje yra 
naikinama ir yįąas krąštas 
pavojuje, tąčįąų pasakė: 
“Jei tik mes pajėgsime įš- 
lilaikyti prieš vokiečių 
puolimus kelias savaites 
ar mėnesį, mūsų Įąųnėji- 
mas yra užtikrintas. Ga
lingiausioji šalis, Jungti
nės Amerikos valstybės, 
jau pradedą atsisakyti nuo 
atsiskyrimo u? greįtų ląiku 
mes susilauksime pagalbos 
iš anos pusės Ątlantįko 
vandenyno”. Ar tai yra tik 
Anglijos propaganda ir sa
vųjų raminimas, ar jie tu
ri Amerikos vyriausybės 
užtikrinimą, sunku dar 
šiuo sykių pasakyti. Bet 
visi ženklai rodo, kad A- 
merika bus įtraukta į ka
rą.

Jypftimy AmpFffips vais- 
tybm r^ose-
VeltMz ra-
iiiip kfaltą pri# vieningu
mo iF prisiren
gimo- ftmFiail žodžiais 
pasmuk* Raviu darbus, 
sakydama mjiePran- 

iudo iv feodo i b§- 
ganciųs mm karo moteris, 
vaikus ir įmoaliua.- Ameri
kos vyrisusybš fpii ikai- 
bėtl Šį kFSMf j I&FPPOS ka- 

Amarikal ^kalinga 
turėti savo apmugai galin
gu kariWBW ir laivyną,. yra daronųa, kad rodos, no

rėtų. Lindberg teisingai 
pasakė: “Nustokime kal
bėję apie karą; niekas ne
mano ir nesikęsina Ameri
kos užpulti; žiūrėti savo 
krašto gerovės.

Wavh»ngton, geg. 23 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė į aštuo- 
nius mėnesius išleido aš- 
tuonius bilijonus dolerių 
krašto apginklavimui ir 
prezidentas Rooseveltas 
dar reikalauja, kad Kon
gresas skirtų tris bilijonus 
dolerių tam tikslui. Ame
rikos vyriausybininkai sa
ko, kad niekas nenori pri
sidėti prie Europos karo, 
bet vėl sako, kad nėra už-; 
tikrinta, kad neprisidės. ; 
Karo dvasia keliama. Kiek-! 
vienas naujas Hitlerio žy
gis Europoje paaštrina 
jausmą, kad Amerika turi 
sulaikyti Hitlerį. Anglijos 
ir Prancūzijos nepajėgu
mas skatina Ameriką įsi
kišti į Europos karą. Karo 
propaganda Amerikoje pa
leista visu smarkumu. Ta 
propaganda paeina iš auk
štųjų vietų. Jau kalbama, 
kad Amerika suteiktų pa
skolą Anglijai ir Prancūzi
jai; iš vyriausybės kalbų 
darosi aišku, kad Amerika 
nebemano laikytis neutra
liai, bet prisidėti prie ka
riaujančių. Per daugelį 
metų kariuomenės vadai 
ragino vyriausybę stiprin
ti krašto apsigynimo prie-; 
mones. Staiga, tas apsi
ginklavimo reikalas suliep
snojo. “Nereikia žiūrėti, 
kiek kainuos, bet reikia, 
kad kraštas būtų prisiren
gęs”. Jei Europos karas 
užsitęstų ilgesnį laiką, A- 
merika bus Anglijos ir 
Prancūzijos gelbėtoja. Tas! 
jos įėjimas į karą bus pa
darytas laipsniškai: duoti 
medžiaginę pagalbą Angli
jai ir Prancūzijai, suteikti 
joms paskolą, siųsti karo 
ginklus, paskolinti jiems 
Amerikos laivus, lėktuvus. 
Vyriausybė, jausdama1 
žmonių nusistatymą prieš 
įsimaišymą į karą, aiškins, 
kad kareiviai nebus siun
čiami į Europą. Bet me
džiaginę pagalbą Anglijai 
ir Prancūzijai seks Ameri
kos kareiviai.

Mes čia girdime, kad A- 
merika nenori prie Euro
pos karo prisidėti, bet visa kalais.

Leonardas šimutis, 
LRKSA Pirmininkas.

Iš Lietuvos
Vilnius — Vilniaus aps

krityje yra apie 9000 bičių 
avilių. Per praėjusios žie
mos speigas rasta išnyku
sių apįe 35% bičių šeimų. 
Apie 4000 šeimų rasta ba
daujančių. Ąpįe 30% bičių 
šeimų Vilniaus srityje te
belaikomos kelminiuose 
avįlįiiose. Bendra bitynų 
padėtis Vilniaus srityje 
rasta bloga. Daug bitinin
kų čia dar nežino dirbtinių 
korių naudingumo. Susi- 
pažinimui tokiems bitinin
kams duodama po penke
tą dirbtinių korių lapų ne
mokamai, taip pat bitėms 
duodamą papiginto mais
to, o medsukiams po 30— 
50 litų pašalpos.

Vilnių? — Vilniuje suda
rytas Medžiams sodinti įr 
globoti komitetas. Komi
tetas nutarė valsčiuose, di
desniuose bažnytkaimiuo
se įr kaimuose sudaryti 
vietos komitetus, kurie rū
pinsis medelių visame kra
šte sodinimu, sodybų, pa
kelių ir gražiųjų, istorinių 
vietų apsodinimu ir me
džiais puošimu.

Kaunąs — Vasarojimo 
sezonąs Palangos vasar
vietėje, kaip ir daugelyje 
kitų vasarviečių, pradeda
mas nuo gegužes 1 d.

Lietuvos pajūryje šiemet 
tikimasi daug vasarotojų

iš Rytų Lietuvos, kuriai iki 
šiol priėjimas prie jūros 
buvo neįmanomas. Daug 
vilniečių rengiasi atosto
gų vykti j laisvąjį Lietuvos 
pajūrį,^- -

Kaunas — Vidaus reika
lų ministras ryšium su 
kąįkųrįų gyvenimo reik
menų pabrangimu, leido 
pakelti darbininkams už
darbio normas. Nuo balan
džio 15 d. prie patvirtintų 
uždarbio normų 5 litų pri
dedama 15 nuošimčiu, prie 
uždarbio normų 5 — 7 it. 
pridedama 16 nuoš., o už
darbio normos virš 7 litų 
padidinamos pačių darb
davių laisvu pasirinkimų.

Vilnius — Vilniaus mies
te pasitaikė įvykių, kur 
pasiutę šunės apriejo ki
tus šunės, o sykį ir apkan
džiojo žmogų. Jau žiemos 
metu pradėta griežta kova 
su šunų pasiutimu Vil
niaus krašte, pasireškusių 
lenkų vokiečių karo metu, 
ir Vilniuje bei kituose 
krašto miesteliuose palaidi 
šunes gaudomi ir naikina
mi. Vilniaus mieste dirba 
keli šungaudžiai, kurie 
kasdien gatvėse sugauna 
po 15—30 šunų. Nuo Nau
jų Metų sugauta apie 4000 
valkataujantieji šunės, ku
rie beveik visi buvo sunai
kinti.

Madai Paėmė Prancūzijos 
fieneroto I Nelaisvę

a.

Berlynas, geg. 23 — Na
cių vyriausybė praneša, 
kad kovoje prie Namus- 
Sedan devinta Prancūzijos 
kariuomenė buvo sunai
kinta ir generolas Henri 
Giraud ir karininkai paim
ti į nelaisvę. Į pietus vokie
čiai per žiūronus mato Ei- 
ffelio bokštą, Paryžiuje. 
Nacių kariuomenė yra ą- 
pie 55 mylių nuo Prancū
zijos sostinės. Šiuo metu, 
jie nebesivaro tiek į Pary
žiaus link, kiek užimti An
glijos perkasą, kad iš An
glijos ir Belgijos prancū
zai negalėtų gauti pagal
bos. Anglija skubiai trau
kia kiek galima savo ka
riuomenę iš Belgijos, nes 
mato vokiečių pavojų.

Draugijų Valdybų AdresaiMaskva, geg. 23 — Sovie
tų Rusijos ministras Molo- 
tov pareiškė, kad Rusija 
negali sudaryti prekybos 
santykių su Anglija. Ang
lija reikalavo, kad sovietų 
Rusija, pirktos medžiagos 

i ir prekių neparduotų Vo- 
1 kieti jai. Į tai Molotov at- 
i sakė, kad čia yra sovietų 
Rusijos dalykas, ji varys 

i prekybą su visomis tauto- 
į mis, jei norės, ir Anglija, 
darydama tokius reikala- 

i vimus, pasirodė nenorį 
! prekybos santykių su Ru- 
' sija.

f 
I

i

Londonas, geg. 23 —An
glijos vyriausybė įsakė 
dirbti karinius lėktuvus 
dieną ir naktį, kad kokiu 
nors būdu atsilaikyti nuo 
vokiečių užpuolimo. Di
džiausias Anglijos ir Pran
cūzijos trūkumas yra sto
ka lėktuvų ir lakūnų.

MUSOLINIS ŠAUKIA 
KARO VADUS

Roma, geg. 23 — Premje
ras Musolinis sušaukė sa
vo karo vadus į visuotiną 
pasitarimą gynimosi rei-
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Kritinga Alijantų Padėtis
Pereitą rudenį stebėtasi, kad tokia stambi valsty

be kaip Lenkija į vieną mėnesį visiškai susmuko nuo 
vokiečių puolimo. Dabar pasaulis negali suprasti, kaip 
dvi galingiausios pasaulio valstybės nepajėgia atsis
pirti vokiečių atakai ir į dvi savaites atsidūrė tikroj 
panikoj. Maginot linija pralaužta, ir vokiečių kariuo
menė beveik nesulaikomai žygiuoja į Paryžių. Kas 
blogiausia, kad milijoninė alijantų armija, nusiųsta 
ginti Belgijos, staigiu vokiečių puolimu yra atkerta
ma ir gali būti visiškai apsupta. Britai jau sėda į laivus 
ir grįžta į Angliją, kurią vokiečiai grąso neužilgo pul
ti. Prancūzai desperatiškai atakuoja dešinį vokiečių 
sparną, kad išgelbėtų užsilikusią Belgijoj savo armi
ją. Naujas prancūzų vadas, gen. Maksimas Weygand, 
kurs kadaise išgelbėjo Varšuvą nuo bolševikų puolimo, 
sakosi turįs vilties vokiečius atremti ir savo ruožtu 
atkirsti pertoli nužygiavusią jų armiją. Ar tai pavyks, 
netolima ateitis parodys. Kokios gi to neįmanomo vo
kiečių pasisekimo priežastys?

Visų pirma, prancūzai perdaug pasitikėjo Magi
not linijos stiprumu. Statant tą liniją buvo padaryta 
ta klaida, kad Belgijos pasieniais ji padaryta kiek silp
nesnė. Vokiečiai tai žinojo ir dėlto ėjo per Belgiją, tikė
damiesi ten rasti mažiausia pasipriešinimo. Alijantai, 
tai numatydami, tyčia pasiuntė stipriausią armiją 
Belgijai ginti, bet ne taip jau stipriai gynė savo liniją, 
kuri ties Sedanu taip pat nežinia dėlko buvo kiek silp
nesnė. Vokiečiai čia ją ir pralaužė ir taip smarkiai pa
sivarė pirmyn, kad ginančios Belgiją alijantų armijos 
staiga atsirado beveik vokiečių užnugary ir, kad ne
būtų apsuptos, turėjo skubotai trauktis atgal. Atrodo, 
kad prancūzų štabas čia padarė stambią klaidą. Todėl 
ko greičiausiai atšaukta iš Sirijos gen. Weygand, apie 
kurį maršalas Fosh, mirdamas, taip išsireiškė: “Jei 
Prancūzija atsiras kada pavojuj, tai šaukitės gen. 
Weygando”. Jam tenka taisyti svetimos klaidos. Sun
kus ir nedėkingas tai uždavinys, bet tikimasi, kad 
Weygand Prancūziją išgelbės. Kad ir vokiečiai puola 
negirdėtu smarkumu, ypač naudodami perkūnišką sa
vo orlaivių ir motorizuotų mašinų jėgą, bet alijantai 
teigia, kad jei dar mėnesį atsilaikys, tai vokiečių jė
gos bus jau išeikvotos, ir pergalė būsianti alijantų pu-

siuvėjų unijos jis suorga
nizavo uniją, į kurią buvo 
priimami visų amatų ir vi
sų darbų, ar profesijų dar
bininkai. Ta unija buvo 
pavadinta “Darbo Rite- • • •• nai .

Darbo Riterių unija buvo 
įsteigta 1879 metais. Tos 
unijos konstitucijos sky
riai tiksliai nusako jos už
simojimus: 1) Įtikrinti
darbdavius, kad visi nesu
sipratimai ir ginčai galima 
pašalinti bendrais pasita
rimais. Toki darbdavių ir 
darbininkų pasitarimai už- 
megstų tampresnius tarp 
jų santykius ir streikai 
būtų išvengiami; 2) Įsteig
ti kooperatyvus, kurie, 
laiku, pašalintų atlyginimo 
santvarką; 3) Išreikalauti, 
kad abiejų lyčių darbinin
kai turėtų tas pačias tei
ses; 4) Laipsniškai su
trumpinti darbo valandas 
iki aštuonių valandų į die
ną.

Šie konstitucijos skyriai 
nurodo, kad Darbo Riteriai 
norėjo pagerinti darbinin
kų būklę. Darbininkai į tą 
uniją džiugiai dėjosi. Per 
vienus metus Darbo Rite
rių unija išaugo iki 20,151 
nario. 0 1886 metais jau 
turėjo 702,924 narius. Tai 
nepaprastai smarkus uni
jos padidėjimas.

»

Kooperatyvų Organizavimas

f

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Darbas Lietuvoje

Dr. Pakonaitis, Dr. Čepu
lis, Dr. Minginas. Be tų 
skyrių vedėjų ligoninėje 
dar dirba šie gydytojai: 
Dr. Katilius, Dr. Lepšienė, 
Dr. Čeponienė, Dr. Moge-

Amerikiečiai giminaičiai Britų premiero Winston 
Churchil. Dešinėj — William Churchil Morgan ir kai
rėj — Winston Churchil, juodu susitikę San Diego, Cal.

Darbo Valandos

Darbo Riterių organiza
toriai norėjo, kad, su lai
ku, darbininkai būtų patys 
savininkai ir darbdaviai. 
Šitą jie manė atsiekti į- 
steigdami kooperatyvus. 
Birželio mėnesį, 1882 me
tais, buvo, sudaryats koo- 
peratyins fondas i# suda
ryta komisija rūpintis ko
operatyvų įsteigimu. Jau 
1887 metais, Darbo Rite
riai turėjo aštuonias sve
taines, vienuoliką laikraš
čių, penkios dešimts fabri
kų ir dirbtuvių buvo veda
ma kooperatyvių pagrin
dais. Vienas iš didžiausių 
Darbo Riterių žygių buvo 
nupirkimas anglių kasyk-

Žodžiai labai optimistingi, bet žodžiai padėties los, Cannellburg, Indiana, 
nepakeičia, o padėtis šiuo momentu be galo kritinga.

• K.

Kad įvertinti darbininkų 
unijas reikalinga būtinai 
žinoti jų pradžią, jų tiks
lus, joms daromas kliūtis 
ir jų kovas. Jei peržvelgsi
me unijų praeitį tai visą 
ganėtinai suprasime. Trys 
darbininkų didžiosios uni-

jos Amerikoje, būtent, 
Darbo Riteriai, Amerikos 
Darbo Federacija ir CIO 
(Komitetas industrijinės 
organiazcijos), daugiausia 
nuveikė darbo žmonių ge
rovei. Taigi apie jas ir pa
kalbėsime.

Darbo Riterių Istorija
Įvairių amatų darbinin

kai turėjo savo mažas uni
jas jau 1866 metais. Bet 
kadangi kiekviena unija 
rūpinosi tik savo narių ge
rove, visai neatsižvelgda
ma į kitas unijas, tai tarp 
pačių darbininkų ir unijų, 
tankiai iškildavo nesusi
pratimai ir nesutarimai. 
Kada vieno amato darbi
ninkai išeidavo į streiką, 
kiti jiems pasipriešindavo. 
Tuo unijų nesutarimu 
darbdaviai gudriai pasi
naudodavo, versdami dar
bininkus dirbti ilgas va
landas už menką atlygini
mą. Ir tarp pačių amatnin- 
kų unijų iškildavo nesusi
pratimai ir nepasitenkini
mai, taip, kad tos atsira
dusios unijos už kelių me
tų laiko išnykdavo. Taip 
atsitiko, pavyzdžiui, Phila- 
delphijoje. Tenai siuvėjai

buvo sudarę savo uniją, 
kad išreikalauti iš darbda
vių didesnį atlyginimą. Bet 
unijoje tuojau kilo nesusi
pratimai tarp narių ir gin
čai; jau buvo bemaną dar
bininkai savo draugiją pa
laidoti, tik štai, atsirado 
vienas tvirtos valios vyras, 
Urah Stephens, kuris mo
kėjo nurodyti darbinin
kams jų reikalų gerovei 
priemones.

Urah Stephens išrodinė- 
jo, kad darbininkai pasis
kirstę į mažas unijas nie
kada savo gyvenimo nepa
gerins. Jei norima atsiekti 
savo tikslą, išreikalauti iš 
darbdavių didesnį atlygi
nimą ar trumpesnias dar
bo valandas, tai reikia, kad 
darbininkai stotų visi už 
vieną — vienas už visus. 
Vieno nelaimė — visų ne
laimė. Ir taip iširsiančios

Papildomai prie straips
nio “Kaip Raudonasis Kry
žius Globoja Karo Atbėgė- 
lius” norėčiau dar šį tą 
papasakoti amerikiečiams 
apie kitus Raudonojo 
Kryžiaus darbus, kurių 
pagrinde yra teikti pagal
bą kenčiančiam žmogui.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vadovybę sudaro val
dyba iš sekaųčių asmenų: 
pirmininkas — Dr. J. Alek
na, vice-pirmininkas pulki
ninkas Dr. A. Ingelevičius, 

'valdybos nariai: ]
rius prelatas K. Šaulys, monto, kurs ketinama pa- 
profesorius Dr. V. Kanau- Į 
ka, pulkininkas Dr. A. Ma
tukas, inžinierius K. Kriš- 
čiukaitis ir Dr. S. Janavi- 

įčius. Prieš ateinant į pir
mininko vietą Daktarui J. 
Aleknai, Raudonąjam Kry
žiui vadovavo Daktaras 
Rokas Šliupas, amerikie
čio Daktaro Jono šliupo 
brolis.

Raudonasis Kryžius šian
dien išlaiko šias įstaigas: 
Raudonojo Kryžiaus Ligo- 

j ninę Vilniuje, ligoninę 
Kaune, plaučių ligų sana
toriją Panemunėje (prie 
Kauno), Birštono kurortą 
su mineralinių vandenų 
voniomis ir gydymu, dvi 
vaistines, vieną Kaune, 
antrą Vilniuje, ortopedinę 
dirbtuvę Kaune, greitąją 
pagalbą Kaune ir kitas į-

nis, Dr. V. Karoblis, Dr. N. 
Girdvainis, D. V. Kožica, 
Dr. St. Bielinis.

Mūsų nerangumo dėka 
Kaune ligoninės nėra su
tvarkytos taip, kad juos 
galėtų imponuoti užsienie
čiams. Ir Raudonojo Kry
žiaus ligoninė jau seniai 

profeso- prašomi kapitalinio re-
■ ***'^**vv, ..v.. w ..v. ■

daryti šią vasarą.
Be tų svarbių darbų, ku- 

' riuos dirba Raudonasis 
Kryžius medicinos pagal
bos tiekimo srityje, dabar 
susirūpinta išplėsti visoje 
Lietuvoje greitosios pagal
bos teikimą gyventojams, 
tam tikslui jau yra užsa
kytos ir reikalingos maši- 

i nos. Dabar greitosios pa
galbos ambuliansus - au
tomobilius turi tiktai Kau
nas ir Vilnius, gaus jas pir
moje eilėje Marijampolė ir 
Ukmergė, paskui bus jos 
duotos ir kitoms apskri
tims. Šiandien iš Provinci
jos ligoniai vežami į mies
tus kaip ir senovėje — ra
tuose po patalais ir prie- 
galvėmis...

Dabar Lietuvoje jau yra 
15 Raudonojo Kryžiaus 
skyrių.

Man, 
niuose 
rengtas 
kaip Raudonasis Kryžius 
ir kaip ligoninės, skaudžiai 
veria akį skurdžios ir kuk
lios patalpos, kuriose varg
sta taip svarbi įstaiga.

Kai pasižiūri į puošnius 
įvairių rūmų ir įvairių į- 
staigų trobesius ir palygi
ni juos su medinėmis į že
mę susmukusiomis lūšne
lėmis, kuriose dabar dirba 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius, nenoromis kyla min
tis, dėl ko visuomenė ne
pasirūpina tinkamai įreng
ti tą įstaigą, kuri atsidėju
si rūpinasi visuomenės ge
rove?

Ar gi visuomenei nerūpi 
savi reikalai? Šiandien, kai 
Raudonojo Kryžiaus dar-

Darbo Riteriai gerai ži- sikreipti į kitas unijas, kad 
no jo kokias ilgas valandas jos taip pat nutartų reika- 
darbininkai yra priversti lauti aštuonių darbo va- 
fabrikuose dirbti, už tai landų. Tačiau patys unijų 
jie rūpinosi, kad tą blogy- vadai nepilnai pritarė to- 
bę pašalinti. Urah Ste- kiam reikalavimui. Pavyz- 
phens, unijos suvažiavime, džiui, ir Darbo Riterių va- 
1871 metais, sakė: “Darbo das, Powderly, sakė, kad 
valandos yra per ilgos ir darbo valandų sutrumpini- 
reikalinga jas sutrumpin- mas darbininkų gyvenimo 
ti. Aš patariu, kad visi dar- nepagerins, 
bininkai nutartų sustoti 
dirbę šeštadienį penktą va
landą. Tai bus pradžia į 
darbo valandų sutrumpini
mą”. Tačiau tas nebuvo į- 
vykdyta. Kiek vėliau buvo 
nutarta reikalauti aštuo
nių darbo valandų į dieną. 
Liepos 4 dieną, 1876 me
tais, buvo paskirta visoje. ’ . , , . . . J bimnkai ilgu streiku įsrei-

k alavo iš darbdavių, be su
mažinimo atlyginimo, aš
tuonias darbo valandas. 
Tada Darbo Riterių vadas, 
Povvderly, jiems įsakė grį
žti prie dešimties ' darbo 
valandų, iki unija sudarys 
tinkamus aštuonių darbo 
valandų planus. Tas suer
zino darbininkus ir unijoje 

>Kr> prasidėjo ginčai.
Darbo Riterių unija, 1886

Kaikurios unijos, kai tai, 
cigarų darbininkų, išreika- staigas. 
lavo aštuonias valandas 
darbo, bet tik streiku ir 
žiauna kova prieš darbda
vius. Ir šiuo klausimu Dar
bo Riterių unijoje iškilo 
ginčai ir nepasitenkinimai. 
Pavyzdžiui, Chicagoje dar-

pratusiam užsie- 
matyti gražiai į- 

tokias įstaigas,
Visiems amerikiečiams, 

kurie lankėsi po did. karo 
Lietuvoje, Birštono kuror
tas turi būti gerai žino
mas. Ne vienas amerikie
tis ir gydėsi tame kurorte, j 
Iš Birštono Lietuvoje par-į 
davinėjami mineraliniai 
vandens “Birutė” ir “Vy
tautas”.

Didelė įstaiga yra Vil
niaus ligoninė, kurią išlai
ko Raudonasis Kryžius. 
Ligoninė turi 50 trobesių, 
kur yra 500 lovų, įvairios 
laboratorijos, aparatai ir 
kt.

Raudonojo Kryžiaus li
goninė Kaune yra gerai 
žinoma visoje Lietuvoje, 
čia atvežami ligoniai ir iš 
tolimesnių vietų. Ligoninė
je yra šie skyriai: chirur
gijos, vidaus ligų, moterų

Amerikoje darbininkams 
paskelbti viešą reikalavi
mą aštuonių darbo valan
dų dienai. Bet ir iš to nie
ko gero neišėjo, nes patys 
darbininkai nesutarė. Dar
bininkai bijojo, kad trum
pesnės darbo valandos ne
sumažintų jų atlyginimo. 
Unijos suvažiavime, 1884 
metais, buvo nutarta: — 
“Kad sutrumpinti darbo 
valandas, reikalinga, kad 
patys darbininkai visur metais, paskelbė visoje A- 
atsisakytų dirbti daugiau menkoje darbininkų strei
kai aštuonias valandas į ką. Streikas nepavyko, 
dieną”. Ir tas nutarimas darbininkai liko nuskriau- 
buvo neįvykdytas, nes ne- sti ir unijos vadais nepa
buvo paskirtos dienos jam tenkinti; visuomenės nuo- 
viešai pareikšti. Kiekvie- monė susidarė prieš darbi- 
nais metais Darbo Riterių ninku uniją, ir Darbo Rite- 
unija pakartojo darbo va
landų reikalą, bet niekada: 
neturėjo sudarę plano jo į- 
vykdymui. Pavyzdžiui, 
1887 metais, jie nutarė at-

1884 metais, už dešimtį 
tūkstančių dolerių. Darbi
ninkams buvo parduoda
mos akcijos už penkius do
lerius; išleisti sekantieji 
įstatymai:

1. Visi darbininkai gaus 
atlyginimą, koks yra ka
syklose mokamas. 2. Visos 
atsitiktinos išlaidos ir rei
kalingi pataisymai bus ap
mokėti. 3. Darbininkai, ku
rie turi pirkę akcijas, gaus 
penktą nuošimtį į metus, o 
likusis pelnas bus padalin
tas sekančiai: dešimtas 
nuošimtis bus paliktas di
desniam kooperatyvių iš
plėtimui; dešimtas nuo
šimtis bus paliktas reikalų 
fonde; trečias nuošimtis 
vietiniam auklėjimo fon
dui, gi likusis pelnas bus 
lygiai padalintas darbinin
kams ir akcijų pirkėjams. 
Anglių kasyklos Darbo Ri
terių unijai į vienus metus 
davė $20,000 dolerių pelno. 
Tačiau po kelių metų da
lykai pakrypo į blogą pu
sę. Daugelis darbininkų 
pradėjo priešintis, kad jie 
esą verčiami prisidėti prie 
kooperatyvų; trūkumas 
tinkamų vadų ir sumanių 
vedėjų, neapgalvotas pir
kimas nuosavybių, kurios 
atnešė nuostolius, nuslopi
no kooperatyvų įstei
gimo viltį, ir kas darbinin- pasisekimo priežastis. Bet 
kų buvo įdėta ir įsteigta, jie tai suprato per vėlai, 
tas pražuvo.

v •

I
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rių gyvavimo laikas arti
nosi galo. Pirmiau ta unija 
turėjo 702,924 narius, gi 
1890 metais, teturėjo tik 
100,000.

Unijos Nepasisekimai
Darbo Riteriai iš pra- gelio žmonių buvo pasmer- 

džios buvo slapta organi
zacija. Buvo manoma, kad 
unijos gerovei reikalinga 
visa slaptai užlaikyti. Ta
čiau tas slaptas unijos vei
kimas kaip tik darbinin
kams labiausia pakenkė. 
Darbdaviai smerkė uniją, 
skelbdami, kad ji kęsinasi 
nuversti valdžią ir visa pa
imti į savo rankas; žmonės 
į ją žiūrėjo, kai į kokią pa
vojingą organizaciją. Pa
tys darbininkai ir unijos 
vadai vėliau suprato, kad 
tas slaptas unijos veiki
mas yra didžiausia jos ne-

ligų, vaikų, odos ir vene- bas netikėtai padaugėjo, 
ros ligų skyriai. Yra čia atplūdus į Lietuvą karei- 
ambulatorija ateinantiems viams ir civiliniems atbė- 
ligoniams, yra visi reika- geliams iš Lenkijos, Rau- 
lingiausi patogumai. Rau- {donasis Kryžius negalėjo

tinkamai išvystyti savo 
patalpose darbo. Dėl to ir 
yra taip, kad pats Raudo
nojo Kryžiaus centras su
sispaudęs dirba vienoje 
medinėje lūšnelėje, Rau
donojo Kryžiaus įgalioti
nio įstaiga už poros kilo
metrų nuo centro, gana 
toli nuo autobuso, kaž kur 
trečiame privatinių namų 
aukšte...

Reikia tikėtis, kad kada 
nors ir susiprasime. Tiesa, 
svetimšalių nenustebinsi
me puošniais savo rūmais, 
jie žino, ką turime ir ką 
galime, bet vis dėlto savo 
pačių garbei ir įstaigos pa
togumui bei jos darbo dar
numui turėtume iškelti 
Raudonąjį Kryžių iš medi
nės lūšnelės. K. V-as.

donojo Kryžiaus ligoninei 
vadovauja Dr. J. Ciplijaus
kas, įvairius skyrius veda 
šie gerai Lietuvoje žinomi 

: gydytojai: prof. Dr. Ha- 
gentornas, Dr. B. Atkočiū
nas, Dr. Tercijonas, Dr. 
Juškevičiūtė - Baliūnienė,

!
i 
Į
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kta. Jau net buvo prašyta 
■ šventojo Tėvo Popiežiaus 
Darbo Riterius pasmerkti, 
kaipo slaptą organiazciją 
ir uždrausti katalikams 
prie jų priklausyti. Tačiau 
Amerikos Kardinolas Gib- 

i bons, didis darbininkų už- 
j tarėjas, supratęs unijos 
teisingus siekius ir norė
damas, kad darbininkai 
pagerintų savo būklę, va
žiavo į Romą ir įtikino Po
piežių, kad Darbo Riterių 
unija nėra prieš - krikščio
niška.

Toliau, unija neapgalvo
tai paliepdavo darbinin
kams streikuoti; tie strei
kai didžiumoje buvo pra-

I

nes iš visur uniją jau dau-

I laimėti ir darbininkai pra
dėjo atsiskirti nuo unijos, 

į Tarp amatininkų ir pa
prastų darbininkų tankiai 
kildavo bereikalingi gin
čai, kurių vadai nesugebė
jo išspręsti. Asmeniniai 
ginčai, unijos skyriuose 
nesutikimai, vadų nesu- 

į manumas, buvo priežas
tys, kurios Darbo Riterių 
unijai skelbė mirties ištar
mę. Po dvidešimts penkių 
metų darbo ir pastangų 
Darbo Riterių unija užbai
gė savo gyvavimo dienas. 
Šiandieną kitos užima jos 
vietą, apie kurias kitą sykį 
teks pakalbėti. T.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.
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ir brolį Po-

IŠKILMINGQS DEVINTINES

Šiais metais Dievo Kūno Ok
tava bus minima nepaprastu bū
du. Pasaulinio karo dėliąi, per 
visas oktavos dienas ir Švč. Jė
zaus Širdies atlaidus Švč. Sa
kramentas bus garbinamas per 
ištisas dienas. Rytais mišios 7 
vai. ir 8 vai. bus su išstatymu, 
o vakarais bus giedami mišparai 
prie išstatyto Švč. Sakramento 
maldaujant pasauliui taikos. 
Sekmadienio vakare geg. 26 d. 
po mišparų bus Dievo Kūno 
procesija. Per visą geg. mėn. po 
visų novenos pamaldų kasdieną 
yra kalbamos ypatingos maldos 
už pasaulinę taiką, šiais ašarų 
ir kraujo liejimo laikais vienin
telė mūsų viltis glūdi maldoje 
ir pasitikėjime, kad Jėzus Tai
kos Kunigaikštis ir Marija Ra
mybės Karalienė apgins mūsų 
šalį nuo karo žiaurumų ir su
grąžins pasauliui pageidaujamą 
taiką. Duok Dieve, kad .tas šv. 
Tėvo ir dievobaimingų žmonių 
prašymas kuoveikiausiai įvyk
tų.

kalbėjo su maža

erd
vėje.

.jPętras 
Jau fcėflėje
P° jJ^Yėsiv

tąmoc senutės Pilipauskų ma
inės. Anksti sekmadienio rytą 
trūko jos gyslutė ant smegenų 
ir senukė liko be jėgos ir be 
kalbos. Pašauktas kunigas ap
rūpino ją šv. Sakramentais, nes 
senutė randasi dideliam pavo
juje. Pįlipauskų mąmė yra vi
siems Baltimcyiečiams gerai ži
noma, nes 20 metų atgal nevie
nai lietuviškai šeimai ji patar
navo, kuomet garnys atlanky
davo jų namus. Visi parapijie
čiai senelės padėtį atjaučia ir 
prašo Dievo jai greito pasveiki
mo.

Ine.
Ląidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
(.(motinai džl visokių reikalų.

NUOTRUPOS

P-lei Eųfrozinai Filipavičiūtei 
pereitą penktadienį buvo išimti 
tonsilai šv. Juozapo ligoninėje. 
Turima vilties, kad ši operacija 
operacija padės jai atgauti re
gėjimą.

Kun. Janas Jakaitis, Tėvų Ma- 
, rijonų vadas Argentinoje, buvo 
! sustojęs Baltimore je parinkti 
aukų lietuvių katalikškiems rei- 
kalams Argentinoje. Girdėjau, 
kad laimėjo arti $100.

Pirma šv. kelionė prie Moti
nos Elžbietos Seton kapo į Em- 
mitsburg, Md. įvyks sekmadie
nį, birželio 23 d. Bilietai $1.50. 
Kun. dr. Mendelis vadovaus 
šventkeleiviams.no atsilankiusio širdį. Tai buvo 

Lietuvos dalelė perkelta sveti- 
mon šalin. Rengėjai apsčiai vis
ko turėjo, tačiau kuomet atėjo 
vakaras tai viskas atsilankiusių 
svečių buvo suvalgyta ir išger
ta. Žinoma visi džiaugėsi šiuo 
išvažiavimu, bet kun. Dubinskas 
buvo linksmiausias iš visų, nes 
šeimininkių darbas ir kitų pa
dėjėjų pastangos nebuvo veltui. 
Nors pelnas dar nėra tikrai ži
nomas, tačiau manoma jo bus 
apie $300. Tam pelnui uždirbti 
žymiai pagelbėjo mūsų mokyk
los berniukai ir mergaitės, ku
rie tarnavo svečiams prie stalų. 
Kun. Mendelis, kurs po ligos vis 
dar nesijaučia perstiprus nuo
širdžiai dėkojo kaip kun. Dubin- 
skui taip visiems darbininkams, 
kurie surengė tokią linksmą pa
rapijos naudai pramogą.

VAIKUČIŲ LINKSMA DIENĄ

Antradienį, gegužės 21 d., dė
ka Sesučių mokytojų pastango
mis, visi 8 skyriai mūsų parapi
jinės mokyklos turėjo labai 
linksmą dieną Druid Hill parke. 
Kaip berniukai taip mergaitės 
praleido laiką žaisdami įvairius ' 
žaislus ir irdamies laiveliais- 
parko prūde. Nors diena ir buvo 
truputį ūkanota ir lietus kaip 
kartais pakrapino, tačiau tas 
nesumažino vaikučių ūpo. Jiems 
diena buvo linksma, įdomi. Grį-. . . . . I

žo namo nuvargę, bet patenkin
ti, kad turėjo labai gerą mokyk- • 
los pikniką. Kunigai dęliai no
venos pamaldų negalėjo ątva- E 
žiuoti ryte, bet buvo atvykę po;j 
pietų, kad draug su vaikučiais j 
pasidžiaugti jr tyru oru pakvė
puoti.

— “Visai teisingai ir na
tūralu! — Tik aš turiu pa
sakyti, kad tą tolumą, jis, 
tėve, nebeįstengs pats vie
nas nuejti”, — 
Tėvas Bernardas
— “Aš žinau, 1 

stengs... — Už ta 
pinsite jam paskolinti va
žiuojamą kėdę, žinote, tą 
senelį žmogų, stoties ga
vėję gyvenantį? Aš tik jo 
pavardę pamiršau? Jis tą 
kėdę turi; visa minkščiau
sia su bovelna ir plona oda 
iš vidaus iškalta; broliui 
Petrui bus patogiausia jo
je sėdėti ir gulėti, jeigu 
būtų reikalinga! Nuėję pa
prašysite, — paaiškinsite 
kuriam tikslui norite, — ir 
senelis mielai ją tai dienai 
mums paskolins... Aš visiš
kai nematau jokios prie
žasties, kuri ligonį nuo 
procesijos dalyvavimo ga
lėtų sutrukdyti, jeigu tik 
oras bus toks giedras ir 
šiltas, kaip kad šiandien. 
Kaip ten bebūtų, — o ,aš 
jau visiškai nebetikiu į tai, 
kad brolis Petras, kitos 
Dievo Kūno šventės galėtų 
sulaukti... Taigi jo dalyva
vimas šios šventės proce
sijoje, natūraliai jam bus 
labai 
prie visa to, 
vilą, padarysime laimin
gesnį, nes kartu su ligo
niu, ir jis turės auksinę 
procesijos dalyvavime pro
gą!”
veide šypsena Tėvas Gvar- 
dijonas.
— “O ką brolis Povilas su 

visa tuo turi bendro?” — 
paklausė su nepasitikėji
mu Tėvas Bernardas.

Tėvas Gvardijonas, nusi
ėmė nuo akių savo akinius,

¥
_____ |Į ŠP 9t¥- 

PiaY&MTO5__________ Žolė,
tako, 

auk&Ok’i Žiojantieji
pąvąrgėlis 

išn^&i ranką, atkišęs 
nuo tako vidų-
rin šakų plačius savo la-

PIRMAS 1940 M. PAVASARI
NIS IŠVAŽIAVIMAS

Valio kun. Antanui Duhins- 
kui, valio Juozui Makarauskui, 

Į valio virėjoms ir kepėjoms, va- 
■ lio visai miniai ištikimųjų pa
rapijos darbininkų už sėkmingą 
surengimą to šeimyniško išva- 
žiavimo, kuris įvyko Arion par
ke, pereitą sekmadienį, gegužės 
19 d. Kasmetą tretysis geg. mėn. 
sekmadienis yra skiriamas pir
mam pavasario piknikui, bet 
vargiai, kuris kitų metų išvažia
vimas susilygins su pereito sek
madienio linksma pramoga. O- 
ras buvo rinktinis: žmonių ypač 
mūsų lietuviško jaunimo tikra 
kariuomenė. O kaip gražiai visi 
linksminosi, kaip broliškai visi 
šnekučiavosi, kaip meiliai vienas 
ktą sveikino tarytum vieno tė
vo vaikai — tas džiugino ne vie-

tinę^įą^gąaptosgrožio sįm- 
i# wqnQtwiW gri> ja.. į 

¥• Vįsa proce
sija praeis pro p^rtj ligonį, 
ir jis gajės pamatyti ten 
* 1» ‘ C *

f <
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5. Kalba Pasakyta Kardinolams 
Birželio 2 d. 1939 m.

Bažnyčia nėra šio pasaulio padaras. Bet ji yra pa
sauly ir iš jo priima savo vaikus. Pasauly ji turi džiaug
smo ir sielvartų valandas; pasauly ji daug nukenčia, 
daug veikia, daug meldžiasi. Kai savo pirmuose am
žiuose ji su apaštalu Povilu dabar meldžiasi, daryda
ma maldas, prašymus, užtarymus, dėkojimus už visus 
Žmones, už karalius įr visus, kurie yra vyresnieji, kad 
mes ramiai ir tyliai gyventumėm visame pamaldume 
ir padorume. Nes tai yra gera ir patinka akivaizdoje 
mūsų Išganytojo Dievo, kuris nori, kad visi žmonės 
būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą”. (1 Tim. 2, 
1—4). Ir kas gi tai, jei ne malda už taiką tarp tautų, 
kurias nuo pat pirmos Krikščionybės dienos Bažnyčia 
siunčia į Visagalį Dįevą, kuris nori, kad visi žmonės 
butų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą?

ii į
i T

? j
£
I

PANELĖS ŠVENČIAUSIOS 
APVAINIKAVIMAS

Gegužes mėn. 12 d., 3 vai. po 
pietų įvyko Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje apvainikavimo Pane
lės Švenč. iškilmės. Žmonių pri
sirinko kuone pilnutėlė bažny
čia. Altoriai buvo išpuošti akį 
traukiančiomis gėlėmis, ypatin
gai Marijos altorius skendo gė
lėse. Įspūdingą procesiją sudarė 
Marijos Vaikelių dr-ja, kurios 
pirmininkė p-lė N. Petrulytė už
dėjo vainiką. Pamaldas laikė 
kun. J. Jankauskas, kuris yra 
jaunimo ląbąi mylimas. Per pa
maldas atkartota pasiaukojimo 
aktas. Ta diena paliko didelį į- 
spūdį žmonių širdyse ir bus mi
nima ilgus ląikus. Kibirkštis.

Pranešimas• 1 •

Istorija pasikartoja. Vokiečiams puolant Belgiją daug namų liko paversta į griuvėsius. Tai jau antras 
kartas vokiečiai sugrūda Belgiją. Čia parodo vieną iš Belgijos karo scenų paliktų ramiems gyventojams 
aplieti ašaromis.

Lietuvių R. K. Susivieniji
mo Amerikoje, Lietuvių R. 
K. Moterų Są-gos ir Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
Kuopoms, Conn. apskričių.

KUN. J. KOČEUNO PRIMICIJA
HARffOR#, CONN.

Per visus šimtmečius Bažnyčia sutiko jai stato-1 
mas kliūtis, bet šiais laikais jos pažangos kelias yra 
labiau trukdomas, kai senovėje. Ji yra apsupta pasau
ly, kuriame žmonės pasidalinę skirtingais tikslais ir 
nusistatymais, užsidegę kovos jausmais, netinkamo
mis idėjomis ir nevaldomais norais; vieni kitų bijo, 
vieni prieš kitus žiauriai nusistatę. Bažnyčia yra ap
supta žmonių, kurįe, rodos, nei žino prie kurios pusės! 
prisidėti, nei ką daryti; ar priimti karo ginklų nuo
sprendį, ar garbingą tiesos įstatymą, kai pagrindą vi
sų savo veiksmų ir savo likimo teisėją; jie nebesugeba 
nuspręsti ar geriau sekti proto nurodymus, ar pasiti
kėti karo jėgai. Taigi Kristaus Sužiedotinė, norėdama I Gegužės 19 d. šš. Trejybės 
pravesti teisingus nurodymus ir patarimus, nes tokia šventė, hartfordiečių bus ilgai 
yra jos Dieviškoji pasiuntinybė, kurių priėmimas su- minima. SS. Trejybės parap. 
teiktų kiekvienai tautai ir visai žmonijos bendruome- bažnyčioje, šios parapijos auk- 
nei gerovę, sutinka daug kliūčių. Rodos, reikėtų, kad lėtinis, kun. Juozas Kočiūnas, 
jos išganingi nurodymai būtų su džiaugsmu priimami atnašavo pirmąsias šv. mišias, 
ir tiksliai vykdomi, tačiau jos žodis pasilieka tarsi bal- Kita šš. Trejybės mokyklos au- 
sas tyruose. klėtinė, Hartfordo duktė, kun.

----- Kočiūno mokyklos draugė, Lįe- 
Tiesos Kelias tuvių tautos pažiba, padarė šias

' ’ • ™ nepaprastas iškilmes didingo
Bet nei visos tos daromos kliūtys, nei baimė, kad miSi tei mylimoji visų lietuvių, 

Mūsų darbas ir tikslas nebus suprastas, arba klaidin-L ypatingai Hartfordo: lakštin- 
gai išaiškintas, kada siekiama vien gerą daryti, Mūsų galė . vaidelytė, garsiosios Met- 
Ąpaštališkoji pareiga neleidžia Mums apsilenkti su ropolitan Operos žvaigždė, Ona 
reikalingu taikos darbu, kuris teisingai priklauso Baž-|Kaskas Jau iš anksto erdvioji 

Hartfordo bažnyčia prisipildė 
pilnutėlė žmonių, o dar daug 
stovėjo lauke, laukdami pasiro-

jausmu. Pąsibąįgė mišios. Suju
da kuone tūkstąntinė tikinčiųjų 
minia, ir nors tvarkingai bet ne- 
atlaidžiai artinasi prie Sanctua- 
rijos, ieškodami naujojo Kris
taus tarno kunigiško palaimini
mo.

Antrą valandą po pietų mo-

ta Motinos Diena, sąryšy su 
šios kuopos 25 metų gyvavimo 
jubiliejumi. Ryte, 8:30 vai. pre
latas kun. J. Ambotas laikė šv. 
mišias kuopos intencija. Į baž
nyčią narės atėjo procesijos mingą 
formoje, vargonams gi iežiant 
procesinį maršą. Procesijos 
prieky 3 mažos mergaitės nešė 
puošnų bukietą, sudarytą iš 25 
rožių, kurį padėjo prie Šv. Pa
nelės statulos kojų; šį bukietą 
aukavo praeity buvusios kuopos 
pirmininkės. Laike šv. mišių į-

metu, O. Bucevičiūtė jausmin
gai giedojo “Salve Reginą”. To
liau, dalyvėms atgiedojus ‘Klau- 
piam prie Tavo kojų’, prelatas 
kun. J. Ambotas pasakė jaus- 

l pamokslą, ir priėmė 
“Marijos Vaikelių” pasiaukavi- 
mą, priesaiką, ir naujas nares; 
po to sekė gegužinės pamaldos, 
ir palaiminimas ŠŠ. Sakramen
tu.

Pranešama, kad New Havene 
š. m. liepos mėn. 21 d. rengiama 
trilypė gegužinė toje pačioje 
vietoje kaip ir pereitus metus — 
Sea Gliff hm.

Taigi prašome tą dieną ne
rengti parengimų ar piknikų, 
kad nepakenktume vieni ki
tiems. Jei kartais atsitiktų, kad 
būtumėt jau pasiruošę tą dieną 
daryti pikniką, perkelkite kiton 
savaitėn, nes dar laiko yra pa
kankamai.

nyčiai.
Bažnyčia niekada nedasileidžia, kad asmeniniai 

reikalai ją trukdytų ar pakreiptų iš tiesos mokslo ke
lio. Jei neprašoma, ji nesikiša į valstybių rubežių nu-| dant procesijos naujojo kjnigo. 
statymus ir neleidžia save įtraukti į valstybių ginčus.' 
Tačiau, šiose valandose, kada pasaulio taikai gręsia 
didžiausis pavojus ir žmonės veda kerštingus ginčus, 
Bažnyčia į visus motiniškai kalbės, ir, jei tik sąlygos 
leis, pasiūlys savo motinišką patarnavimą, kad paša
linti tą gręsiantį karą, kuris atneštų neapsakomai di
delius medžiaginius, dvasinius ir dorovinius nuosto
lius.

kyklos svetainėje suruošta puo- ’ spūdingai giedojo kvartetas, 
ta kun. Kočiūno pagerbimui. į kurį sudarė choro nariai: O.

_ y Kaunietytė, E.
ir E. Mančiūnas.
pasipuošusios gė- 

išpildyta graži, jauki programa, j lūmis ‘in corpore ėjo prie šv. 
susidedanti iš dainų ir kalbų, i Stalo. Po mišių, mokyklos sve- 
Puotos toastmasteriu buvo kun. j tainėje kuopos narės turėjo 
J. Kripas, kuris turi ypatingų į bendrus Komunijos pusryčius, 
gabumų šiai užduočiai atlikti. 5 vai. vak. 
Trumpas kalbas, ir nuoširdžius bankietas, 
linkėjimus pareiškė:

Prie puošnių stalų susirinko a- Bucevičiūtė 
pie 150 kun. Kočiūno ir jo tėve- Rakauskas, 
lių giminių ir draugų. Po pietų Sąjungietės,

ŠŠ. TREJYBĖS MOTERŲ 
GILDO VEIKLA

Gegužės 13, Gildąs turėjo mė
nesinį susirinkimą. Po susirin
kimo buvo užkandžių ir įdomūs 
paveikslai, “Cukraus Gamini
mas”. Reikia sveikinti Gildąs už 
parūpinimą taip svarbių infor
macijų, kuriomis mokslinama 
savo narius.

Norint gauti kokių informaci
jų pikniko reikalu kreipkitės 
pas raštininkus: Mrs. S. Tamu- 
leyičienė, 28 Baltonstoll avė., 
New Haven. Conn. ir Mr. J. Ma
tulaitis, 64 Walnut St., New 
Haven, Conn.

WATE8BURY, CONN.

Atsišaukimas J Tautas
Ir toje teisingumo ir taikos dvasioje, kurią, kai 

visų Tėvas, Mes giliai jaučiame savo širdyje, rimtai 
apsvarstę gręsiančius žmonijai pavojus, manėme buvo 
patogus metas, gegužės mėnesio pradžioje, pasakyti 
didžiųjų Europos tautų vadams, kaip Mes esame su
sirūpinę tautų padėtimi ir pareikšti Mūsų baimė, kad 
tarptautiniai reikalai nepablogėtų ir nebūtų pradėtas 
karas ir kraujo praliejimas. Tas Mūsų žygis — kurį 
dabar dėkingi prisimename — abelnai sakant, susilau
kė vyriausybių pritarimą, buvo viešai spaudoje pa
skelbtas, ir žmonės Mums pareiškė nuoširdų dėkingu
mą. Ir tautų vadai Mums pareiškė geros valios užtikri
nimą ir nusistatymą išlaikyti taiką, kurios žmonės 
taip karštai trokšta.

Mes apsidžiaugėme, kad neramumas ir įtempimas 
kiek sumažėjo. Ir Mes karštai trokštame, kad tautų 
santykiai pasidarytų dar geresni. Mes taip pat norime 
pasakyti, kad įžymūs tautų vadai Mums pareiškė savo 
mintis ir nusistatymus pasaulio taikai. Jiems Mes esa
me didžiai dėkingi, nes jie ypatingu būdu davė Mums 
suprasti, kad į žmonijos gerovės reikalus bus atsi
žvelgta ir kad jie sąžiningai jaučia neišvengiamą at
sakingumą Dievui ir žmonijai ir taip pat atjaučia savo 
žmonių reikalus. Jie turi ganėtinai įtakos ir galios 
pakreipti vyriausybes, kad jos išlaikytų pastovią tai
ką ir laisvę ir visų tautų garbę; nugalėtų medžiagines 
ir dorovines kliūtis, kurios pakenkia nuoširdžiam tau
tų santykiavimui. Visa tai atidarė kelią Mums daryti 
naujas pastangas ir atsišaukimus pasaulio taikai.

įvyko jubiliejinis 
kuriame dalyvavo 

prelatas prelatas kun. J. Ambotas, visų! 
kun. J. Ambotas, kun. E. Gra-; Hartfordo ir apylinkės katali- 
deckąs, kunigai Marijonai: An- j kiškų organizacijų atstovai, ir 
driuška, Vasylius ir Malinaus
kas; La Sallietis kun. Ambro- 
zaitis; dr. Aukštikalnis, J. 
Mančiūnas, primicijanto tėve
liai, ir pats primicijantas.

Muzikos programą išpildė: O. 
Bucevičiūtė, M. Albauskaitė, 
Waterburio solistė, E. Mančiū
nas, ir mūsų Kripų trio: Matas 
Kripas su savo sūneliais, kurie 
mūsų visų yra žinomi ir mėgia
mi. Puotai ir programai pasi
baigus, visi sugrįžo atgal į baž
nyčią į iškilmingus mišparus. 
Mišparus celebravo primicijan-

11 vai. lydimas kunigų, ir alto
riaus tarnautojų, naujasis kuni
gas didingai įėjo bažnyčion, 
prie Dievo altoriaus. Altorius 
išpuoštas gyvomis baltomis gė
lėmis; saulės, žvakių, lempučių, 
ir elektros degančių akučių 
šviesa susilieja j vieną malonią 
harmoningą liepsną, ir jauti,' 
kad Šventoji Dvasia nužengė 
netik ant šio Dievo Kunigo, bet 
ant visų tikinčiųjų dalyvių e- 
sančiųjų dalyvių esančių bažny
čioje. Celebrantui kun. J. Ko- 
čiūnui asistuoja: kun. P. An- 

I drruška, MIC., subdiakonu; kun. tas kun. Kočiūnas. Po Mišparų’
J. Kripas, diakonu; archikuni- 
gu, prelatas kun. J. Ambotas. 
Choras darniai ir jausmingai 
gieda naujas, ŠŠ. Trejybės gar
bei mišias, šių mišių autoriui, 
varg. J. Balsiui, lydint vargo
nais, ir valdant patį chorą. Pa
mokslą sako prelatas, pabrėž
damas kunigo privilegijas ir už- 

Į duotis. Visi šių šv. mišių daly
viai jaučia ką nors nepaprasto, 
vargonuose pasigirsta švelnūs, 
malonūs, Cherubini “Avė Ma
ria” akordai, ir už minutės dar 
švelnesnis ir malonesnis 0. Kas- 
kas balsas. Dąinininkė - vaide- 
lytė netik savo gražiu, didingu 
balsu sužavėjo klausančius, bet 
taip pat maldos ir maldingumo

pilnutė svetainė Moterų Sąjun
gos gerbėjų - svečių. Cąjungie- 
tės visus vaišino gardžiais pie
tumis. Po pietų, tarp įvairių 
kalbų buvo įpinta graži, įvairi 
muzikos programa, kurią suruo
šė ir vadovavo vargonininkas J. 
Balsis. Programos dalyviai: J. 
Balsis, O. Bucevičiūtė, V. Kau- 
nietytė. E. Aleksiūtė, M. Kripas, 
ir E. Mančiūnas. Kalbėtojai: 
prelatas kun. J. Ambotas, M. 
Jokubaitė, p. M. Cičauskienė; 
taipgi trumpai linkėjo visų 
draugijų atstovai. Programą 

' sumaniai ir tvarkingai vedė 17 
kuopos pirmininkė, V. Elijošie- 
nė.

KAS KUKU UNIVERSITETO 
AUKSINIO JUBILIEJAUS 

BANKIETAS
Gegužės 16 d. vakare, puoš

niame Bond Hotelio salione įvy
ko Katalikų Universiteto jubi
liejinis bankietas, kurį suruošė 
Hartfordo vyskupas M. McAuli- 
ffe. Bankiete dalyvavo suvirš 
1000 kviestų svečių. Iš mūsų 
ŠŠ. Trejybės parapijos buvo 
kviesti ir dalyvavo, apart kle
bono prelato J. Amboto, ponios: 
B. Ambotienė, J. Ricevičienė, J. 
Giedraitis, dr. A. Šupis ir J. 
Balsis. Šie asmens sudarys mū
sų parapijos komitetą minėto 
universiteto vajui, kuris eis bir
želio mėnesyj. Šis vajus rengia-, 
ma sukėlimui fondo aumakėji- 
mui skolų, ir moksliniai expan- 
sijai. Kalakutas.

GEGUŽĖS KARALIENĖS 
VAINIKAVIMO IŠKILMĖS 
Gegužės 12 d., 3-čią vai. po

vėl visi nuėjome į puošnųjį Bu- 
shnell parką, kuris yra prie mū
sų bažnyčios durų. Čia>, Conn. 
Statė development komisija su
rengė šaunų koncertą atvirame 
ore. Koncerte dainavo p-lė Kas-
kas, James Melton, ir Walter| pietų. įvyko Marijos Vaikelių 
O’Keeffe radio humoristas; visi1 Sodalicijos, metinis iškilmingas 
šie artistai yra Conn. valstybės 
piliečiai. Programa buyo trans
liuojama per radio visai Ameri
kai. Tarp keliolikos tūkstančių 
klausytojų matėsi kuone visi 
Hartfordo lietuviai. KędoJcutas.

MOTINOS DIENA
Gegužės 12 d. Sekminių die

noje, Moterų Sąjungos 17 kuo
pos rūpesčiu, iškilmingai švęs-

WWARK,H.J

Kibimai Aptvarstymui
1. Kokia yra Bažnyčios pasiuntinybė žemėje?
2. Ąr leidžiama Bažnyčiai laisvai veikti pasauly?

3. Ar dėl daromų kliūčių Bažnyčios vadai apleidžia sa
vo pareigą?

4. Ar tautų vadai turėtų atsižvelgti j žmonių reikalus,
ar tik sekti savo norus ir sumanymus?

5. Ar tautų vyriausybės yra atsakingos Dievui ir žmo
ni jai už savo darbus ?

6. Į kurias tautas Pijus XU atsišaukė taikos reikalu?
Ką tautų vadai jam buvo pažadėję ?

7. Ar jie tuos pažadus išpildę ?

vainikavimas “Gegužės Karalie
nės”. Vainikavimo apeigos buvo 
įspūdingos. Sodalicijos narės ir 
altoriaus tarnautojai sudarė 
“gyvą rožančių”, vargonams 
griežiant maldinga procesija į- 
ėjo į bažnyčią. E. Povilioniūtė, 
apsirėdžiusi nuotakos rūbais, 
lydima dviejų patarnautojų at
vedė šį “rožančių” prie gražiai 
papuoštos ŠŠ. Panelės statulos, 
iš kur prasidėjo iškilminga pro
cesija bažnyčioje. Susidarė gilus 
įspūdis, kuomet procesijos daly
vės. apie 100 mergaičių, eida
mos giedojo “Marijos Vardas”. 
Procesijai sugrįžus, visos daly
vės aukojo po gėlių puokštelę 
prie ŠŠ. Panelės kojų, o “nuota
ka” karalaitė puošnų vainiką 
ant Jos galvos. Vainikavimo

Gegužės 17 d. įvyko kortų 
žaidimas dėl ligonės Mrs. Šil- 
kąuskienės, parapijos naujosios 
mokyklos svetainėj. Nors susi
rinko nedidelis skaičius žmonių, 
bet jie daug padarė naudos ligo
nei p. Šilkauskienei. Tariame 
širdingą padėką, kurie prisidėjo 
prie darbo ir aukomis; dėkoja 
rengimo komisija toms mote
rims, kurios pardavė tikietų 
daugiausiai, būtent: P. Stankie- 
nei, P. Jokubauskienei, P. Vasi- 
liūnięnei ir P. S., Sapranienei ir 
P. M. J. Colney, neminint komi
sijos.

Newark’o L. Vyčių 29 kuopos 
susirinkimas įvyko gegužės 13 
d. Buvo skaitytas ir priimtas 
raportas iš dvimėnesinio metinio 
apskrities susirinkimo, kuris į- 
vyko Elizabeth’e.

Ritualo komitetas pranešė, 
kad viso komiteto veikla eina 
gerai. Atletikos ratelis prąnešė, 
kad berniukų sofball rungtynės 
įvyks New York, pasaulinėje 
parodoje. Žaidimui buvo pasi
ruošta gegužės 25 d., bet pakei
sta į birželio 9 d. Mes kviečiame 
visus, kurie nori prisidėti prie 
vykstančios tą dieną ekskursi
jos ir paremti rungtynes, kurios 
prasidės 2:15 vai. p.p.

Kuopa šiuo laiku praneša, 
kad rudens šokiai įvyks šešta
dienį. spalių 30 d. Prašomi at
kreipti dėmesį ir nerengti tą 
dieną kitų parengimų.

Aptarta ir daugiau svarbių 
reikalų. Sekantis mėnesinis su
sirinkimas įvyks birželio 10 d.

Prie kuopos prisirašė 5 nauji 
nariai. F. V,

MOTERŲ SĄJUNGOS 43 KP. 
rengia vakarienę ir gėlių šokį, 
minėdama dviejų metų atgimi
mo Moterų Sąjungos 43 kuopos. 
.Parengimas įvyks birželio 2 d., 
vakarienė prasidės 5 vai. vaka
re, nuo 8 vai. bus šokiai. Jauni
mui bus įteiktos gėlės, vaikinas 
.turės susirasti mergaitę, kuri 
turės tokiu vardu gėlę, kaip vai
kinas. Viena gėlė bus paslėpta, 
tada bus pašaukta pora, kuri tu
rės paslėptos gėlės vardą. Ta 
pora gaus dovaną. Dovana bus 
duota gražiausia ir meiliausia, 
bet dabar jos vardą nesakome, 
todėl malonėkite visi jaunuoliai 
atsilankyti į šį vakarą, 48 Green 
St. Taip pat prašome ir senesnių 
ir aplinkinių kuopų atsilankyti 
pas mus ir paremti mūsų jaunu
tę kuopą, o visi būsite pilnai pa
tenkinti.

Lietuvių moterų politinis klu
bas rengia didelį vakarą, kuris 
įvyks birželio 7, 85 Green gat., 
tai yra Vyčių name. Susirinki
mas prasidės 8 v. vakare: turė
sim daug žymių svečių kalbėto
jų iš miesto ir iš New Haven, 
Conn. Po kalbų bus kortų loši
mas ir gardūs užkandžiai.

j'«• M. Digimienė.
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Panelė D. Matelytė pataria
PADĖKA

WESTFIELD, MASS

PRANEŠIMAS

Pennsylvanijos Žinios
MINERSVILLE, PA.

B.
PHILADELPHIA PA

WORCESTER, MASS
MOTINŲ DIENA

Kaip ir visuomet Moterų Są-
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PITTSBURGH, PA

PROVIDENCE, R. I.

SĄJUNGIECIŲ DĖMESIUI
Ateinantį pirmadienį, gegu

žės 27-tą, Moterų Sąjungos 27 
kuopos kursai įvyks pp. E. ir O. 
Warabow namuose, 24 Field St.,

kun. Geraldas — diakonu; 
kun. Pauliukonis — subdiakonu

Šį šeštadienį visi Katalikų 
Klubo nariai prašomi susirink
ti į Klaipėdos daržą, kad pri
rengus daržą dėl vasaros pikni
kų.

Giedraitis rengia susirėmimus

Svarbiausias dalykas, kiek-

I

WASHIHGTOM, D. C

pritaikinta, graži programa.

yra “Darbininko” skaitytojai. 
Sveikiname! Draugas.

programa: dainų, muzikos, ir 
tt. Prie tos pačios progos kortų

Bažnyčia ir altoriai mirgėjo 
i, žmonių buvo 

pilna bažnyčia. Primicijantas

naujos mokyklos pamatus, ku
rie jau yra pilnai patiesti ir dar
bas sparčiai eina. Veikėjas

sa- 
sa-

PANELE DOROTĖJA T. 
MATELYTĖ

Panelė Dorotėja yra 22 metų

vių tautos ir valstybės gyveni-;

i
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Jė- metinę šventę — Motinų Dieną, 
pri- i visos gražiai prieidamos prie
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Penktadienis, Gegužės 24,1940 DARBININKAS

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HORWOOD, MASS
Gegužės 19 dieną buvo viso 

pasaulio Sodaliečių metinė 
šventė. Mūsų Sodalietės tą die
ną garbingai ir iškilmingai pa
minėjo. Ryte, visos Marijos 
draugijos narės išklausė šv. mi
šių, atnašautų jų intencijai ir 
priėmė šv. Komuniją.

Po pietų Sodalietės ir mokyk
los vaikučiai sudarė įspūdingą 
ir džiuginančią procesiją miesto 
gatvėmis. Procesijos karalaitė

Brocktone. Šie kursai bus pas
kutiniai prieš vasaros sezoną, 
todėl visos narės stenkitės da- 

! lyvauti.
■ Kurios žadate važiuoti, prašo
me susirinkti prie liet, parapijos 
bažnyčios 7 vai. vakare ir iš ter.

i bus sutvarkyta kaip nuvažiuoti.
Taip-gi prašome narių, kurios 

{turite nuosavus automobilius ir 
sutiktų nares nuvežti, kad pra
neštų kursų komisijai prieš pir
madienio vakarą.

Neužmirškite, visos gegužės 
Komisija.

Dainininkė 0. Buceviaūtė

buvo Sodaliečių pirmininkė, O- 27-tą į Brocktoną. 
na Pazniokaitė.

Pasibaigus gražioms bažnyti
nėms pamaldoms turėta svetai
nėje parengimas. Į šį parengi
mą Sodalietės pakvietė visas pa-1

Gegužės 21 d., pp. Vladas ir 
Irena Ikasalai, gyvenanti 18 St. 
Joseph Avė., Norwoode susilau
kė dukrelės Norwood’o ligoni- 

/ j nėję. Motina ir dukrelė yra prie- rapijos moteris ir merginas, kad j r
. « j i- • žiūroje Dr. Allen. Pp. Ikasalaivisos geriau suprastų Sodalici- J r

jos tikslą ir jos reikšmę gyveni
me. Programas susidėjo iš įvai
rių lietuviškų dainų, kurias So
dalietės gražiai sudainavo; buvo 
išklausyta Sodalicijos vyriau
siojo vado Amerikoje, Kunigo 
Lordo kalbos, prirengtos ypa
tingai tai iškilmių dienai. Dva
sios vadas kun. S. Kneižis trum
pais žodžiais paaiškino susirin
kusioms Sodalicijos istoriją, jos 
tikslą, reikalingumą parapijose 
ir ragino merginas prisidėti 
prie Marijos Sodalicijos. Taip 
pat buvo suvaidintas trumpas 
teatras “Marijos Globa”, kuris 
gyvai parodė Dievo Motinos tei-

Grįžęs iš ligoninės po 15 
vaičių, tariu nuoširdų ačiū 
vo visiems draugams ir pažįsta
miems už dovanas, gėles ir ben
drai visą slaugymą laike ligos.

Aleksandras Paliliūnas.

PRIMICIJA
Pereitą sekmadienį Westfield, 

Mass. Šv. Kazimiero bažnyčioj 
kiamą pagalbą žmonėms. Vaidi-įvyko primicija kun. J. Jutkevi- 
nime dalyvavo šios Sodalietės: čiaus.
B. Dalelytė, J. Cižiūtė, B. Bar- 
tulytė, J. Jurgevičiūtė ir D. nuo papuošalų, 
Medveckaitė.

Užsibaigus programui, visas buvo atlydėtas procesija iš kle- 
susirinkusias moteris ir mergi- bonijos į bažnyčią. Asistą Suda
nas, Sodalietės pavaišino ska- rg;
niais užkandžiais.

Programos surengimui pasi- įr vietinis klebonas kun. V. Pui- 
darbavo sekančios Sodalietės: dokas — arki-kunigas. Laike 
A. Smelstorytė, A. Pazniokaitė, mišių kun. K. Vasys pasakė iš- 
V. Vasiliūnaitė, A. Aidukonytė, kilmei pritaikintą pamokslą. Tą 
M. Okulevičiūtė, B. Dalelytė, J. pačią dieną 6 vai. vakare įvyko 
Cižiūtė, K. Keršytė, O. Smols- bankietas primicijanto pagerbi- 
kytė ir O. Pazniokaitė. ... - - - -

Panelė Onutė Bucevičiūtė y- 
ra jau gerai žinoma netik Hart
fordo kolonijos lietuviams, bet 
ir plačiai Amerikos lietuvių vi
suomenei, o ypač kaimyninėms 
kolonijoms.

Onutė dar yra jauna, vos 21 
metų amžiaus, bet scenoje pasi
žymėjo kaipo mėgiama, daini
ninkė ir vaidintoja. Ji yra gerai 
žinoma vietos lietuvių organiza
ciniame judėjime. Ji priklauso 
prie Šv. Cecilijos parapijinio 
choro, Moterų klubo, Moterų 
Sąjungos 17 kuopos ir daug dir
ba įvairiuose jaunimo rateliuo- 
se.

Panelė Bucevičiūtė gimė va
sario mėn. 25 d., 1919 metais, 
Hartforde, Conn. Mokėsi Holy 
Trinity School ir ją sėkmingai 
baigė. Kalba gana švariai lietu
viškai ir lietuvišką darbuotę 
myli ir vertina.

Onutė susižiedavo balandžio 
mėnesį su vietos jaunuoliu, p. 
Juozu Vailoniu, kuris yra ma
lonus ir patrauklus jaunikaitis.

Š. m. gegužės 25 dieną įvyks 
jųjų vestuvės. Linkime iš anks
to jauniesiems 1 
mingo gyvenimo.

mui. Į bankietą atsilankė vieti
nis mayoras ir daug kunigų. 
Žmonių buvo pilnutėlė salė.

’i Naujam Kristaus darbininkui 
geriausio pasisekimo 

prakilniame darbe.

PIRMOJI KOMUNIJA
Sekmadienį, gegužės 19 dieną, 

sekantieji vaikučiai priėmė šv. jįnkjme 
Komuniją: Joana Civilinskaitė, jo 
Kastancija Viesulytė, Lilijona 
Glebiūtė, Jurgis Gižius, Rikar
das Tamulonis, Tomas Nedvec- 
kas, Pranas Kašėta, Pranas 
Kneižys, Petras Lasinskas, Jur
gis Tarutis, Kazys Navikas, Ka
zys Mikšys, Pranas Čižius ir Jo- jungos 5-toji kuopa gražiai ir 
nas Stadalninkas. Vaikučiai bu- į iškilmingai apvaikščiojo savo 
vo gražiai Nukryžiuotojo 
zaus Sesučių - vienuolių 
rengti.
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PopeOptkalCo.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums iftegzaminuotl aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

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

275 Main St.. Webster, Mass.

triniam J. Chtsholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L

Telephone:

Ofiso: O«xttr 1952 
Namu: PI. 6286

Šv. Komunijos ir išklausydamos 
šv. Mišias, kurias atnašavo kleb. 
kun. A. Petraitis, ir pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. J. Pad- 
vaiskas.

Vakare bažnytinėj svetainėj' 
įvyko įdomus vakarėlis — bea- 
no. Kiek pasilinksminus, buvo' 
pradėta žaisti. Vakarą atidarė 
pirm. M. Pauliukonienė, pakvie- 
sdama kleb. kun. Petraitį tarti 
keletą žodžių. Jo kalba, kaip ir 
visuomet buvo nuoširdi ir pa
mokinanti.

Antroji kalbėjo kuopos finan
sų rašt. M. Delionienė, kuri nu
rodė reikalingumą organizaci
jos moterims ir ragino prisira
šyti Sąjungon.

Gražų veikalėlį — “Prie Mo
tinos Kapo” sėkmingai suvaidi
no grupė jaunuolių. Seniai teko 
matyti vaidintojus taip puikiai 
atliekant savo roles, ir taip 
sklandžiai vartojant lietuvių 
kalbą. Reikia tikėtis, kad ši 
grupė dažnai palinksmins mūsų 
publiką savo vaidinimais. Vaidi- 

Našlaitės” rolėj — Marė

riems vadovavo chicagietis Vy-i 
tautas F. Beliajus, paskirtas 
Vilniaus Fondui. Koncertas ir 
tautiniai šokiai įvyko Garden 
Tea House, Dodge viešbutyje,; 
juos rengė Pabaltės Amerikie-; 
čių draugija lietuvių sekcija. 
Koncertas praėjo labai pavyku
siai, plačiai publikai labai pati
ko. Sekantis draugijos šio sezo
no susirinkimas įvyks pirmadie
nį, gegužės 27 d. L. J. Esunias.

kąlto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios, 8th & N. Sts. N. W., 
veda diskusijas tarp narių. Jis 
nuoširdžiai darbuojasi tarp lie
tuvių šiame mieste.

Albert W. Supienis, pirminin
kas Societes, turi naują auto
mobilį.

Mėnesinis susirinkimas Socie
tes buvo gegužės 19, Knights of 
Columbus salėje, 918 lOth St., 
N. W., 3 vai. po pietų. Po susi
rinkimo buvo išvažiavimas į 
Great Falls — Hike, Weiner 
Roast.

Mrs. V. Vaičikauskienė, iš 
Moundsville, West Virginia sve- 

: čiavosi pas sūnų Juozą kelias 
i savaites. Grįžo į W. Va. gegu
žės 7. Birželio mėnesį ji važiuos 
į West Point, New York Gradu- 

• ation Day, United Statės Milita- 
ry Academy, kur jos jauniau
sias sūnus Eduardas baigęs 
mokslą gaus 2-jo leitenanto 
laipsnį, birželio 11 d. Jos sūnus 
Vincas, kuris 5 metus gyveno 
Los Angeles, Cal., atvyko į New 
York birželio 11 d. į Gradua- 
tion, West Point, N. Y.

Gegužės mėnesį susirinkimas 
bus paskutinis iki spalių mėne
sio. Draugai Societes sueis dėl 
Beach Parties, Picnics, Hikes, 
etc., per visą vasarą.

Juozas Žamitis, Antanas Be- 
liauskas, Helen Zaladonis, ir 
Stella Kadjeski, svečiavosi 
Scranton pas gimines ir pažįs
tamus.

Marijona Semeliūtė žada va
žiuoti į Californią šią vasarą ir 
pavažinėti apie mėnesį laiko. 
Rodos, kad visiems dabar tinka 
senas pasakymas “Matyti Ame
riką Pirma”. Karas neleidžia 
važiuoti į kitas šalis.

užsitęsė virš trijų valandų, pu
blika, kurios buvo pilnutėlė sa
lė, nejautė jokio nuovargio.

Tai buvo pirmutinė tokia pro
grama, rengiama moterų, kurių 
sūnūs ir dukterys joms padėjo. 
Programa buvo tuo ypatinga, 
kad motinai padainavus, duktė 
atsistodavo ir padeklamavo; ar
ba, sūnui padainavus, motina 
padeklamavo, parodydami savo 
gabumus, nepaisant metų.

Vakaro vedėja, ponia Balko- 
nienė, kurios sūnus ir duktė da
lyvavo programoje, sumaniai 
vedė vakaro programą. Juokda
rės buvo: ponia R. Našlėnienė, 
M. ir T. Turonienės. J. ir M. Ci- 
ronkienės, A. Kapickienė, M. 
Klimavičienė, ir M. Tamašaus
kienė, kuri ypač pasirodė savo 
dainavimu. Rožė Špokaitė pasi
rodė savo juokais, o V. Kapic- 
kas, J. Meciūnas, B. Okulevičius 
ir B. Balkonis savo šposais.

i

Valdžios darbininkai keliuose 
į departmentuose gegužės 15 d. 
pradėjo dirbti ir baigia pusė va
landos ankščiau. Mainymas, va
landų darbo per vasarą palen
gvina, kad nereiktų taip ilgai 
dirbti po pietų, kai būna labai 
karšta.

Gegužės 17 d. buvo susirinki- amžiaus, neseniai grįžusi iš Lie-i 
mas lošti kortomis ir bingo Mrs. tuvos, gimusi Baltimore, MD. 
Helen Jonės namuose, 1724 17th Lietuvoje ji studijavo Vytauto 

, St. N. W. Pelnas šito vakaro bus Didžiojo universitete, Kaune ir; 
Dalyvavo trys parapijos cho- katalikų radio vaiandos atei- plačiai susipažino su visu lietu-į 

rai ir nemąžas skaičius solistų, 
tarp kurių buvo ponios: A. Men- 
ciūnienė ir J. Okulevičienė, V. j 
Avižinis, E. Nameikaitė, Petras; 
Valaska, A. Klimavičiūtė ir dai
nininkas A. Giedraitis. Solo mu
zikos instrumetais išpildė Ona 
Našlėnaitė, E. Avižiniūtė, ir J. 
Tamašauskas. Solistams ir cho-' 
rui pritarė Ona Našlėnaitė ir A. 
Giedraitis. Taipgi buvo kalbos 
atvykusių svečių ir viešnių.

Pirm programos pabaigos, va- Į 
karo dirigentas ir jo mokytojas { 
Antanas Giedraitis buvo iššauk
tas ant scenos, kuriam vakaro 
vedėja, ponia Balkonienė savo 
ir Šv. Onos draugijos vardu į- 
teikė puikią dovaną už jo tokį 
pasidarbavimą. Taipgi vakaro 

j vedėjos duktė, Elena, įteikė sa- 
i vo mamytei gėlių puokštą savo 
ir viso jaunojo choro vardu. Po 

linksmo ir lai- j programos kleb. kun. Jonas A.
E.P. Į Vaitekūnas tarė kelis žodžius, 

pagirdamas šv. Onos draugiją, 
kuri yra veikliausia visoje pa
rapijoje, narėms artistėms, at- 
silankusiems žymiems svečiams 
ir bendrai parapijiečiams už at
silankymą. Po programos buvo 
šokiai.

Bazikaitė; ‘Slavinienės’ — Bro
nės Sokolnikaitė; ‘Danutės’ — 
Ona Čepulytė; ‘Marytės’ ir 
“Motinos Dvasios’ rolę išpildė 
Paulina Kunigonytė; ‘Zigmo’ — 
Antanas Bazikas. Tie jaunuoliai 
susibūrę į “Lietuvių Jaunimo 
Meno Ratelį”, tikrai dirba nau
dingą darbą, ir verčia visuome
nę susidomėti. Ratelio pirminin
kas Julius Kiškis, gražiai pakal
bėjęs apie Motinų Dieną, supa
žindino atsilankiusius su vaidin
tojų grupe ir su L. J. M. Ratelio 
darbais.

Taipgi puikiai pasirodė savo 
gražiais balseliais sąjungietės— 
Puišienės dukrytės Dorthy ir 
Helen, sudainuodamos “Pas 
Močiutę Augau” ir “Sena Mer
ga”. Joms pianu pritarė gabi 
pianistė, Dorthy Žalauskas.

Mažytė J. Puišiūtė visus nu
stebino savo deklamacija — 
“Mano Motinėlė” ir stipriu ma
loniu balseliu, sudainavus dainą 
apie mamytę.

GRAŽI PRAMOGA
Gegužės 14 d. sąjungietės M. 

Urmonienės namuose įvyko 
1 graži vedybų ‘shower party’, 
( suruošta pagerbti sąjungietę 
p-lę Bronę Sidabriūtę, kurios 
vestuvės su Dr. Petru Lankinin
ku - Lankoner įvyks birželio 10. 
Į malonų pokilį susirinko gau
sus būrys svečių palinkėti jau
nai porai laimingos ateities ir 
apdovanoti įvairioms ir bran
gioms dovanoms. Ypač sąjun
gietės 5-tos kuopos linkėjo savo 
narei p-lei Bronei geriausios 
kloties, įžengiant į naują gyve
nimą. Butvile.

nantį rudenį.
Study ir Discussion Group pa- mu. Dabar ji gražiai vartoja lie- 

baigė pavasario diskusijas ge- tuvių kalbą, kurią aprašo kaip 
gūžės 10 d., namuose Albert W. vieną iš seniausių, anglų, vokie- 
Šupienis. Po diskusijų buvo už-' čių, ir italų kalbas, 
kandžiai.

šeštadienį, gegužės 11 d. buvo vykti daugeliui Amerikos lietu- 
atvažiavę dėl parodos ir apžiū-' vių studentų į Lietuvą studijuo- 
rėti miesto apie 16,000 jaunų ti, nes ten studijos pigios, gilios 
vaikų ir mergaičių. Programa įr naudingos tautiniu atžvilgiu, 
buvo surengta American Auto- .... - ■
mobile Association dėl visų vai- shington, D. C. iždininkas, 
kų, kurie dirba savo miestuose 
SAFETY PATROLS. Safety 
Patrol paradas buvo Constitu- 
tion Avenue, 10-tą valandą.

Ši draugija mokina jaunimą 
saugoti save ir vaktuoti jaunes
nius, kad nepapultų į pavojų ir 
saugotųsi nuo automobilių.

Mary Andriulonis, draugijos 
raštininkė, buvo išvažiavus 
dviem savaitėm į Massachusetts 
valstybę pasisvečiuoti pas savo 
tėvus.

Juozas Gabralowitz, The Ame
rican Lithuanian Society of Wa-

nu- 
veštas į Doctor’s Hospital, Eye 
Street, N. W. dėl apendicito ope
racijos, gegužės 6 d. Dabar 
sveiksta grįžęs į namus.

Rodos, kad Juozas Žemaitis 
(Žamitis) neišbus singeliu per 
visus metus. Manoma, kad ne
trukus bus vestuvės. Visi lau
kiame.

Amerikos Lietuvių Societe’s 
Discusion and Study group 
drauge su Bowling Teams turė
jo pietus - šokius gegužės 21, 
Collier’s Inn, Columbia Road- 

Kunigas Juozas E. Gedra, Ne-

Gegužės 19 d. mūsų Šv. Pran-, mylėtojams bus proga pažaisti.
I “ - - - --- - - -

ciškaus parapijoj visos bažnyti
nės draugijos, vadovaujant kun. vienam bus žingeidu pamatyti

• K. Rakauskui, surengė vakarie-
t nę kleb. kun. K. Klevinskui, jo
20 metų kunigystės sukaktuviųŠiomis dienomis Mažojo Cho

ro teniso ratelis pradėjo savo i Pro?a- akarienėje dalyvavo a- 
žaidimus. Jų patarėjas muz. A. P*e žmonių, jos metu buvo 

_____susirėmimus pritaikinta, graži programa, 
su svetimtaučiais, ir tikisi būti' kuriai vadovavo ir ją paruošė 
Providence čiampijonatais. sesutės Kazimierietės. Progra- 

Ona Našlėnaitė. j m4 išpildė mokyklos vaikučiai ir 
choras. Vakarienės vedėjas bu- 

j vo kun. K. Rakauskas. Iškilmė
se dalyvavo daug svečių kunigų, 
kurie pasakė daug gražių kalbų 

! ir linkėjimų. Be to kleboną svei

kino kun. Rakauskas visų drau
gijų vardu ir linkėjo jam ilgos, 
gražiausios ateities.

Kun. klebonui, švenčiančiam 
20 metų kunigystės sukaktuves, 
visa šv. Pranciškaus parapija 
nuoširdžiai sveikina ir dėkoja 
jam už gražiausius ir kilniau
sius darbus, kuriuos mūsų para
pijoje yra atlikęs.

Korespondentas K.

VAKARAS PAVYKO
Praeitą sekmadienio vakarą, 

Šv. Onos Draugija vadovaujant 
Antanui Giedraičiui, surengė 
puikų ir triukšmingą dainų ir 
juokų vakarą. Nore programa

Pabaltės Amerikiečių draugi- į 
jos susirinkimas įvyko balan
džio mėn. 15 d. 8 vai. vakare, į 
įnternational Student House,; 
1708 New Hampshire avė, N. W. 
Draugija išklausė kalbos p-lės 
Dorotėjos Matelytės, kuri nese
niai yra grįžusi iš Lietuvos, po 
penkerių metų, kurių dalį pra
leido studijuodama Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune. Ji 
buvo pasipuošusi lietuvių tauti
niu gražiu kostiumu ir turėjo 
keletą lietuviškų medžio rank
darbių. Ji kalbėjo gražiai, paly
gindama Lietuvos ir Amerikos 
studijas, ir patarė vykti dauge
liui ameriikečių lietuvių studen
tų studijuoti tėvynėn Lietuvon, 
kur studijos yra vertingos ir 
naudingos visais atžvilgiais.

Panelė Matelytė turėjo pasi
kalbėjimą su Washington’o 
spaudos reporteriais ir jiems 
trumpai informavo apie Euro
pos stovį ir jos kelionę karo me
tu.

Pelnas, kuris buvo gautas iš į- 
vykusio balandžio mėn., 25 d. 
koncerto ir tautinių šokių, ku-

Birželio 9 d., Washington, D. Į 
C. kun. Jurgis Meiluta bus į- 
šventintas į kunigus. Pirmąsias 
šv. mišias laikys birželio 16 d., 
11 vai. šv. Pranciškaus parapi
jos bažnyčioje.

Parapijiečiai ir svečiai šiose 
mišiose kviečiami dalyvauti ir 
pasmelsti už jaunąjį kunigą, 
kad Dievas laimintų jo apašta
lavimą ir duotų jam jėgų išti
kimai tarnauti Dievo, Bažnyčios 
ir Tėvynės gerovei. J.A.C.

LDS Connecticut Apskričio
‘ Kuopoms. .

šiuomi pareiškiame, kad LDS 
Connecticut apskričio pusmeti
nis susivažiavimas įvyks gegu
žės 26 d., 1940 m., sekmadienį 
1 vai. p. p., Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje, New Ha
ven, Conn. Kviečiame visas LDS 
Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame susivažiavime, 
prisiunčiant atstovus bei patie
kiant naujų naudingų įnešimų 
LDS organizacijos gerovei.

Taip pat yra būtina pasitarti 
būsiančios trilypės gegužinės 
reikalais, kuri įvyks liepos 21 
d., New Haven, lietuvių Sea 
Cliff Moris Cove parke.

Kviečia LDS Connecticut aps
kričio valdyba.

Pirm. Dr. M. J. Colney, 
Rašt. B. Mičiūnienė.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir rražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

RĖMĖJŲ DARBUOTĖ
Centro Valdyba, Šv. Pranciš

kaus Vienuolyno Rėmėjai, pasi
kalbėję nutarė turėti “Straw-i 
berry Festival”, birželio 9-tą 
dieną, šiais metais Vienuolyne. 
Tiesa, nauja pramoga Pittsbur- 
giečiams, bet kiekvienam bus 
žingeidu ir malonu ten būti. Dar 
svarbesnis dalykas, kad tame 
laike Sesutės turės savo gražių 
ir gardžių žemuogių. Prie žem
uogių bus dar “ice-cream”, “pa- 
pirnikų” in kavos.
... Tuo pačiu, kartu bus graži

PIKNIKAS

>z<

Viloje Juozapo Marijos 
Pirmas Pavasario4

SEKMADIENĮ

Birželio-June 9 d., 1940 m.
VILOS SODE

NEWT0WN, BUCKS CO., PENNA.

Visi Philadelphijos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiame pirmame Vilos piknike, čia išgir
site puikų programą, kurį išpildys Richmondo šv. 
Jurgio Parapijos BENAS. Bus gėrimų, užkandžių, 

šokių ir žaidimų.
Įžanga 25c. RENGĖJAI.

✓ (
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VIETINĖS ŽINIOS
■

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 1-mos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 28 d., 7:30 vai. vakare, 
“Darbininko” salėje, 330 E St., 
South Boston, Mass. Kviečiami 
visi nariai dalyvauti. Valdyba

UŽUOJAUTA

Mirus a. a. Emilijai Janušonie- 
nei, jos visai šeimai ir giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą.

Katrina ir Boleslovas 
Ma3itdiai.

S 

salėje ir kieme. Sugalvota jame 
turėti įvairių turgų, p. Ivaškie- 
nės vaikučių grupės puikią pro
gramą, vakarienėlę, “penny 
sale” ir “radio Lop”.

Galvojimų suderinimui yra 
laikomi susirinkimai. Vienas jų 
įvyko p. Petrausko rezidencijoje 
M St. Tame dalyvavo ir kun. A. 
Abračinskas. Sekąs darbuotojų 
susirinkimas įvyks birž. 24 d., 
vakare, po bažnyčia.

“Kermošiaus” rengėjai kvie
čia visus atsilankyti ir linksmai 
prąlęisti šeštadienio popietį ir 
vakarą.

MIRĖ
V*Kermošius

Ponios Ivaškiępės grupės mo-. 
tipas, Blaivininkų kuopa ir Tęvų! 
Marijonų Rėzpėjų, rengdamiesi 
"rie Šv. Petro parapijos metinio 

ažiavimo, kurs įvyks birž. 16 
Ępmuvos papke, Montelloje, 

išia “lietuvišką kermošių”.
_ ‘kermošius’ prasidės, 2 vai. 

p., birž. 1 d., 492 Ę. 7th St.,

Geg. 22 d., mirė, miesto ligo
ninėje, Alfonsas Balkus, 46 me
tų, pasirgęs porą savaičių, gy
venęs 71 Saxton St., Dorchester. 
Jis paėjo iš Dusmenų parapijos. 
Amerikoje pragyveno 35 metus. 
Paliko moterį, sūnų ir dukterį. 
Laidojamas iš šv. Petro par. 
bažnyčios, geg. 25 d., 9 vai. ry
te, Šv. Benedikto kapuose.

ŽINOTINA

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
ILKapąSu

251 W. BROADWAY, 
8*. Boston, JHą*L

TEL. ŠOU Boeton 2660
Ofiso valandos nuo 8 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki • v 
Seredomls nuo 0 iki 12 vaL dieną 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartų

T*L TROwbrWg* 6330.

9

TeL Kirkland 7110

Lietuvis Gydyto
278 HARVARb &TR» 

Kamjmą Inman arti Cepbą 
Cambridge, hl«*a.

OOm Valandos: 8 — 4 ir 6

Pauline bradai, NO., 
(Lietuvi gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo2 iki 4 

" Nuo 6 Oi 8. 
Sekmadieniai* paęal sutarti.

KUNIGYSTES SIDABRO 
JUBILIEJUS i 

i

11Darbininko" Jubiliejinio Pik 
rūko Rėmėjų Eilės Auga

c, Cci;a

Tėvas Alfonsas Maria Urbanavičius, C.P. Pasionistas

I

Tel. ŠOU 2805

|rJ.Lh
OPTOMETRISTAS 

447 Broadway 
Sq. Boston, Mass.
QFISO VALANDOS:—

Nu* 9 ryto iki 7 vai. vakar*
S*redomi*•

Nuo 8 ryto iki 12 vaL dlepa.

' 1

—

“DARBININKO"
Sidabrinio Jubiliejaus

PIKNIKAS

Birželio - June 9,1940 
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis i šį 

išvažiavimą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Pikniko rengimo komisijai yra džiugu ir malonu 
pranešti visuomenei, kad “Darbininko” Jubiliejiniu 
parengimu yra labai daug susidomėjimo visuomenėje. 
Kiekvieną dieną pribūna naujų rėmėjų su aukomis ir 
nuoširdžiais linkėjimais.

Šią savaitę į Rėmėjų eiles įstojo sekantieji:
L. Zurlis, Worcester, Mass. ................................  $1.00
V. Višniauskienė, Maspeth, L. I. N. Y....................$1.00
A. Kazlauskas, Westfield, Mass...........................  $1.00
Kun. C. Bičkauskas, E. Chicago. ir-d...................$1.00
Pr. Samalis, Rochester, N. Y......
A. Krikščiūnas, Washington Depe 
P. Bernotą, Waterbury, Conn.
Mrs. Agnės Gudelauskas, Granby, Ccm.
M. Paškauskas, Baltimore, Md...................
Mrs. Anna Hugal, Dorchester, Mass...........
Peter Kazlauskas, Simsbury, Conn..............
Frank Dambrauskas, Nashua, N. H...........
O. Kuraitienė, E. Granby, Conn...................
M. Navickienė, Scranton, Pa.......................
M. Kvaratięjienė, Worcester, Mass..............
J. Gintalas, So. Boston, Mass......................
K. Masiulienė, So. Boston, Mass..................
Frank Barkus, Detroit, Mich......................
Kun. O. Skrypkus, Bingha mton, N. Y.......
Pr. Kuzminskas, Waterbury, Conn.............
Alex Pacewic, Wilsonville, III......................
A. Spaicys, Brooklyn, N. Y.........................
Msgr. J. V. Miliauskas, Scranton, Pa..........
Geo. Klimas, Pottsville, Pa.........................
P. Kuliešienė, Du Bois, Pa...........................
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass............
M. B. Juskins, Poąuonock, Conn. 
Julės Bersenas, Port Washington, Wis.......
Mrs. A. Lawrence, Newark, N. J.................
Ant. Jasinskas, Athol, Mass........................
M. Dragunienė, Athol, Mass........................
Juozapas Jezukevičius, Montello, Mass. 
P. Lapenas, Athol, Mass.............................
J. Spranaitis, Paterson, N. J........................
Mr. & Mrs. V. Jakas, Cambridge, Mass. 
Ant. Brūzga, Norwood, Mass.....................
M. Mazgialis, Boston, Mass........................
L. A. Price, Montello, Mass........................
V. Matiejūnas, Luzerne, Pa.
J. Taparauskas, Lawrence, Mass. ...........

’ P. Mažeika, Philadelphia, Pa......................
A. Musick, Haverhill, Mass........................
John Stefen, Ansonia, Conn........................

‘ Mrs. M. Mashidlausky, Brockton, Mass.....
Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo

širdumą ir aukas.

Parduodu Įvairiausios rūšies atla
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADWAV
So. Boston, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mas*.
ra

C. P. yra tat tos kongregacijos 
įsteigėjas. Jos motiniškas na
mas yra Elmhurst, Pa. Tos Se- 

’ serys nuo 1926 m. rugsėjo mėne- 
' šio sėkmingai veda parapijinę 
'mokyklą Cambridgeiuje. Kate- 
kizuoja ir lietuvių kalbos vaike-

bažnyčioje liūs mokina: So. Bostone, Nor-

CAMBRIDGE, MASS. —
Sekmadienį, gegužės 26 d., 

gerb. Tėvas Alfonsas Maria Ur
bonavičius C. P. (Pasionistas) 
minės 25 metų Kunigystės Si
dabro jubiliejų. Jei jo sveikata 
leis, sekmadienį 10 vai. Nekalto 
Prasidėjimo parap. 
atnašaus iškilmingas Šv. Mišias,' woode ir Brocktone. Apie porą 

ir metų, kaip pradėjo parapijinę 
' mokyklą Gerardville, Pa.

Tėvas Alfonsas per daugelį 
metų visose Amerikoj lietuvių 
kolonijose skelbė misijas. Tais 
laikais buvo didelė stoka misi- 
jonierių, todėl Tėvui Alfonsui 
teko arti labai sunki dvasinė 

i dirva — duoti Misijas mažne 
per visus metus be jokio poilsio.

• i 
, i 

i

I

Ateinantį sekmadienį, L. Vy
čių So. Bostono 17 Algirdo kuo
pos 3 vyčiai už uolų pasidarba- 
virųą Dięvo, Bažnyčios ir Tau-Įasistoj kun. Pr. Juškaičio 
tos gerovei bus keliami į 4-tą kun. Pr. Virmauskio. Progai pri-' 
laipsnį. Iškilmės įvyks vyčių taikintą pamokslą sakys kun.1 

j kambariuose, 6:30 vai. vakare. F. Yonkus, O. P.
Be So. Bostono kuopos vyčių, 1915 m. gegužės 26, baigęs 
yra kandidatų į 4-tą laipsnį ir iš prisirengimo mokslus, Alfonsas 
kitų Naujos Anglijos Apskričio Maria Urbonavičius buvo įšven- 

tytas kunigu. Pirmas misijas 
lietuviams skelbė Cambridge’iu- 
je. Šioje kolonijoje 1921 per du 
mėnesiu klebonavo — kun. Pr. 
Juškaitį pavadavo. Daug jisai 
prisidėjo prie išsiliuosavimo lie
tuvių parapijos iš airių globos.

Beeidamas klebono pareigas! 
Cambridge gavo įkvėpimą į- 
steigti lietuvaitėms naują Pa- 
sioniščių kongregaciją. Pirmiau
sia manė suorganizuoti tik'lie- 

| tuvaieių skyrių prie senos Pa- 
sionisčių kongregacijos. Vėliau 
patyręs, kad tas nebuvo gali
ma, sutvėrė visai naują mergi
noms kongregaciją, pavadinda
mas Jėzaus Nukryžiuoto Sese
rys, po globa Sopulingos Dievo 
Motinos. Tėvas Alfonsas Maria,

kuopų. Pakėlime dalyvaus vie
tinis kleb. kun. Pr. Virmauskis, 
N. Ą. apskričio dvąsįos vadas 
kun. Puidokas iš Westfield. (Jis 
įteiks laipsnį) ir kiti svečiai 
kunigai. Iškilmėse bus ir “buf- 
fet supper”. A.E.L.

ADV. S. ŠALNIENĖ, 

gegužės 21, 1940, buvo išrinkta 
pirmininke “Business and Pro- 
fessional Women’s Republican 
Glub of Massachusetts”. Orga
nizacija turi per tris tūkstan
čius narių. Rap.

LIETUVOS KARIUOME
NES ĮŽENGIMAS 

VILNIUN FILMOSE

Penktad. Geg. 24 d., 8 vai. va
kare, Millers Opera House, Pine 
St., Gardner, Mass.

šeštad. Geg. 25 d. 8 vai. vak., 
Liet. Piliečių Klube, 41 Berkley 
St., Lavrence, Mass.

Sekmad. Geg. ?6 d. 7:30 vai.; 
yak., O’DonnelI Hali, 20 High 
St., Ną8hųa, N. H.

Pirmąd. Geg. 27 d. 7:30 vai. 
vak., I.O.O.F. Hali, 83 Hanover 
St., Manchester, N. H.

Aptracį. Geg. 28 d., 8 vai. vak-, 
Lietuvių svetainėj, 24 Morton 
SL, Stoughton, Mass.

ADVOKATAI
-

i

I

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų (variai Išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai. 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 ^nenešiu išaimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavlmal ir patarimai dykai

Queen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Re*. Šou 3729 Šou 4618

lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distanc* 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

A. J. YOUNG 
(Jankauske) 

ADVOKATAS 
OFISAI: 

o Beacon St., Baston.
R«om 627, T«l. CA» *154 

101 Baxter SU So. Boeton, Ma 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brlghton

Tel.STA 8666

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gaihi
Veda visokias provaa

Daro visokius legalius dokumentus
317 E SL (Kampa* Breadway) 

South Boeton, Ma**.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Bay View Motor Servke
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Jo*. Kapoėiūnas Ir Peter Trečioką1
Savininkai. —

Tel. 3826 Namų Tel. 5907 !

♦ .

L*cyN.YaidB
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
(JEKIMAUČUTE) 

14HopeSL, 
Greenfield, Mass.

Jota J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 Ea«t Broadway,

80. ĘOSTON, MASS.
ŠOU 1781 Room 3

R**id*nce:
52 O 8L tai. ŠOU 4877
16 Thoma* Pk^ Šou 1043

I 1 !•
II

Tel. SOUth Boston 3845

Mikelionis
Real Estate & Insurance
Apdraudžia Namus, Automobilius, 

Rakandus ir tt.
OFISAS NAUJOJE VIETOJE

JULIUS MIKELIONIS 

68 Thomas PaFk, 
South Boston, Mass.

Tėvas Alfonsas jaunas būda
mas atvyko į Ameriką. Jis gimė 
ir augo Žemaitijoje, Tytavėnų 
parapijoje.

Amerikoje, Penn. dirbo anglių 
kasyklose. Nuo mažens tarnau
damas prie bažnyčios turėjo di
delį troškimą visiškai atsiduoti, 
Dievo tarnybai. — stoti į vie
nuolyną. Vieną gražią dieną 
jaunas Urbanavičiukas vyksta į 
Passionistų vienuolyną Pitts- 
burgh, Pa. Tėvai Pa sionistai su 
džiaugsmu priėmė pirmą lietuvį! 
į savo kongregaciją.

Nors Tėvas Alfonsas paėjo iš 
Lietuvos širdies — Žemaitijos, 
Tytavėnų, bet lietuviškai labai 
prastai mokėjo kalbėti. Kuomet ‘ 
atvyko į Brighton'ą Šv. Gabrie
liaus vienuolyną 1912, netikėtai 
susipažino au tuo laiku Šv. Jono 
seminarijoj klierikais: Virmau- 
skiu ir Jųškaičiu. Juodu paska
tino jį mokytis lietuviškai. Su
teikė lietuviškų knygų, laikraš
čių ir susirašinėjo lietuviškai. 
Pr. Juškaitis pertaisęs lietuviš
ką kalbą, Alfonsui grąžindavo 
laiškus. Tokiu būdu Tėvelis Al
fonsas gerokai prasilavino lietu
vių kalbos. O dabar kalba kaip! 
tikras žemaitis.

Gerbiamojo Jubilijato sveika
ta buvo stipri iki rugsėjo pabai
gos 1939. Tada buvo pasiruošęs 
South Bostone skelbti misijas, i 
tik tos dienos išvakarės, užpuo-i 
lė širdies ligos atakas, kurs dar! 
nevisai praėjęs iki šiol.

Malonu man, visiems Cam- 
bridgečiams ir So. Bostonie-; 
čiams sveikinti brangų draugą 
Jubiliejatą, sulaukusį 25 metų 
Kristaus Vynyne darbuotės. Lai 
gerasis Dievas suteikia Jums. 
Tėveli Alfonsai, sveikatą ir lai
mina Jūsų darbuose, kad galė
tumėte dar ilgai ir sėkmingai 
tęsti toliau Kristaus darbą — 
Ad multos annos. —

Senas Draugas.

... $1.06|
.... $1.00
... $1.00
.... $1.00
.... $1.00

Gegužės 19 d. puikiai, įvairiai 
ir tvarkiai Seselių Jėzaus Nu
kryžiuoto suruošta parodavimas 
įvyko. Kad maršavimas būtų 
smagesnis, benas dalyvaudamas 
puikiai griežė maršus.

Pas kleboną kun. P. Juškaitį, 
šioje savaitėje lankėsi kunigai: 
G. Paškauskas iš Chicagos ir 
Gradeckis iš Waterbury, Conn. 
Jie buvo atvykę į SLRKA Sei
mą. Worcester, Mass.

prasidės į Saldžiausią Jėzaus 
Širdį devindienio pamaldos, — 

j NOVENA. Rytais ir vakarais 
i pamokslus sakys kun. F. Yon- 
> kus. O. P. Iš visų novenų šios 
yra gražiausios. Raginama, kad 
žmonės gausiai į tas pamaldas 
lankytųsi.

i

Gegužės 23. vakare. Nekalto
Prasidėjimo parap. bažnyčioje

LDS 8 KUOPOS DĖMESIUI
Sekmadienį, gegužės 26 d., 1 

vai. p. p., bus traukiami kuopos 
paveikslai. Prašomi visi nariai 
susirinkti į bažnytinį daržą. Nc- 
sįvėluokitc, nes sudarysite ne
malonumų. Kviečia Valdyba.

VALGOMOJO DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierių* mėsą, vaisius, daržove* ir Kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6732 

29 SAVIN HTLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADKAY, 

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

parengimams.

I

Paikins Markei
F. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MA8S.

Profesionalui, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “I>arbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Vl<n -kelhkitės “Darbininke”.

i
Remkite tuos profesljonalus ir biz

nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką".

Visi skelbkit** ‘Darbininke".

nOOuSTOCK
T Y P E W R i T E R S

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
80 Federal St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

S. Barase vičius Ir Sūnus i
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teb^ea 

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

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

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną Ir NaktJ. 
Residence: 198 M St., So. Boeton. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

pasuksi guzik? ir turisi tokią šilumą, kokią norisi. Nėra 
darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas

Įvesk Vienodą SHumą Į Save Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik 
dulkių nei 
mokėt iki 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITLRI3

CHARLES J. KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletaka
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir niky 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Vainikavimas Dievo Motinos *

Jonas
Dievo

DABAR.

RAlNTt

C. Brooklyn, N. Y. ninkė M. Digrytė, sugrojus du
Gegužės 19 d.. 1940, Sv. Jur- kl“iSku‘ kuriuose p.,

gio parapijos bažnyčioj įvyko rodž “vo «abum*
retos, bet labai įspūdingos nau- tec*in*kos aukštumą. Jai pianu

nors geros širdies atsidavimą sielų išganyme, mes 
t

'turime visi pasimelsti ir palin
kėti pasekmių ateičiai. Ad Mul- 
tos Annos!

20 Metų Kunigystės Sukaktis
skyrių lietuviška parapijinė mo- 
mykla, vadovybėje Seserų Pran- 
ciškiečių. Tas darbas buvo pa
darytas be jokių skolų ir pilnai 
užmokėtas. Reikėjo daugiau pa
taisymų, kurie irgi buvo pada
ryti be skolos. Bet ar tas įvyko 
lengvu būdu? Priešingai, daug, 
daug naktelių jaunas klebonas 
praleido be miego, planuoda
mas, svarstydamas, kaip čia 
viską padarius su mažiausiomis 
išlaidomis ir be užtraukimo pa
skolos. Tais laikais ir norint už
traukti paskolą, nebuvo galima 
jos gauti, nes artinosi krizės 
metai, bankai ir kitos finansinės 
įstaigos pinigų atnaujinimui se
nų pastatų neskolino, o vysku
pas to taip pat nepavelino, nes 
jis turėjo daug nesusipratimų 
su lenkais, kurie užtraukė dide
les paskolas ir neįstengė jų 
mokėti.

Klebonas vėl kviečia parapijos
pašalpines draugijas į talką, ir 
štai iš trijų draugijų gauna už
tektinai pinigų, kad įdėjus nau
ją šildytuvą namui, kuriame bu
vo bažnyčia ir naujai atidaryta 
mokykla. Pataisymai padaryti 
namui, kuris glaudė bažnyčią

I

Rochester, N. Y.

Gegužės 30 d., sueina lygiai 
20 metų nuo tos brangios die
nos, kada priėmė brangius ku
nigystės šventinimus mūsų ger
biamas klebonas, kun. Jonas M.
Bakšys. Netiktai 20 metų kuni-, 
gystės, bet balandžio mėn. ir 101 
metų sukako, kaip jis pasek-į 
mingai klebonauja šv. Jurgio 
parapijoje šiame mieste.

Apie savo biografiją garbin
gas klebonas atsisakė suteikti 
žinių šių žinelių rašytojui, pažy
mėdamas, kad “aš nenoriu gar
sintas ir nenoriu, kad kas daug 
apie mane žinotų, tiktai pažy
mėkite, kad esu lietuvis, vilnie
tis ir tikras dzūkas, o platesnės 
biografijos žinių palaukite, ko
lei aš sulauksiu kunigystės si
dabrinio jubiliejaus. Po savo 
šventinimų, 7 metus vikaravau 
Waterbury, Conn., kur mokinau 
vaikučius lietuvių kalbos ir ra-Į 
šybos ir 3 metus buvau Hartfor-1 
d’e, Conn., iš kur buvau pašauk
tas į Rochester, N. Y. klebonau
ti ir jau 10 metų jau čia esu, a- 
pie mano darbus žinote”.

Tiesa, mes žinome jo darbus 
šiame mieste. Atėjęs pas mus jis 
nerado savo takus nuklotus gė- ir naują mokyklą po vienu ste
lėmis. Rado gražią nuosavybę, gu ir nepatogia svetaine apati- 
neperdaugiausia skolos, bet ra- nėję namo dalyje. Reikia dau- 
do tiktai pradėjusią veikti mo- giau patalpų. Ką daryti? 
kyklą su keturiais skyriais ir Visu smarkumu klebonas vėl 
pasaulietėms mokytojoms. Žo- imasi didinti jau pradėtą bažny- 
džiu, rado daug darbo. Nuo pa- čios statymo fondą tikslu įsigy- 
skyrimo dienos klebonu jis sto- ti naują bažnyčią. Darbas seka- 
jo prie sunkaus darbo. ;si, ir štai rugpiūčio 11 d., 1935

Gavęs pranešimą iš Šv. Pran- metais J. E. arkivyskupas Edw. 
ciškaus Vienuolyno, kad bus ga- Mooney pašventina naują, be 
Įima rudeniui gauti sesučių mo- paskolos pastatytą, kuklią, erd- 
kytojų, tuojau pradėjo rūpintis vią bažnyčią, kuri apvainikavo 

jauno klebono darbus ir pagra
žino visą parapijos nuosavybę, 
o sykiu nustebino visus kaimy
nus, kurie nesitikėjo, kad tais 
sunkiais laikais tas būtų galima 
įvykdinti. Vyskupas pastebėjo, 
kad klebonas buvo pavargęs po 
sunkių darbų, duoda įsakymą 
vykti dviem savaitėm atostogų. 
Sugrįžęs iš atostogų vėl visa sa
vo energija prižiūri darbą, pa
daryti gražią auditoriją seno
sios bažnyčios patalpose. Tas į- 
vyko, nors prie įsteigimo audi
torijos reikėjo gauti maža pas
kola, kuri buvo per du metus 
apmokėta. Tie pirmi penki me
tai jo klebonavimo nebuvo len
gvi, nes jis vienas turėjo nešti 
visą tą rūpesčių naštą ant savo 
pečių, nes neturėjo vikaro-pa-

pastatymu namų, kur sesutės', 
galėtų tinkamai gyventi. Pinigų 
tam tikslui nebuvo. Naujos baž
nyčios fondo pinigus vyskupas 
nepavelino vartoti, o namų rei
kia. Šaukia parapijos narių su
sirinkimą, praneša, kad moky
tojos gaunamos, žemė namui y- 
ra, bet statybai pinigų nėra. Pa
sižadėjimai ir aukos, sudėtos tą 
vakarą, džiugina jauną kleboną 
ir tuojau už kelių dienų prasi
deda statybos darbas. Iš dviejų 
senų namų buvusių parapijos 
nuosavybėje, daromas vienas 
namas — vienuolynas. Sujun
gus tuos du namu į vieną ir pri
stačius koplyčią, pasidaro gra
žus ir patogus namas sesutėms- 
mokytojoms apsigyventi. Tą 
patį rudenį atsidaro pilna 8-nių

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

, Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

DARBININKAS
T1’ •’P: 1913, C. Brooklyn, M. Y. Motita 

Veronika kilus iš Remygalos, 
dar4 gyva. Tėvas Pranas kilęs iš 
Ukmergės; jis mirė 1933. Kun. 
Pranas turi 2 broliu ir vieną se
sutę. Mokyklas baigęs: Boys 
High School, Brooklyn College, 
St. Johns University ir Imma- 
culate Conception Seminariją. 
Kunigu įšventintas geg. 18 d.,retos, Dėt laoai jspuaingos nau- • ■ 5^6. «.,

jai įšventinto kun. Prano Rau- Pntarė Pi"ū«tas Justas 11940. Kartu buvo įšventinti 24

KUN. JONAS M. BAKŠYS,
Rochester, N. Y., lietuvių parapijos klebonas.

!! 
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i! 
i!
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i

i 
i

gelbininko, 
parapijiečiai širdingai dirbo su 
juo. Jeigu ir buvo piktos valios 
žmonių, kurie būtų norėję kenk
ti tam darbui, jų nebuvo paste
bėta. Liepos 1 d., 1938 metais 
gauna jauną, tiktai įšventintą 
kun. Praną J. Valiuką už vika
rą, kuris dabar padeda darbuo
tis klebonui.

10-ties metų klebonavimo su
kaktis praėjo nepaminėta, nesi 
jis garbės netrokšta, dirba tik
tai Dievo garbei ir tėvynės nau
dai. Sunkus darbas jo neišgąz- 
dino, bet apvainikavo jo dar
buotę gerai įrengta parapijos 
gražia nuosavybe, kuri užima 
pusę bloko iš trijų gatvių pusės.

Sekmadienį, gegužės 26 d., at
našaus savo 20 metų kunigystės 
sukaktuvių auką Dievui, dėko
damas už suteiktas malones ir 
ištvermę. Tą dieną visi parapi
jiečiai turėtų dalyvauti tose pa
maldose ir širdingai pasimelsti 
už tą Kristaus įpėdinį, kuris vi
suomet netiktai meldžiasi už 
mus, bet ir dirba sunkų 
Dievo ir Tėvynės garbei.

Netiktai klebonas kun. 
M. Bakšys yra ištikimas 
tarnas, jis taip pat neapleidžia 
savo tautos reikalų, šelpia ir 
gelbsti pavargėliams. Daug šei
mų yra sušelpęs savo sutaupy
tais centais, daugeliui yra pa- 
gelbėjęs ir teismo reikaluose, 
daugelį nuskurdusių lietuvių ke
liauninkų yra priglaudęs, pa
valgydinęs. O kur tos mišių au
kos, aplankymas ligonių, pasku
tinis patarnavimas. Visuomet 
linksmas, malonus ir gailestin
gas.

Patriotas? Geresnio ir visoje 
išeivijoje negalėtų rastis. Remia 
tėvynę gausiomis aukomis, sie
lojasi tėvynės nepasisekimais, 
džiaugiasi jos garbe. Dirba tik
rai tautinį darbą, sakydamas 
gražius pamokslus ir auklėda
mas jaunimą lietuvybės dvasio
je. Vikaraudamas yra daug pri
sidėjęs, sakydamas kalbas lie
tuvių organizacijoms, dalyvavęs 
seimuose ir veikęs, kiek galėda
mas visur, kur tiktai atneštų jo 
darbai garbės lietuvybei ir tikė
jimui. Yra karštas rėmėjas lie
tuvių spaudos, skaito beveik 
visus katalikiškus laikraščius, 
išeinančius Amerikoje, prenu
meruoja keletą ir iš tėvynės 
Lietuvos. Dalyvauja organizaci
jų seimuose, ir domisi jų veikla 
ir dabar. Ypatingai yra sargy
boje tėvynės rMkalų.

Už jo sėkmingą darbuotę ir 
pastangas, jo pasišventimą ir

PASLAPTYS
Sekmadienio vakare, gegužės 

26 d., visų suvienynų draugijų 
ir parapijos komiteto bendro

mis jėgomis yra rengiama di- 
Į džiausią vakarienė, kokia yra 
j buvusi šiame mieste. Tikslas 
į tos vakarienės yra paslaptyje 
ir man uždrausta skelbti, bet ži
nau, kad bus kas tokio nepa
prasto, apie tai pranešiu vėliau, 
kada man bus pavėlinta. Yra ti
kima sutraukti skaitlinga minia 
žmonių ir visi, kurie nori daly
vauti, yra raginami pasiimti bi
lietus, nes gali pritrūkti, o be 

į bilietų iš kalno, nebus ne vienas 
! įleidžiamas. Vakarienė bus ska
ni. Reikalas svarbus. Programa 
bus graži, ir visi lietuviai pa
triotai dalyvaus. Ar jūs būsite?

Vyturys.

Biznierių parengimas Gerai 
Pavyko.

Pereitą sekmadienį, gegužės 
19 d., 2 vai. p.p., Park St., lietu
vių salėje, įvyko graži progra
ma, kurią rengė ir gausiai auko
jo lietuviai biznieriai. Progra
mą išpildė, vietinė lietuvių ra
dio programos grupė, kurios e- 
konominius reikalus tvarkė A. 
Rėkus, o meiųpę programą ve
dė panelė M. Čeponytė, mūsų 
gabi pianistė. Publikos atsilan
kė virš keturių šimtų, ir visi 
linksmai praleido laiką. Pelnas 
skiriamas šv. Andriejaus para
pijos salei. Tai pirmas biznierių 
tokis gražus įvykdytas suma
nymas mūsų ^kolonijoj. Valio 
mūsų biznieriai.

PAGERBS PONUS KULIUS
Pereitą sekmadienį, ponų A. 

B. Tamošaičių, namuose įvyko 
pagerbimas ponų E. J. Kulių, jų 
25 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Ponai Kuliai yra 
geri, susipratę lietuviai, jie au
klėja gražią dukrelę ir sūnų. 
Prie progos sveikiname ponus 
Kulius jų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga.

Klebonas Sveikino Per Radio.
Pereitą sekmadienį 10 vai. ry

te mūsų klebonas, kun. M. Pan
kus nuoširdžiai sveikino per ra
dio savo parapijiečius ir kvietė 
čkrbuotis Bažnyčios naudai ir 
Tautos kėlimui.

galo primicijų iškilmės. Gražus,! Jenkus. Gražią programą atliko 
saulėtas ir šiltas oras iš pat m°kyklėlės maži vaikučiai ir di- 
ankstyvo ryto kiekvieną parapi- desnės mergaitės, sesutėms va- 
jietį ir geros valios lietuvį vilio- P. ®run^enė pa
te viliojo į šias retas iškilmes. 
Jau 10-tą valandą ryte žmonės 
pradėjo skaitlingai rinktis į 
bažnyčią, kurią tuoj užpildė, 
nes žmonių prisirinko daugiau, 
kaip per metines Kalėdų, ar Ve
lykų šventes. Iškilmingai proce
sijai išsirikiavus gatvėje, į ją į- 
žengia primicijantas, lydimas 
dvasiškijos. Naujam Dievo tar- Pavyzdingas ir gabus choris- 
nui peržengus bažnyčios slenks- tas- 
tį, choras visoje pilnumoje ir Į Puotos vedėju buvo vietinis 
puikiai šioms iškilmėms priruo- klebonas, kun. Paulionis, kuris 
štas, pasitinka su giesme: “Tuį labai gabiai ir tvarkingai vedė 
es sacerdos in aetemum” (Tu 
esi kunigas per amžius). Sesu
čių gražiai tvarkoma ir suruošta 
procesija visi gėrėjosi, tai pir
mą kartą teko taip matyti. Pri- 
mieianto brolio jaunutė dukre
lė, apie 5 m. buvo parėdyta, kaip! 
tikra “jaunoji”, einanti į šliū-! 
bą; balta, ilga suknelė, su velio-, 
nu; jos palydovė buvo dr. Pau-I 
lionio, tokio pat amžiaus dukre-' 
lė, ir Bereikšytė, kurių irgi suk
nelės žeme driekėsi. “Jaunoji” 
nešė šilkinę paduškėlę, ant ku
rios buvo nupieštas kielikas, 
kviečių varpos ir vynuogės. Ant 
paduškėlės buvo uždėtas konva
lijų vainikutis, kurį vėliau, at
našaudamas šv. mišias primici
jantas, buvo uždėjęs ant kieli- 
ko. Prisiartinus dvasiški jai prie 
altoriaus, choras giedo “Veni 
Creator”.

Primiciantui asistoje buvo: 
arkidiakonu kun. K. Paulionis, 
diakonu kun. A. Petrauskas, 
subdiakonu kun. J. Laurinaitis. 
Gražų ir iškilmėms pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. N. Pa
kalnis. Šias iškilmes puošė tik
rai žavėjantis choro giedoji
mas. P-lės M. Digriūtė, gabios 
smuikininkės, smuiką, tarsi, 
džiaugsmu raudojo, grojanti 
Gounod Avė Maria, vėliau tas 
pats veikalas išpildytas duetu: 
smuikas ir solo, kurį gražiai iš
pildė P. U. Kulbokytė - Vyš
niauskienė; bet dar efektingiau 
buvo, kuomet tas pat veikalas 
buvo išpildytas choro. P. B. 
Brundzienė tikrai puikiai išpil
dė sunkų, koncertinį veikalą, 
Salve Regina, C. H. Dana. Vyrų 
choras, (be vargonų) meniškai 
išpildė Avė Maria, Arcadelt. 
Laike žmonių laiminimo dar bu
vo giedama Panis Angelicus, 
išpildė solo ir smuiką Digrytė ir 
Kulbokytė. Choras galingai už
baigė su Mozarto Magnificat ir 
Ett Liaudate Dominum. Žmonės 
sakė, tai tikrai buvo bažnytinis 
koncertas. Choro vedėjas muz. 
J. Brundza gavo daug sveikini
mų už taip puikiai atliktą mu
zikai? programą.

Kadangi buvo daug žmonių, 
tai ilgai užsitęsė liki kiekvieną 
atskirai primiciantas palaimino, 
šų iškilmių pokylis tuoj įvyko 
parapijos svetainėj, kur susi
rinko apie 250 žmonių. Apart iš
vardintų dvasiškių, dar pribu
vo vėliau šie kunigai: Milukas, 
Balkūnaa, Aleksiūnas, Leke- 
šius, Kartavičius, Masiulis ir 
kun. Vaškas. Laike pokylio mu
zikai? programą išpildė smuiki- 

stovylos įvyksta mūsų šv. An
driejaus bažnyčioj gegužės-26 
d., sekmadieną*3 vai. pp. Soda- 
lietės 
pagelbsti Seselės Pranciškietės.

“ T. >.

dainavo “Mano sieloj šiandien 
šventė”, — Kelpšos ir “Aguonė
lės”, Gruodžio. Choras padaina
vo sveikinimo‘dainą (specialiai 
parašyta žodžiai) ir dar apie 
keturias. Choro vardu sveikino 
primiciantą J. Brundza ir įteikė 

' choro atmintį — dovaną, paste
bėdamas, kad solenizantas buvo

kunigai, iš kurių 2 lietuviai.
Linkėtina jaunam kun. Pra

nui daug laimės, pasisekimo ir 
sveikatos darbuotis Dievo gar
bei ir žmonių naudai. Svečias.

T

programą. Kalbėtojų buvo visa 
eilė, būtų sunku visus išvardint. 
Sveikino visos parapijos draugi
jos: Gyvojo ir amžino rožan
čiaus, moterų sąjungos, sodalie- 
tės, šv. Vardo, Jaunimo ratelis 

)CYA, par. mokyklėlė. Kalbas 
■ pasakė d-jų pirmininkai ir įtei
kė solenizantui po dovaną. Ne
maža buvo kun. Prano draugų, 
kaip dr. M. Mikolainis, kuris ir 
prakalbą pasakė, džiaugdamas, 
kad solenizantas atsiekė tą, 
prie ko jį pašaukimas vedė, šei
mos vardu sveikino švogeris dr. 
A. Revukas, kuris tik šiomis 
dienomis tą aukštą mokslo laip
snį įgijo. Kalbas pasakė ir visi 
dvasiškiai, džiaugdamiesi, kad 
jaunasis kun. Pranas yra rim
tas, geras lietuvis, mylįs sportą 
ir bus gabus jaunimo organiza
torius, kad tektų darbuotis lie* 
tuvių tarpe. Paskutinis kalbėjo 
patsai solenizantas. Išvaizda 
puiki, vyras aukštas, gelton
plaukis, tikras lietuvis, o lietu
viškai kalba, taip, kaip riešutą 
kramto, ir stebėtis reikia, kad 
taip taisyklingai lietuviškai kal
ba. Jis dėkojo visiems, ypač sa
vo brangiai mamytei, sesutei, 
broliam ir visiems giminėms, 

'kad jam padėjo atsiekt savo 
tikslą. Dėkoja klebonui už tokį 
rūpestingumą, sesutėms pran- 
ciškietėms M. Izabelei ir M. Kla- f 
risai už taip gražiai - artistiškai! 
altorių papuošimą. Rožančinėm, 
už paaukotas altoriams papuoš
ti gėles. Chorui, už puikų giedo
jimą. Šiuomi ir baigėsi tos retos 
iškilmės.

Puota buvo tikrai puikiai pri
ruošta, nes buvo viskas labai 
skaniai pagaminta. Priklauso 
didelė garbė p. Kulbokienei, ku
ri visuomet moka skaniai val
gius gaminti. Jai pagelbėjo šie 
asmens: Vaičiūnienė, O. Kana- 
poriūtė, Uscinienė, Budrienė. 
Prie stalų patarnavo jaunos 
merginos, veik visos choristės.

Trumpa kun. Prano Raugalo 
biografija. Jis gimė lapkričio 6,

Bažnytinis koncertas ir šven
tinimas. naujų vargonų įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 26 d. 7 v. 
vakare, Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj. Bus daug svečių ku
nigų ir pasauliečių muzikų-dai- 
nininkų. Vargonais gros komp. 
A Aleksis iš Waterbury, Conn.; 
Raymond L. Clarke, vargonų 
statytojas iš New Haven, Ct., 
dainininkė, p. R. Jurkaitienė iš 
Arlington, N. J. ir p. A. Verba 
iš Irvington, N. J. Taip pat pasi
rodys vietinis choras ir solistai, 
vadovaujant varg. A. Stanišaus- 
kui. Vargonus šventins pralotas 
J. J. Ambotas iš Hartford, Ct 
Kleb. kun. J. V. Kazlausko ir 
parapijiečių rūpesčiu buvo įsi
gyti Šie gražus ir dideli vargo
nai, kuriais visi galės pasi
džiaugti. Būtų gerai, kad tą va
karą būtų pilna bažnyčia žmo
nių, nes toki koncertai, o ypač 
Bridgeporte bus dar pirmą kar
tą. Po koncerto parapijos salėj 
bus šokiai iki vėlumos.

Parapijos metinis piknikas 
bus liepos 14 d. Pranešama iš 
anksto, kad tą dieną niekas nie
ko nerengtų.

šv. Vardo draugija turės šo
kius birželio 9 d. parapijos sa
lėj. Atsilankys daug jaunimo, o 
su jztmimu ir tėveliai. O.
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Šįmet “Darbininkas” minėdamas 25 metų ju* 
biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

“Darbininkas” eina du sykiu į savaitę. Jis pa
duoda žinias iš viso pasaulio ir iš tėvynės Lietuvos.

“Darbininkas” yra skaitomas rimčiausiu ir 
geriausiu lietuvių katalikų laikraščiu, Amerikoje.
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rt “DARBININKAS”
Sa Bestai, Mass.


