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SVEIKINAME

Pirmadienį, birželio 10 d. 
š. m. sueina lygiai 25 me
tai kai įsikūrė Lietuvių 
Darbin inkų Sąjunga 
(LDS.), So. Bostone. LDS 
organizacija per tuos 25 
metus daug kilnių darbų 
padarė mūsų išeivijoje.

Jubiliejaus proga sveiki
name LDS įkūrėjus, orga
nizatorius ir rėmėjus.
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Sekmadieni, Birželio-June 9, Visi Keliai Veda Į Brocktoną!
TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Pereitame LDS Naujos Angli
jos apskričio piknike dalyvavo 
ir kun. J. Švagždys, LDS Centro 
pirmininkas, kuris buvo sunkiai, 
sužeistas, bet jau dabar baigia' 
pasveikti. Džiaugiamės, kad 
mūsų organizacijos vadui Die
vulis grąžina sveikatą.

Kun. J. Švagždys savo parapi
jos bažnyčioje ruošia iškilmin
gas pamaldas sekmadienį, bir
želio 9 d., 11:30 vai. rytą, kad 
padėkoti Dievui už suteiktas 
gausias malones LDS organi
zacijai ir laikraščiui “Darbinin
kui” per 25 gyvavimo metus. 
Tikisi, kad tose pamaldose daly
vaus LDS įkūrėjai, LDS nariai 
ir bendrai visi, kuriems tik ap
linkybės leis dalyvauti.

Sekmadienį visi vykime į 
Brocktoną, kur turėsime progą 
sutikti LDS įkūrėjus, Garbės 
Narius, Centro Valdybos narius 
ir bendrai visus veiklesniuosius 
organizacijos narius, laikraščio 
“Darbininko” rėmėjus ir priete- 
lius.

PIRMOJI LDS. CENTRO VALDYBA

ei

$

Pfrmrji t.

KAN. PROF. FABIJONAS KEMĖŠIS,
LDS. organizacijos įkūrėjas, pirmasis LDS. Dvasios 
Vadas ir laikraščio “Darbininko” redaktorius ir Dot- 
navos Žemės Okio Akademijos profesorius. LDS. Sida
brinio Jubiliejaus proga sveikiname mūsų organizaci
jos įkūrėją ir prašome Diev ulio dar ilgus metus jį lai
kyti mūsų tautos vadovybėje!

Iškilmingas Tautos Pasiaukoji 
mas Svč. Jėzaus Širdžiai

ttafija Šatei 12 Myfef 
Para jaus Zmr

Roma, Italija, birželio 6, 
— Italija, kuri per pasta
rąsias dvi savaites ruošėsi 
įstoti į karą, paskelbė 12 
mylių uostų aplinkumoje 
pavojaus zoną, kuri yra 
pavojinga laivų plaukioji
mui, kaip tik tuo laiku, ka
da Vokietija vedė smar
kiausią ofensyvą paimti 
Paryžių. Pranešime nesa
ko ar toje pavojaus zonoje 
suleido minas, ar kokį ki
tokį sudarė pavojų.

Be to, Italijos valdžia Į birželio 2 d., Karo Muzie- 
uždraudė sirenas Italijoje, juje, dalyvaujant Valsty- 
nes jos bus naudojamos bės Prezidentui, nuncijui, 
tik karo lėktuvams bom- arkivyskupui, visiems vys- 
barduojant, jeigu Italija į- kupams, vyriausybės na- 
stotų į karą. riams ir gausingai visuo-

Kiekvienas laivas, plau- menei, įvyko iškilmingas 
kiantis į Italijos uostus, tautos pasiaukojimo Švč. 
turi gauti Italijos valdžios] Jėzaus širdžiai aktas, 
leidimą.

Kaunas — Sekmadienį, kių Festivalą. Prasidės trečią i 
valandą po piet ant gražios, ly
gios pievelės.

Nepamirškime — birželio mė
nesio 9 dieną, trečią valandą po 
pietų. Rengėjas.

Belgijos Karalius Pasiaiš
kino Rooseveltui

Sėdi iš kairės į dešinę: p. Jonas Romanas (Rama
nauskas), laikinis sekretorius - administratorius; p. 
Pranas Virakas, pirmasis bendradarbis — laikinis ad
ministratorius; p. Motiejus Žoba, pirmasis laikinis ir 
pirmojo Seimo išrinktas pirmininkas: kan. prof. F. 
Kemėšis, LDS įkūrėjas, pirmasis Dvasios Vadas ir re
daktorius; p. Mykolas Venis, laikinis ir pirmojo Seimo, 
išrinktas iždininkas.

Stovi iš kairės į dešinę: p. Antanas FrKneižys, ad- 
ministratoriue^r pirmojo Seimė išrinktas finansų se
kretorius; a. a. S. Mažeika, vienasis LDS. Stganizaci- 
jos įkūrimo sumanytojų; p. Jonas Petrauskas, laikinis 
ir pirmojo Seimo išrinktas iždo globėjas; a. a. kun. Ta
rnas Žilinskas, vienas iš LDS. organizacijos įkūrėjų, 
kurio parapijoje įsikūrė LDS. ir “Darbininkas”; p. Vin
cas Kudirka, laikinis ir pirmojo Seimo išrinktas iždo 
globėjas; p. Jonas Karosas, pirmojo Seimo išrinktas 

i sekretorius - redaktorius.
I Šiame paveiksle nėra pirmojo laikinio jo finansų 
sekretoriaus a. a. P. Grinkevičiaus; pirmosios vice-pir- 
mininkės p. Marijonos Juškienės; pirmojo iždo globė
jo p. Prano Kuro; taip pat nėra pirmojo Seimo išrink
to vice-pirmininko p. Juozo B. Šaliūno ir pirmojo Sei
mo išrinkto iždo globėjo p. Mykolo Abračinsko.

Be to, paveiksle nėra pirmųjų dviejų redaktorių, 
: būtent, p. Prano Gudo ir p. U. Jokubaitės (Daukantie
nės).

Pastaba, p. Jonas Romanas (Ramanauskas) pir
maisiais organizacijos metais buvo atleistas iš LDS. 
Centro ir visų kitų pareigų ir nuo to laiko nėra jos 
nariu.

I

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,
LDS. Centro ilgametis pirmininkas, Garbės Narys ir 
Šv, Roko parapijos klebonas. Jubiliejaus proga sveiki
name mūsų vadą ir prašome Dievulio jį stiprinti svei
katoje, kad dar ilgus metus galėtų vadovauti LDS. or
ganizacijoje.

Pirmas LDS. Sidabrinio Jubiliejaus proga lietuvių 
darbininkų sąskridys įvyksta Šv. Roko lietuvių para
pijoj, Montello, Mass. birželio 9 d. š. m.

11:30 vai. ryte, Šv. Roko lietuvių par. bažnyčioj, 
įvyks padėkos šv. mišios, o po pamaldų pietūs ir graži 
programa tos parapijos Romuvos parke.

Lietuvos Valdžios Delegacija

Naujos Nacių Divizijos 
Triuškina Sąjungininkų 

Frontą

šiauriniame

sutriuškino

S. S. PITTSBURGH, PA.
Dėmesio! Braškės (strawber- 

ries) Seselių sode jau raudonuo
ja. Birželio mėn. devintą dieną, 
ateinantį sekmadienį einam visi 
į Seselių Pranciškiečių parką 
pasiskanėti pirmomis metų uo
gomis. Kviečiame visus į Braš-

John Cudahy, Jung. Val
stybių ambasadorius Bel
gijai, kada karalius kapi
tuliavo Vokietijai, jis at
lankė karalių Leopoldą, 
kuris jam asmeniškai in
formavo ir įteikė laišką 
perduoti prez. Rooseveltui, 
kuriame išaiškina pasida
vimo Vokietijai priežastį.

Bedievių Propaganda Pilname įsisiūbavime Lenkijos 
Kaimuose»

Berlynas, Vokietija, bir
želio 6 — Vokietijos aukš
toji vadovybė praneša, kad 
200 mylių 
Prancūzijos fronte nacių 
kariuomenė
svarbią sąjungininkų apsi- Į 
gynimo liniją ir žygiuoja į 
Paryžių ir Le Havre. Sako
ma, kad naciai sutriuškino 
gen. Weygando Somme — 
Aisne upių liniją prie Ais-1 Birželio 6

Naciai Prancūzijos Spąstuose
SULAIKĖ PUOLIMĄ

Paryžius, Prancūzija, —, 
Birželio 6 — Sovietų Rusi
jos komisarai, pradėję 
naują ir klastingą tikin
čiųjų persekiojimą raudo
nųjų sovietų okupuotoje 
Lenkijoje, jau ištrėmė 
4,000 kunigų į Sibirą. Be
dieviai veda atkaklią pro
pagandą net ir mažiau
siuose kaimeliuose, kaip 
praneša lenkų valdžios do
kumentavimo ofisas.

Pranešimai Londone iš
aiškina, kad senas būdas

Paryžius, Prancūzija, — dėlių smarkumu puolė są-
Vokietijos jungininkų kariuomenę, 

ne - Oise kanalo ir tarp Į kariuomenės dalys, kurios tapo sulaikyta visuose ‘ pulti Bažnyčią, žudyti ir 
Somme upės žioties ir is- įsiveržė į svarbiausi Pran- frontuose. Naciai prarado į kalkinti kunigus ir tikin- 
torinės Ham miestelio cūzijos frontą prie Somme 300 tankų ir tūkstančius , tuosius esą prašalintas, o 
tvirtovės. upės, pakliuvo į prancūzų kareivių ~

Vokietijos kariuomenė spąstus. Vyriausias sąjun- 
visu smarkumu puola są- gininkų kariuomenės va-

buvo uždarytos, atidaro
mos, bet joms uždėta tokie 
mokesniai. kad tikintieji 
negalėtų uždėtų mokesnių 
sumokėti ir tokiu būdu 
priversti bažnyčias užda
ryti.

Londono laikraštis “Uni- 
verse” praneša, kad Lwo- 
we, Lenkijoj, Šv. Marijos 
Magdalenos bažnyčiai už
dėta sumokėti 12.000 rub
lių į mėnesi. Viešiems rei
kalams bažnyčios yra an- 
taksuotos nuo astuonių iki 
dešimts kartų daugiau, ne
gu kitos sovietų Rusijos 
organizacijos.

trolę. Juokinga komedija, 
ar ne ? Sovietų kariuomenę 
Lietuvoje apnyko įtartini 
elementai, ir jie patys ne
begali nuo jų apsivalyti. 
Kad kiek tai tie “įtartini e- 
lementai” gali ir visą so
vietų kariuomenę sunai
kinti. Lietuva turi sustip
rinti kontrolę? Dabar kyla 
klausimas ar Lietuvos vy
riausybė gali turėti kokią 
sovietų stovyklų kontrolę? 
Jeigu Lietuva pradės kon
troliuoti sovietų stovyklas, 
tai sovietai gali pasakyti, 
kad ji laužo sutartį ir kiša
si ne į savo reikalus.

Iš viso sovietų Rusijos 
karininkų “kidnapinimas”

(Konsulato Telegrama)
Kaunas, birželio 6 — Mi

nistras Pirmininkas Mer
kys birželio 6 d. išvyko 
Maskvon pasitarimui su 
Molotovu (Molotovas kiek 
laiko atgal įspėjo Lietuvą 
dėl sovietų karininkų “kid- 
napinimo”. Red.), kad iš
aiškinti nesusipratimus su 
sovietų kariais. Merkį lydi! 
gen. Rėklaitis, užsienių 
reikalų ministerijos parei
gūnas Dr. Mačiulis. Sovie
tų stovyklų rajonuose poli
cija išvalo įtartinus ele
mentus, sustiprina kontro
lę.

| Tokia tai oficiali telegra
ma iš Lietuvos.

Vadinasi, Lietuvos vy- Lietuvoje yra tikra kome- 
riausybė turi išvalyti so- dija. Nejaugi sovietų kari- 
vietų stovyklas Lietuvoje ninkai yra tokie lepšiai, 
nuo įtartino elemento ir kad bile žmogus gali juos 
sustiprinti stovyklų kon-!“kidnapinti”.

Darbininkų Radio Programa

Sąjungininkų Pradėta naujomis priemo- 
... - . . - nemis persekioti tikinciuo-kanuomene vienoje fronto , r. . , ..._____________  r_____ T ............. .._________  ... • • sius, būtent, ekonominiu ir 

jungininkus, kad atkirsti das gen. Maxime Weygand da*yJe leido naciams įsi- protiniu.
Prancūzijos kariuomenę praneša, kad Vokietijos briauti, o paskui juos ap-
nūo Anglijos kariuomenės. • nacių kariuomenė, kuri di- supo ir paėmė į nelaisvę.

spąstus. Vyriausias sąjun-

Dabar bažnyčios, kurios 
tuoj po sovietų užėmimo

— Iki gegužės mėn. rea
lizuota už 30.000,000 litų 
Vilniaus paskolos.

— Vilniuje atidaryta pla
ti meno paroda.

Šeštadienį, birželio 8 d., 2 vai. po pietų, įvyks Dar
bininkų Radio programa. Girdėsime lietuviškas dai
nas, muziką ir pranešimus iš WCOP stoties, Boston, 
Mass. Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles 
ir klausykitės programos.

Organizacijos skelbkite savo parengimus - pikni
kus Darbininkų Radio programoje. Siųskite skelbimus 
Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

\.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
140,000 Pagerbė Kardinolą

Philadelphia, Pa. 
reitą sekmadienį, 
2 d. Jo Eminencija Kardi
nolas Dougherty minėjo 
savo 50 metų kunigavimo 
sukaktį. Tą dieną prieš 
pontifikalines šv. mišias, 
kurios buvo atnašaujamos 
12 vai. vidudienį Municipal 
stadiume, įvyko procesija 
ir paradas, kurioj dalyva
vo apie 52,000 organizuotų 
katalikų su vėliavomis ir 
įvairiais ženklais pasipuo- 
v sę.

Pontifikales šv. mišias 
atnašavo Jubiliejatas, J. E. 
Kardinolas Dougherty su 
asista. Dalyvavo aukštieji 
Katalikų Bažnyčios vadai 
vyskupai, kunigai ir apie 
140,000 minia pasaulionių. 
Laike šv. mišių giedojo 
kunigų choras.

Maldininkai savo maldas 
aukojo J. E. Kardinolo in
tencijai ir už taiką pasau
lyj- , ...

Pamokslus pasakė vys- suKaKtj. 
kūpąs O’Hara iš Atlanta, 
Ga., vyskupas McLoskey 
iš Philippine Salų, vysku
pas Hugh L. Lamb ir kiti. 
Vyskupai iškėlė Jo Emi
nencijos Kardinolo Doug
herty didelius nuopelnus 
Katalikų Bažnyčiai.

Pasibaigus pamaldoms, 
Jubiliejatas, J. E. Kardino
las Dougherty prabilo į

— Pe- 
birželio

šimtų tūkstančių minią la
bai susijaudinęs, visiems 
dėkoja, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo, kad tos iš
kilmės būtų kuoreikšmin- 
giausios.

Po Jo Eminencijos Kar
dinolo kalbos, prelatas 
McCormick perskaitė Šv. 
Tėvo, Popiežiaus Pijaus 
XII sveikinimą ir taip pat 
suteiktą palaiminimą vi
siems dalyviams ir pilnus 
atlaidus tiems, kurie tą 
dieną atlikę išpažintį priė
mė šv. komuniją.

Jo Eminencijos Jubilieji- 
' nėse iškilmėse dalyvavo ne 
! tik Bažnyčios vadai, bet ir 
valstybės ir miesto vyriau
sybės aukštieji tarnybinin- 
kai.

Tai buvo nepaprastai į- 
spūdingos iškilmės pa
gerbti ir paminėti įžymaus 
Katalikų Bažnyčios vado, 
Philadelphia arkivyskupi
jos Ganytojo kunigavimo

Italija Evakuoja Kariuomenę 
B Romos

Kitas Laiškas Apie Iškraustymą | UenSJ,h"
Lietuvių Iš Vi niaus

Pereitame “Darbininko” 
numeryj tilpo laiškas iš 
Zervynų, Vilniaus krašto, 
kuriame rašė kaip sovietų 
Rusijos komisarų įsakymu 
iškraustė gyventojus į gi
lumą Rusijos. Lietuviai

jubiliejus žiuotojo Seserys, Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyne, surengė gra
žią puotą, kurioje dalyvavo 
pats Jubiliatas, kun. K. Urbona
vičius, kun. Virmauskis ir kun. 
Jenkus iš So. Boston, kun. E- 
žerskis iš Penn., kun. Abračins- 
kas, kun. Norbutas, kun. Pet
rauskas iš Brockton, kun. P. 
Yonkus, O. P., kun. P. Juškai
te ir kun. A. Baltrušūnas, vie
tiniai.

Per iškilmes pareikšta daug 
gražių Jubiliejatui linkėjimų. 
Kun. Urbonavičius savo linkėji
mus reiškė sekančiomis eilutė
mis: —

Kaunas, birželio 4 d. So- 
_______ vietų priekaištams ištirti

Kaip keista, sovietų Ru- komisija energingai dirba, 
sijos komisarai iškraustė Suimta daug asmenų įtar- 
lietuvius iš pavergto Vii- į tinų diversionizmu; sustip- 
niaus krašto balandžio mė- rinta policijos kontrolė so- 
nesyj, o štai gegužės 31 d. viet4 stovyklų apylinkėse, 
valdiškos žinios praneša, --------- -—
kad sovietų Rusija sutiko i Vilnius — Vilniaus srity

je yra likę ūkių be ūkinin
kų. Tų ūkių savininkai yra 
Lenkijos Vokietijos karo 
metu išbėgę į kitus kraš
tus ir iki šiol negrįžę. Ten
ka patirti, kad dabar tokie 
ūkiai yra išnuomojami 
tiems asmenims, kurie pa
sižada juos apdirbti. Be sa
vininkų likusieji ūkiai yra 
stambesni.

kruvinomis ašaromis ver-, leisti lietuvius iš okupuoto 
Vilniaus krašto persikelti 
į nepriklausomą Lietuvą. 
Ką dabar gali daryti tie 
lietuviai, kurie nori persi
kelti į Lietuvą, bet jie jau 
yra iškraustyti į gilumą 
Rusijos — Sibirą? Kas 
jiems atlygins už tą turtą, 
kurį lietuviai paliko ir pa
liks Rusijos okupuotame 
Vilniaus krašte?

Pageidaujama, kad Lie
tuvos valdiškos įstaigos 

i suteiktų daugiau žinių ko- 
! kiomis sąlygomis sovietų 
Rusija sutiko leisti lietu
viams persikelti į Lietuvą?

Roma, Italija, birželio 6, 
Pranešama, kad Mussolini 
įsakęs pašalinti kariuome
nę iš Romos miesto ir jį 
paskelbti neginkluotu, kad 
apsaugoti nuo karo lėktu
vų atakos.

MIRĖ KUN. J; KRIPO MOTINA
Hartįord, Conn. — Gegužės 31 

d. netikėtai mirtis pakirto Mor- 1 
tos Kripienės, 65 m. amžiaus, l 
gyv. East Granby, Conn., gyvy- ; 
bę. Pirmadienį, birželio 3 d. iš- : 
kilmingai palaidota iš Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčios, Po- 
ąuonock, Conn., tos parapijos 
kapuose. Laidotuvių dienoje šv. 
mišias atnašavo velionės sūnus 
kun. Jonas Kripas iš Hartford, 
Conn. Asistavo prelatas Jonas 
Ambotas, Hartfordo lietuvių pa
rapijos klebonas, ir kun. James 
Roach, vietinis. Ceremonijų ve
dėjas buvo kun. N. Conklin iš 
New London; akolitas — kun. 
John Carrig iš Hartford. Sank- 
tuarijoj buvo vyskupas Henry 
J. O'Brien ir jo kapelionai kun. 
Matas Pankus iš New Britain ir 
kun. John Lynch iš Windsor 
Locks. Prie šoninių altorių at
našavo šv. mišias šie kunigai: 
Edvardas Gradeckis, Petras P. 
Karlonas, Juozas Valantiejus, 
Juozas Kazlauskas.

Taipgi sanktuarijoj buvo šie 
kunigai: V. Karkauskas, J. Cos- 
tello, J. Noonan, E. Reardon, R. 
Scully, W. Casey, D. Barry, I. 
Abromaitis, J. Connor, A. Ca- 
bitor, J. Degutis, B. Gaurons- 
kas, J. Healy, J. McCuen, V. 
Virkus. F. Bratton, J. Kelley, C. 
Hewitt, J. Rivard, M. S., Brolis 
Anthony. M. S., J. McDermott, 
M. S., Pijus Liutkus, M. S. iš 
Nashua, A. Chapignac, M. S., V. 
Rožaitis, J. Gannon, J. Pauliu- 
konis, MIC. iš Marianapolio, A. 
Heffeman.

A. a. Morta Kripienė paėjo iš 
Lietuvos. Amerikoje pragyveno 
35 metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Matą Kripą, sū
nus — kun. Joną Kripą, Matą. 
Antaną. Vincą ir Edvardą, duk
terį Oną: broli Aleksandrą, Po- 
ųuonock. ir kitą brolį Lietuvoje, 
ir keturius anūkus.

Kun. Jonui Kripui, nuošir
džiam “Darbininko“ bendradar
biui, ir bendrai visai pp. Kripų 
šeimynai, jų mylimai motinėlei 
mirus, reiškiame gilią užuojau
tą.

Velionės a. a. M. Kripienės vė
lei lai Aukščiausis suteikia am
žiną ramybę.

Reynaud Pasiima Karo 
Vadovybę

IV

Gegužės 26, Tėvas Alfonsas 
Maria, C. P. iškilmingai minėjo 
savo kunigystės Sidabro Jubi
liejų. Iškilmės prasidėjo šv. mi- 
šiomis, kurias gerb. Jubiliatas 
atnašavo, asistoje kun. Ežerskio 
iš Minersville, Pa. ir vietinio 
klebono kun. P. Juškaičio. Pa
mokslą, progai tinkamą pasakė 
kun. P. Yonkus, O. P.

Po pamaldų Jubiliejaus proga 
minėti pietūs buvo klebonijoje. 
Rytojaus dieną Jėzaus Nukry-

LK Naujos tagRjos Apskr. 
Gegužinė Puikiai Pavyko

BRANGIAJAM TĖVUI ALFONSUI, 
SIDABRO JUBILIEJAUS PROGAKetvirtadienį, gegužės 30 

d., Romuvos ė parke, Mon- 
tello, Mass. įvyko LDS N. 
A. Apskričio išvažiavimas. 
Diena pasitaikė išimtinai 
puiki. Žmonių suvažiavo iš 
apylinkių kolonijų ir links
mai praleido laiką. Kalne, 
erdvioje salėje orkestras 
skambiems balsams šau
kiant į šokių sūkurį matė
si jaunimo būrius besilink
sminančius. Plačioje pie
voje, dideliam būriui sve
čių ir viešnių liudijant žai
dė baseball garsūs Brock- 
tono ir Nonvoodo sporti
ninkai žaidikai. Automobi
liai dengė visą priekinę

Visiems malonu Jus pasveikinti 
Su Šiuo jubiliejum linksmu 

Ir velyt, kad būtut patenkinti 
Su savo gražiu likimu.

Sidabras jau vietomis reiškiasi 
Plaukuos, kaip kada ir barzdoj,— 

Ir kuo gi, žmogus, tai itaitkinsi?— 

Juk niekad nebuvot bėdoj. 
Jei kartais pavargti ir tekdavo 

Ir prakaito lieti sroves, 
Tai misijose pasisekdavo 

Ganyti klusnias aveles.
Ir jei rūpestingai besteigdamas 

Gerųjų Seselių namus,
Pavargot, tai darbą bebaigdamas, 
Vėl buvote linksmas, ramus. 

, Ir jei pavyduolis nupindavo 

dalį parko. Gražų, kaip vei- Vainik® erškėčių opių, 

kėjai dirba ir triūsia, ku- Tai rož,Ų jame Pn,ir'nkdavo’ 
riems vadovavo kun. Juo- Kurio# nuramino kvapu.

Kaunas — Šios žiemos 
didieji šalčiai išnaikino ne 
tiktai daug paukščių ir 
miškų žvėrelių, bet taip 
pat iššaldė seklesnių upių, 
ežerų ir kūdrų žuvis.

t

kė palikdami savo gimti
nius kaimelius, savo sody 
bas.

Šiomis dienomis “Darbi
ninko” skaitytojas prisiun
tė laišką, kurį gavo nuo sa
vųjų iš Vilniaus krašto, 
kuriame rašo apie lietuvių 
iškraustymą.

Tarp kitko štai ką rašo:
“Parašysiu aš jums apie Lie

tuvą, apie buvusį okupuotą kra
štą. Liūdnas šių metų pavasa
ris atėjo. Visų nuotaika bloga, 
nežavi nei atbundanti gamta,
nei sprogstanti medžiai. Visų į 
širdys sujaudintos.

“Kaip buvo skaudu matyti ir 
girdėti iš anapus Merkio, SSSR 
Rusijos krašto, kada žmonės 
kraustė iš namų. Visus iškraus
tė, nebeliko nei vieno gyvo daik
to anapus Merkio. Pasiliko vien 
tik rusų kariuomenė. Per Šv. 
Jurgį liepė išsikraustyti.

“Vienus ankščiau, kitus vėliau 
iškraustė. Kraustė per visą sa
vaitę. Mūsų dėdę po Jurgio už: 
dviejų savaičių iškraustė 
Mardasavo. Kur iškraustė 
nei jie patys nežino, ir mes 
žinom.

“Kaip jiems buvo gaila apleis- į 
ti savo gimtas pastoges ir pa
likti visi trobesiai. Koks buvo 
verksmas, kokios dejonės. Šau
kėsi Dievo, šaukėsi Lietuvos 
gelbėti, kai važiavo per tą pies- 
kyną ties Kondrotais. Vyrai nu
siėmę kepures, galvas lenkda
mi atsisveikino, sakydami: ‘Su
die Lietuvos broliai, sudiev 
brangios giminės, važiuojam ir 
patys nežinom kuri’ Sunku bu
vo ir mums tas laikas pergy
venti. Per keletą naktų tai buvo 
baisu net klausytis, kaip važiuo
dami žmonės žodžiais verkė. At
rodė kaip kokia skančiainia, 
kaip pabaiga svieto. Kaip pažiū
ri į anapus Merkio net širdį 
spaudžia. Riokso namai vieniši 
palikti be savo šeimininkų ir be 
globėjų.

“O pas mus Lietuvoje kol kas 
dar ramu, nors eina gandai, kad 
ir mus kels nuo Merkio toliau, 
bet tikrai nežinia. Pasunkėjo ir 

l Lietuvoje laikas, kai vokietys 
pradėjo kariauti. Viskas tiek 
pabrango, ant kiekvieno daikto 
daugiau užaugo kaip pustrečio 
karto, negu ankščiau buvo, y- 
pač pabrango vilnonė medžiaga. 

: Ir šiaip jau viskas pabrango. 
Tenka dažnai pabūti be drus
kos, be žibalo...”

1 Taip tai nusiskundžia 
mūsų broliai Vilniečiai.

i
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Italija įspėja Jung. Valstybes
I -JĮ-Fg

Roma, Italija, birželio 6, 
— Italijos įtakingas laik
raštis “Giornale d’Italia”, 
redakcijiniame straipsnyj, 
kurį pasirašo Virginio 
Gayda, įspėja Jung. Vals
tybes, kad jos nesikištų į 
Europos konfliktą, nes 
“gali ateiti toks laikas, 
kad kuri nors didelė Euro
pos galybė gali įsikišti” 
prieš Ameriką.

To laikraščio redakto
rius Gayda dažnai kalba 
Mussolini vardu, ir todėl 
sakoma, ka$i toks 
mas gali būti patie 
solini įspėjimu.

Paryžius, Prancūzija, — 
Birželio 6 — Paul Rey
naud, premieras, tapo 
Prancūzijos vieno - žmo
gaus karo diktatorium, 
ministrų kabinetui pasi
keitus. Reynaud dabar yra 
ne tik premieras, bet karo 
ir užsienių ministras.

I

Kaunas — Praėjusi žie
ma smarkiai pakenkė bi
čių ūkiui. Apskaičiuojama, 
kad apie 20—257c visų bi
čių šeimų pereitą žiemą 
žuvo dėl šalčių.

Naciai Bombardavo Britanija
______________________

Londonas, birželio 6 — 
Vokietijos nacių lakūnai iš 
lėktuvų smarkiai bombar
davo Yorkshire, Lincoln- 
shire ir Norfolk distrik- 
tuose. Tai buvo pirma na
cių ataka Anglijos žemėje.

Anglijos oro ir vidaus 
ministerijos spėja, kad na
ciai norėjo surasti ir suar
dyti karališkų oro jėgų ae
rodromus. Didelių nuosto
lių nepadarė, išskyrus vie
ną namą Lincolnshire dis
trikte, kuris buvo padeg
tas. Kituose distriktuose 6 
žmonės sužeidė ir taip pat 
padegė keletą namų.

!sų “Oslo” tuojau pakrypo 
ant šono. Likusioji įgula— 
19 vyrų su kapitonu, nulei
dome gelbėjimosi valtelę ir 
susėdome. Žmonės iš sumi
šimo nebepataikė ir į val
telę, kiti sušoko į jūrą. Vie
ni kitus išžvejojome. Van
duo buvo labai šaltas, ap
link matyti ledai. Ėmėme 
kuosmarkiausiai irtis nuo 
laivo, kad šis drauge neį
trauktų į dugną. Už kokių 
50 metrų pamatėme iš van
dens išnirstant vokiečių 
povandeninį laivą. Jis mū
sų negelbėjo ir nuplaukė 
savo keliais. Po aštuonių 
minučių mūsų laivas nuė
jo į dugną. Kartu su laivu 
į dugną nuėjo ir visi mūsų 
daiktai ir rūbai. Likome, 
kaip stovime. Miegojusieji 
nespėjo ir apsirengti, išsi- 

i gelbėjo vienmarškiniai. 
Klaipėdoje Aš dar spėjau iš kajutės 

pirmą kartą patekęs į laivą pasigriebti dvi bonkas ro- 
ir prasimušė į jūrininkus, 
per tą laiką išklajojo lai
vais ko ne visą pasaulį ir 
paskutiniu metu buvo pa
stojęs į vieną norvegų 4000 
tonų laivą “Oslo”, kurs dar 
prieš Norvegijos karą bu
vo vokiečių paskandintas, 
grįžęs į Lietuvą papasako
jo savo pergyvenimus, 
kaip jo laivas buvo prie 
Narviko torpeduotas.

“Išplaukėme į atvirą jū
rą”, pasakoja jūrininkas 
Valionis, “buvo lygiai 4 va
landa ryto. Jūra tyli, oras 
šviesus. Stovėjau prie vai
ro. Kairėje pusėje pama
čiau kažin ką kyšant iš 
vandens. Kapitonas stovė
jo komandos tiltelyje ir 
rūkė pypkę. “Mačiau peris
kopą”, sušukau kapitonui. 
Kapitonas neįtikėjo. Sako, 
tau akyse pasirodė. Kur 
šioje vietoje rasi povan
deninį laivą. Tik, po kelių 
minučių akyse pasipylė 
ugnis ir sugriaudė baisus 
trenksmas. Pirmutiniai 
laivo stiebai triukšmingai 
nuvirto į vandenį. Torpeda 
pataikė į kairiąją laivo pu
sę, prie pirmojo liuko. Ten 
miegojo laisva nuo tarny
bos įgula. Keturi jūrinin
kai per sprogimą buvo už
mušti. Miegojo ir jau dau
giau nebepabudo. — Kilo 
aliarmas, didelė panika. 
Paskutinį kartą sustaugė 
laivo sirena. Vadinas, gel
bėkitės, kas begalite. Mū-

Lietuvis Norvegijos Karo 
Sukinyje

Kaunas —Kaunietis Pet
ras Valionis, kuris prieš 
keletą metų

Kaunas — Jūrų susisie
kimui tarp Lietuvos ir Eu
ropos uostų palaikyti prieš 
keletą metų įsteigta ben
drovė “Lietuvos Baltijos 
Lloydas” buvo įsigijusi še
šis prekinius laivus: ‘Kau
nas’, ‘Panevėžys’, ‘Šiauliai’, 
‘Marijampolė’, ‘Kretinga’ 
ir ‘Utena’, bet kilus karui 
didesni b-vės laivai ‘Kau
nas’ ir ‘Panevėžys’ nusken
do. Bendrovė, norėdama 
papildyti savo laivų tona
žą, neseniai nupirko vieną 
laivą Amerikoje ir jau ve
da derybas kitam laivui 
pirkti.

•v •

zapas Petrauskas ir LDS 
N. A. Apskr. vice-pirm. A. 
Zaveckas. Publikoje matė
si daug garbingų mūsų 
eivijos vadų. —

MIRĖ RAGAINĖS 
KALĖJIME

• v18-

mo. Ką gi kitą gelbės jūri
ninkas. Neapsakomai šal
ta. Stiprinamės romu, bet 
mažai ką padeda — kale
name dantimis it vilkai. Iš 
kažkur atklydusi didelė 
banga taip smarkiai davė į 
mūsų valtelę, kad keli iš
lėkėme į jūrą. Pamaniau, 
kad dabar jau baigta. Bet 
laimingai pagriebiau irklą 
ir vėl įsirioglinau į valtį. 
Po trijų valandų klaidžio
jimo jūroje mus pastebėjo 
anglų kreiseris ir išgelbė
jo. Pavalgydino, atšildė ir 
davė rūbus, kuriais ir da
bar dėviu. Paskui mus iš
kėlė į krantą Norvegijoje, 
viename mažame žvejų 
uostelyje. Ten radome dar 
56 tokius pat nelaimės 
draugus. Toje Norvegijos 
vietoje šeimininkavo ang
lai. Lydimi anglų apsau
gos, patraukėme Švedijos 
pasienio link. Ėjome 65 ki
lometrus suardytu geležin
keliu, traukiniai ten nebe- 
važinėjo. Niekada savo gy
venime nebuvau patyręs 
tokio vargo, kaip toje ke
lionėje iki Švedijos. Snie
go iki kelių. Visą kelionę 
nuolatiniais palydovais 
buvo šaltis ir alkis. Visi 75 
žmonės stiprinomės tuo 
mano romu, kurio likusią 
butelio pusę išgėrė vienas 
anglas Jonis. Pasiekę Šve
diją gavome sočiai paval
gyti ir pasilsėti.

Klaipėdo — Lietuvos 
darbininkai M. Paimbrikis 
ir Julius Apulskis, kurie 
tarnavo Karališkių dv. 
Klaipėdos krašte ir buvo 
nuteisti po 10 mėnesių ka
lėti už Kauno radio klau
symą, vienas balandžio 15 
d., o kitas balandžio 18 d. 
mirė nuo plaučių uždegimo 
Ragainės kalėjime. Myko
las Paimbrikis, pasiųstas 
balandžio 9 d. į darbus, tu
rėjo aukštą temperatūrą ir 
pargabentas balandžio 14 
d. į kalėjimą gydytis, kitą 
dieną buvo rastas negyvas. 
Julius Apulskis balandžio 
16 d. buvo pargabentas į 
kalėjimo ligoninę, kurioje 
balandžio 18 d. mirė

i

Jei ūpas nelemtas užpuldamas 

Tampydavo Jūsų nervus, 
Tai vėžio kojelę bečiulpdamas, 
Užmirtdavot savo vargus.

Visuomet linksmai nusiteikusį 
Jus matėm varguos ir darbuos. — 

Apveizda, taip daug Jums suteikusi, 
Toliau Jus paguos ir globos.

Pražysim Dievulį geriausiąjį, 
Kad dar neskubėtų palaukt, 
Kad duotų amželį ilgiausiąjį 
Ir aukso vainiką sulaukt.

K. K. URBONAVIČIUS.

Kaunas, gegužės 28 d. 
Dėl labai šaltos žiemos 
daugelis Lietuvos ūkinin
kų buvo pajutę pavojingą 
pašarų trūkumą galvi
jams, jei, kaip iš pradžių 
atrodė, pavasaris suvėluo
tų. Bet laimei pastaruoju 
metu oras pasitaisė__pa
lijo, atšilo ir gyvuliai jau 
ganosi, todėl ir pašaro kri
zė jau praėjo.

“SNOW WHITE”

Birželio 9, vakare, parapijos 
mokyklos salėje bus vaidinama 
labai gražus veikalas “Snow 
White” — Sniego karalaitė. Pa
rapijos mokyklos alumnai ir 
mokiniai, joms, išpildys virš- 
minėtą veikalą.

Veikalas pamokinantis, įdo
mus, interesingas ir gražus. 
Kas matė jį judamuose paveiks
luose, begalo gėrėjosi. Gyvais 
asmenimis vaidinant dar bus į- 
spūdingiau pamatyti. Todėl ne
vienas lai nepraleidžia progos 
nepamatęs šio veikalo. Pelnas 
skiriamas Jėzaus Nukryžiuoto 
seserims mokytojoms.

Birželio 16, įvyks mokyklos 
užbaigimo aktas. Ryte 8:30, vi
si graduąntai ‘in corpore’ daly
vaus šv. mišiose ir priims šv. 
Komuniją. Gražus pamokslas 
bus pasakyta. Vakare 7:30 vai. 
salėje įvyks atmintinas įvykis: 
dovanų diplomų dalinimas, kal
bos, dainos. Visi kviečiami atei
ti. Įžangos nebus. Vietinis.

IODAy s
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Hitlerininkai ■ Naciai Žiaurūs

ir

M.ee
I 
!

sjs nauju draugiškumu ir dide
le mokslo meile. Vistik daugu
ma mūsų klasės berniukų mokė
si čia Marianapoly nuo pirmos 
klasės. Visi yra labai patenkin-j 
ti ta romantiška Marianapolio 
aplinka. Ypač dabar, gaudami j 
akademijos baigimo laipsnius, 
visi aiškiau pajuto, kokiais 
brangiais siūlais yra audžia
mas jų gyvenimo audeklas, ant 
kokių pagrindų yra statomas jų 
ateities gyvenimo rūmas.”

Lai šis pačių studentų 
Marianapolio Kolegijos į- 
vertinimas paragina ir ki
tus įstoti į tą vienintelę lie- ■ 
tuvių berniukų kolegiją 
rudenį.

Sveikiname baigusius i 
Marianopolio Kolegiją abi-j 
turientus ir linkime, kad 
jūs įsigytas žinias skleis-: 
tumėte mūsų išeivijoje, j 
Jūs būkite vadais mūsų 
jaunimui! Jūs neleiskite' 
rūdyti plunksnai, kurią 
taip gabiai išmokote val
dyti Marianapoly j, bet 
puoškite ir turtinkite mū
sų spaudą gražiais ir turi
ningais raštais! Lai jūsų 
gyvenimas ir darbai būna 
pavyzdžiu kitiems jaunuo
liams!

Hitlerio žvaigždė nesulaikomai kyla aukštyn 
verčia visas civilizuotas pasaulio tautas smarkiai su
sirūpinti. Jo blitzkriegai atrodo antžmogiškai sėkmin
gi. Jie apvertė aukštyn kojom moderninę strategiją, 
nes orlaivių galybę pirmoj vietoj pastatė. Daugiau or
laivių! — susinervavę šaukia pasaulio valdovai. Ame
rikos prezidentas siekia net 50,000 jų pasigaminti. Tam 
numatoma išleisti du bilijonu dolerių. Lėšų negaila, 
kad Hitleris su savo barbariškomis idėjomis neįsigalė
tų visame pasauly. Hitleriui suklupdyti bilijonas do
lerių ne pinigai. Kuo gi jis toks baisus? Vokiečius, ro
dos, tiek sužavėjo, kad galvas už jį guldo. Ir ne vien vo
kiečius. Atsiranda ir ne vokiečių Hitlerio gerbėjų. Yra 
jų ir lietuvių tarpe. Tai gal ir gerai po jo valdžia būti?

Deja, pavergtosios Hitlerio tautos kitaip apie tai 
kalba. Jos sunkiai dejuoja po kietu jo jungu. Daugiau
siai tai kenčia katalikiškos šalys. Patys vokiečiai ka
talikai jau seniai pasauliui skundžiasi, kad juos pri
spaudė žiauri tirono ranka. Nacių neprietelingumas 
tikėjimui nėra tai kokia laikinė, pereiginė priespauda, 
bet sistematingas užsimojimas visiškai išrauti religiją 
iš tautos gyvenimo. Pavergtoji Austrija tą pat patyrė. 
Ji neapdairiai patikėjo Hitlerio pažadams, kad nesikiš 
į jos vidaus gyvenimą. Deja, įvyko kitaip. Vos tik na
ciai įkėlė koją į Austrijos kraštą ir pasijuto esą valdžio
je, tuojau pradėjo taip elgtis, tarsi nebūtų nieko pasi
žadėję. Katalikų gyvenimą suspaudė tokiomis pat re
plėmis kaip Vokietijoj. Katalikų mokyklos, spauda, 
kat. akcija — tas viskas urmu panaikinta. Pats Kardi
nolas Innitzer tiek buvo niekinamas ir terorizuojamas, 
kad jo gyvasčiai gręsė rimtas pavojus. Iš duotų kata
likams pažadų Hitleris tik nusijuokė.

Pavergtoj Hitlerio Lenkijoj kur kas blogiau. Anot 
Kardinolo Hlondo Šv. Tėvui įteiktojo raporto, perse
kiojimas tikėjimo Lenkijoj primena tamsiausius isto
rijos amžius. Bažnyčios uždarinėjamos ir paverčiamos 
teatrais, muziejais ar karo reikmenų sandėliais. Medi
niai kryžiai naudojami kurui. Stovylos nuverčiamos Į $5.00; LDS 69 kuopa, Day- 
nuo pastolių ir sudaužomos. Katalikams uždrausta ton, Ohio užsisakė Jubilie- 
vestis. Net ligoniams neleidžiama duoti paskutinio 
patarnavimo. Kunigai šimtais ištremiami ar įkalina
mi. Chelmo vyskupijoj iš 650 kunigų tik 20 beliko. 
Yra priskaityta keliolika nužudytų kunigų (paduoda
ma jų pavardės ir parapijų vardai). Uoleshieji katali
kų vadai pasauliečiai mirtimi nubaudžiami. Iš viso su
sidaro toks įspūdis, kad hitlerininkai pirmučiausiu 
savo uždaviniu skaito — išnaikinti tikėjimą. Čia jų 
darbai ir metodai tokie pat kaip Rusijoj ir Meksikoj. K.

“Darbininko” No. 38 pa
reiškėme pageidavimą, 

j kad LDS apskričių, kuopų 
Į valdybos ir bendrai visi na
riai pareikštų savo nuomo
nes apie LDS ir “Darbi
ninko” Jubiliejinių leidinių 
išleidimo reikalu. Mes pra- 

| šėme, kad pareiškimus pri
siųstų prieš birželio 1 d. š. ku paruošti spaudai. Pa- 

i m.
LDS Connecticut apskri

tis, LDS 3, 69 ir 108 kuo
pos prisiuntė savo pareiš
kimus, kad jos pageidauja 
ne tik Jubiliejinio “Darbi
ninko” numerio, bet ir Ju-I 7
bilie jinės knygos. Connec- 

' ticut apskritis Jubiliejinės 
1 knygos išleidimui paskyrė

i

i 
I
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jinės knygos 25 egz.; LDS 
3 kuopa, Norwood, Mass. 
pasižadėjo išplatinti 50 
egz.; LDS 108 kuopa, Wor- 
cester, Mass. (Aušros Var
tų par.), paskyrė knygos 
išleidimui $10.00.

Marianapolio Kolegijos Akto Diena
Sekmadienį, birželio 9 d. kūnui iš Providence, R. I. 

Thompson, Conn. įvyksta 
Marianapolio Kolegijos ak-' abiturientai 
to diena. Akto Dienos iškil-' siekti aukštesnio mokslo, 
mės prasidės iškilmingo- Kaikurie iš jų žada pasi- kuopų ir narių prisiuntė 
mis pamaldomis Mariana- likti Marianapolio Kolegi- savo pareiškimus Jubilieji- 
polio Kolegijos koplyčioje joje, o kiti žada įstoti kurinių leidinių reikalu. Kur 
10 vai. ryte, vasaros laiku, kitur. Baigusieji Mariana- , ,jL - ’------- ° 'T - ---- -
Pietūs 12 valandą.

Po pietų 3 valandą įvyks 
diplomų įteikimas gradu- 
antams ir graži programa,

Marianapolio Kolegijos 
yra pasiryžę

LDS Naujos Anglijos ap- 
skritis LDS ir “Darbinin
ko” Jubiliejinių leidinių iš
leidimui yra paskyręs $25.

Kaikurie LDS nariai yra 
pasišadėję gauti skelbimų 
į Jubiliejinę knygą.

Tai tik maža dalis LDS 
ir narių prisiuntė

I Štai ką rašo “Studentų 
Žodis” apie Marianapolio

polio Kolegiją abiturientai 
išeina pilni lietuviškos 
dvasios ir pasiryžimo dirb- 

įti katalikiškoje lietuviško- 
kurią išpildys patys 
dentai .Diplomus įteiks Jo 
Ekscelencija vyskupas ...
Petras Pranciškus Bučys, tKo
D. D. šiems Marianapolio • “Marianapolin kasmet atvyks- 
Kolegijos abiturientams, ta ir iš jo išvyksta didelis būrys 
būtent: Jurgiui Agurkiui berniukų. Studijuoja čia ne tik 
iŠ Gary, Ind., Adolfui Ali- Naujosios Anglijos lietuvių jau- 
šauskui iŠ Scranton, Pa., nimas, bet beveik iš visų Ameri- 
Juozui Brazauskui iŠ Wor- kos valstybių. Vienintelė aukš- 
cester, Mass., Stasiui Mar- tesnioji ir aukštoji lietuvių mo- 
kevičiui iš Waterbury, kykla berniukams suorganizuo- 
Conn., Juozui Pikčiunui iŠ ta taip, kad prieinama net ir ne- 
Chicago, UI., Benjaminui turtingiausiems. Ir šiais metais 
Saldžiui iš New York City, akademiją baigiančiųjų tarpe 
N. Y., Eduardui Sinkevi- ( turime berniukų ir iš arti ir iš 
čiui iŠ So. Boston, Mass., toli, turtingų ir neturtingų. La- 
Juliui Stepučiui iš Wind- bai darbštūs Marianapolio Ko- 
sor, Conn. ir Juozui Valtie-1 legijos profesoriai patraukia vi-

kitos kuopos? Nejaugi 
joms nerūpi LDS organi
zacijos Jubiliejiniai reika
lai? Kviečiame visus į tal
ką. Jeigu kuri kuopa neiš
gali skirti pinigų Juibilie- __ __
jinių leidinių išleidimui, Montellof Mass., kur ’kle-Į 
tai pareiškite nors kiek bonu yra kun. Jonas Švag- 
Jubilie jinių leidinių galite ždys LDS Garbės Narys ir 
išplatinti savo kolonijoje. Centro Pirmininkas. Po,

Laikas pradėti darbą!

• v

Taigi dar kartą prašome 
LDS narių padaryti pareiš
kimus ar pasitenkintumė
te vien padidintu “Darbi
ninko” numeriu, ar dar no
rėtumėte, kad būtų išleis
tas Jubiliejinis leidinys su 
apskričių ir kuopų istori
jomis, knygos formoje? 
Jeigu norėtumėte, kad bū
tų išleista Jubiliejinė kny
ga, tai kiek tų knygų gali-

3
—

LDS. Organizacijos Įkūrėjai

Mirusių atminimo dienoje kariai - veteranai puo
šia savo draugų antkapius vainikais ir vėliava, kurios 
sargyboje jie drąsiai stojo už šalies interesus. Šis vaiz- 
'das buvo matyti Miami’s miesto kapinyne.

te išplatinti savo kolonijo- kainuoja, ir gal už klišes | vičius, Vladas Jakštas, Jonas Jakštas, Jonas Petraus- 
je, jeigu knygos kaina bū-' 
tų 25 centai?

LDS apskričių ir kuopų 
valdybų prašome parašyti 
jis savo gyvavimo ir veiki
mo trumpą istoriją ir kuo- 
greičiausia prisiųsti LDS 
Centrui, kad galėtume lai-

1915 metų pradžioje keletas šviesesnių ir veikles
nių lietuvių, kurių priešakyje stovėjo neseniai iš Lie
tuvos atvykęs kun. Fabijonas Kemėšis (dabar jau ka
nauninkas profesorius), iškėlė būtiną reikalą įkurti 
lietuvių katalikų darbininkų organizaciją, kuri rūpin
tųsi darbininkų reikalais. Darbininkų būklė niekad ne
buvo gera, bet tuo laiku ar tik nebuvo blogiausia.

Chicagos lietuviai katalikai darbininkai, susilau
kę pritarimo iš kitų, vėl susirinko pasitarti kaip ir kur 
būtų galima tokią organizaciją įkurti ? Chicagos lietu
viai katalikai permatė, kad organizacija be savo orga
no negali egzistuoti. Tuo laiku Chicagoje jau buvo lai
kraštis “Draugas”. Taigi kitame susirinkime Chica- 
giečiai nutarė kurti Lietuvių Darbininkų Sąjungą, tik 
ne Chicagoje, bet Rytuose — Bostone, kur lietuviai ka
talikai neturėjo nė vieno savo laikraščio.

Lietuviai katalikai darbininkai prašo kan. F. Ke
mėšio vykti į Bostoną ir ten pasitarti su Rytinių lietu
vių parapijų klebonais ir lietuviais katalikais darbinin
kais apie LDS įkūrimą ir laikraščio išleidimą.

Kan. Prof. F. Kemėšis atvyksta pas tuolaikinį šv. 
Petro lietuvių par. kleboną kun. Tarną Žilinską (jau 
miręs Lietuvoje), kuris labai maloniai priėmė ir suži
nojęs tikslą, nuoširdžiai pritarė Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą ir laikraštį įkurti Bostone. Kaimyninės Bos- 

Įtono kolonijos, kaip tai: Brocktonas, Norwoodas, 
Brightonas, Cambridge, Worcester ir eilė kitų koloni
jų taip pat nuoširdžiai pritarė kan. prof. F. Kemėšio ir 
kitų Chicagiečių sumanymui.

Pirmas LDS organizatyvis susirinkimas įvyko 
birželio 10 d., 1915 m., Šv. Petro lietuvių parapijos sve
tainėje, So. Bostone, kur tapo padėtas LDS organizaci
jai pamatas. Tame organizatyviame susirinkime daly
vavo šie asmenys: a. a. kun. Tarnas Žilinskas, kan. 

I prof. F. Kemėšis, Jonas Valikonis, Dominikas Antana- 
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apmokėti nesudarys sun-jkas, Pranas Strakauskas (dabar jau kunigas, Lowellio 
kūmų.

Taigi prašome Gerb. LDS 
apskričio ir kuopų valdy
bų istorijinius aprašymus 
gaip galima greičiau pa- 

. ruošti ir prisiųsti Centrui. 
į Taip pat pageidaujama, 
i kad ir paveikslus prisiųs- 
tumėte iš anksto.

Padidintas “Darbininko” 
numeris išeis LDS Jubilie
jinio Seimo proga, prieš 
rugsėjo 19 dieną, š. m. Ju-

i 
i

lietuvių parapijos klebonas), Jonas Vilkišius, Antanas 
Ašmenskas, Motiejus Žoba, Mykolas Venis, Povilas 
Karvelis, Agota Strakauskienė ir a. a. Petras Grinke
vičius iš So. Bostono; Jonas Jarošas (Jaroševičius), 
Vincas Kudirka, Jonas Červokas, Pranas Kudirka ir 
Pranas Kuras iš Norwood; Pranas Jakaitis iš Worces- 
ter; Tadas Kubilius, Jokūbas Saladonis, Juozas Vaičiū
nas, Jonas J. Romanas (Romanauskas), Petras Juškai- 
tis, Mykolas Abračinskas ir Marijona Juškienė iš 
Brockton.

Tame susirinkime vienbalsiai pritarė kan. prof. F. 
Kemėšio sumanymui steigti Lietuvių Darbininkų Są
jungą; priėmė laikinę konstituciją; išrinko Centro val- 
dvbą; nutarė leisti laikraštį “Darbininką”. Laikraštį 
“Draugą” pasirinko laikiniu LDS organu.

Iš dalyvaujančių pirmame organizatyviame susi
rinkime prisirašė 25 nariai, įmokėdami įstojimo po 
vieną doleri. Iš prisirašiusių išrinko šiuos asmenis į 
Centro Valdybą, kuri ėjo pareigas iki pirmojo LDS 
Seimo, būtent: Dvasios Vadas — kan. prof. F. Kemė
šis; pirm. Motiejus Žoba; vice-pirm. — Marijona Juš
kienė; sekretorius Jonas Romanas (Romanauskas); 
finansų sekr. a. a. Petras Grinkevičius; ižd. Mykolas 
Venis; iždo globėjai — Vincas Kudirka, Pranas Kuras 
ir Jonas Petrauskas.

Kas savaitę įvykdavo LDS Centro valdybos susi
rinkimai.

LDS Centro valdyba rūpinosi kuopų organizavi- 
lietuvių kolonijose. Pirmiausia įkurtos LDS kuo- 
So. Bostone 1, Brocktone 2, Norwoode 3.
Kan. Prof. F. Kemėšis vyko iš kolonijos į koloni

ją organizuodamas kuopas ir fondą mašinų supirki
mui, kad būtų galima kuogreičiausiai išleisti savo 
laikrašti. Visur sutiko nuoširdų pritarima ir duosnu- 
mą. Lietuviai katalikai į trumpą laiką sudėjo virš de
vynių tūkstančių dolerių. įkurta LDS spaustuvė adre
su 242 W. Broadway, So. Bostone ir pirmas “Darbinin
ko” numeris pasirodė rugsėjo 19 d.. 1915 m.

Tokia tai maždaug trumpa LDS įsikūrimo istorija. 
Plačiau tilps LDS ir “Darbininko” Jubiliejiniuose leidi-

geidaujame, kad apskričių 
valdybos ir kuopų nariai 
nusifotografuotu ir savo 
fotografijas prisiųstų Cen
trui talpinimui į Jubilieji
nius LDS ir “Darbininko” į biliejinė knyga, jeigu susi- 
leidinius. Klišių padary- lauks pritarimo ir paramos 
mas kainuoja nemažai pi- iš daugumos LDS narių, 
nigų. Kiekviena grupių kli-1 “Darbininko” rėmėjų, gal 
šė kainuoja maždaug $5. būti išeis kiek vėliau. 
00; pavienių asmenų klišės j 
kainuoja $2.00. Taigi

LDS apskričių ir kuopų 
J 7 — ‘„1 už gyvavimo ir veiklos apra-

klišių padarymą kiekvie- šymus siųskite adresu: — 
nas apskritis, kiekviena LDS Jubiliejinių Leidinių 
kuopa turėtų Centrui atly-1 Komisija, 366 W. Broad- 
ginti. Ne taip jau daug way, So. Boston, Mass.

LDS. Jubiliejinis Seimas Ir Iškilmės
mu 
pos
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LDS Jubiliejinis Seimas ministratorius, su visa ko- 
įvyks rugsėjo 19 ir 20 dd., misija labai energingai ir 
š. m., Šv. Petro lietuvių pa- rūpestingai darbuojasi, 
rapijoj, So. Bostone. Mini- kad visi Jubiliejinio pikni- 
moje parapijoje įsikūrė ko dalyviai būtų patenkin- 
LDS organizacija ir laik- ti. 
raštis “Darbininkas”. Pir
mas “Darbininko” 
ris pasirodė mūsų išeivijo
je rugsėjo 19 d., 1915 m. 
LDS organizacija įsikūrė 
kiek ankščiau, būtent, bir
želio 10 d., 1915 m.

LDS organizacijos įsikū
rimą atžymėsime labai 
kukliai iškilmingomis pa
maldomis Šv. Roko lietu
vių parapijos bažnyčioje, 

i kur kle-

pamaldų tos parapijos Ro-j 
muvos parke įvyks LDS ir 
“Darbininko” Jubiliejinis 
piknikas.

Pikniko rengimo komisi
ja, kurios pirmoje vietoje 
stovi kun. J. Petrauskas, 
Šv. Roko parapijos vika
ras ir LDS Jubiliejinių Lei
dinių ir Parengimų Komi-' 
sijos narys, nuoširdžiai 
dirba, kad Jubiliejinis pik
nikas pavyktų, p. Antanas 
Peldžius, “Darbininko” ad-

Malonu pažymėti, kad 
nume-XDS ir “Darbininkas” su- 

silaukė gausios paramos iš 
visų kolonijų ne tik LDS 
narių, “Darbininko” ben
dradarbių ir prenumera
torių, bet ir iš nuoširdžių niuose. 
rėmėjų, kurių visa eilė pa
vardžių su dolerinėmis til- eranizaciios įkūrėjus, o ypač mūsų organizacijos tėvą, 
po ir telpa “Darbininko” 
numeriuose. Garbė visiems 
katalikiškos spaudos rė
mėjams! Turėdami tiek 
daug nuoširdžių rėmėjų 
užtikrinam LDS ir “Darbi
ninko” gyvavimą. Lai Die
vas visiems atlygina.

Sekmadienį, birželio 9 d
11:30 vai. rytą visi susirin
kime į Šv. Roko lietuvių 
parapijos bažnyčią, Mon
tello, Mass., padėkoti Die
vui už gausias malones, 
kurias gavome iš Jo per 
tuos 25 metus. Lai toji bir
želio 9 diena būna mūsų 
darbininkų Jubiliejinė 
šventė!

Sekmadienį, birželio 9 d. 
visi keliai iš rytų, vakarų,

Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname LDS or-

kan. prof. F. Kemešį, kuris nors toli nuo mūsų gvvena, 
bet mes esame su juo dvasioje ir džiaugiamės jo kūri
niu ir darbu!

Tikimės, kad visi Amerikoje gyvenanti LDS or
ganizacijos .kūrėjai dalvvaus Jubiliejinėse iškilmėse, 
birželio 9 d., Brockton, Mass.

Kvetkiečių Prietarai — Patyrimai
Jei per šermenis (pagra-Įmenys) — piršliai nebeat- 

bą) kas nors priveria du
rimis netyčia koją, tad sa
koma: apsaugok Viešpatie, 
kad tik mergos nepamaty
tų (tų namų, kuriuose Šer

pietų ir šiaurės lai veda į 
Brockton - Montello, Mass. 
— Šv. Roko lietuvių para
pijos bažnyčion ir Romu
vos parkan!

važiuos čia.
Kai plauni baltinius, ne- 

perversk į blogąją pusę, 
pa v., džiaustant; jei per- 
versi, pervirs ir gyveni
mas.

Mano žemė visa ežiomis 
išeina (taip sako, kai ne
tiesiogiai žemę valdo, arba 
jei visai jos neturi).

Užrašė A. Zylė.
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KIBIRKŠTYS
Negalvojanti Žmonės I

Komunistų partija, kaip 
rašo Brooklyno lietuvių 
komunistų laikraštis “aki- 
regyje didelių pasaulinių 
sukrėtimų, akiregyj nepa
prastai staigių istorijos lo
komotyvo pasisukiinų, ši 
partija išliko vieninga”. Iš 
to kas pasakyta galima su
prasti, kad tos partijos na
riai yra negalvojanti žmo
nės, jeigu jie po Stalino su 
Hitleriu pasibučiavimo 
“išliko vieningi”.

Sovietų komisarai su to
kiais žmonėmis, kokiais y- 
ra komunistai, gali daryti 
ką tik nori. Kur tik juos 
suka, tai jie ir sukasi. Ko
misarai įsako jiems gerbti 
Hitlerį, kurį kiek laiko at
gal vadino aršiausiu žmog
žudžiu, demokratijos prie
šu, jie jį gerbia; komisarai 
įsako gerbti ir idealizuoti 
Rooseveltą, jie idealizuoja, 
įsako smerkti, jie smerkiau

Vadinasi, komunistai yra 
labai lankstūs, tai tikri 
kruvinojo komunizmo ver
gai.

šia džiaugtųsi, jai sovietų 
Rusija visiškai pavergtų 
Lietuvą. Tai Maskvos ver
gai, kurie dar neįvertina 
laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo.

buvo pilna žmonių, kurie meldė
si už naujavedžių intencijas. 
Jauniesiems ponams Sabaliaus
kams, taip iškilmingai ir įspū
dingai priėmusiems moterystės 
sakramentą, lieka tik palinkėti 
ilgiausių metų ir visų reikalin
gų Dievo dovanų jų naujam gy
venime.

Maskvos Vergai

IrCrl MCOHICmlS
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Tiižė — “Naujasis Tilžės 
Keleivis” rašo, kad šian
dien daugumas moterų 
mieste jau dėvi medinėmis 
klumpėmis, kurių ir viršus 
ne oda, bet drobe apmuš
tas. Drobė išdažyta įvai
riais margumynais - šu
niukais, kačiukais, gėlė
mis. Eidamos gatvėmis jos 
kelia didelį triukšmą, me
dinėmis klumpėmis tarš- 
kindamos į šaligatvius. 
Tokios klumpės įvestos o- 
dos taupymo sumetimais. 
Tik nusiskundžiama, kad 
ir tokios klumpaitės — ne
didelis medžio gabalėlis ir 
kelios audeklo skiautelės 
— kainuojančios net še
šios markės, kas neturtin
giems miesto gyvento
jams esą sunku prieiti.

Nauja Parapijietė
Boleslovas Mozrum ir jo žmo

na balandžio 21 d. buvo Dievo 
apdovanoti sveika dukrele. Pe
reitą sekmadienį ši priėmė krik
što sakramentą ir gavo Loretos 
vardą. Krikšto tėvais buvo Pra
nas Duval ir Eleanora Kurelai- 
tytė McCoy. Sveikiname nauja
gimės tėvelius ir linkime jiems 
susilaukti daug džiaugsmo iš 
savo naujos katalikės.

Lietuviai komunistai yra 
aklai parsidavę Maskvai. 
Štai Maskva sugalvojo 
provokaciją, kad būk lie
tuviai Lietuvoje “kidnapi- 
na” sovietų karininkus. 
Lietuviai komunistai tas 
Maskvos provokacijines 
žinias paėmė už gryną pi
nigą ir pagal įsakymo pra
dėjo šmeižti Lietuvą ir jos 
vyriausybę.

Reikia pažymėti, kad lie
tuviai komunistai jau se
niai skelbia revoliuciją 
Lietuvoje. Jie laukia revo
liucijos, kaip saulės užte
kant. Komunistai labiau-

Šiomis dienomis sugrįžo 
iš Sovietų Sąjungos Buivi- 
dų parapijos klebonas kun. 
Vincas Miškinis ir, neturė
damas lėšų nei kur apsi
stoti, kreipėsi į Vilniaus 
kunigų seminariją, kur pa
prastai sustoja kunigai. 
Kadangi kunigų seminari
jos namuose yra apgyven
dinti atbėgėliai iš Lenki
jos, tai kun. V. Miškinio į 
seminarijos namus neįleis
ta nei pernakvoti.

Kavaliauskaitė - Crouse
Sekmadienį, geg. 26 d. buvo 

net du šliūbai mūsų bažnyčioje, 
ir abu su šv. mišiomis. Per 
draugijų mišias 8:30 vai. mote
rystės sakramentą priėmė p-lė 
Valerija Kavaliauskaitė ir Juo
zas Crouse. Jaunoji baigė para
pijinę mokyklą 1932 m., aukš
tesniąją mokyklą 1936 m., ir 
paeina iš labai patriotiškos šei
mos. A. a. josios tėvelis Pranas 
Kavaliauskas buvo vienas iš iš
tikimiausių parapijiečių. 1928

Jutus Kaminskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmotiml d«l visokių reikalų.

m., kuomet mūsų bažnyčia bu
vo atnaujinama pirmą kartą, 
tai Kavaliauskas buvo pirmų 
pirmiausias, kurs atnešė 25 do
lerių auką atnaujinimo darbui. 
Kun. dr. Mendelis priėmė jau
nųjų įžadus ir atnašavo šv. mi
šias. Eduardas Crouse, jaunojo 
brolis, ir Zuzana Kavaliauskai
tė Kreiner, jaunosios sesuo, bu
vo vedybų liūdytojais. Kaip vie
nos, taip kitos jaunųjų šeimos 
giminės buvo išklausyti šv. mi
šių. Sveikiname naująją porelę 
ir linkime jai visų Dievo malo
nių.I

PAPER HANGING PAINTING

DftAaaaADionis Kuprunas
General Repairs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

A. a. Marijona Žemaitaitienė
Dar viena senosios kartos pa

rapijietė buvo pašaukta amži
nybėn. A. a. senukė Marijona 
Žemaitaitienė pergyveno savo 
vyrą devyniais metais, bet pe
reitą šeštadienį ir ji buvo pa
šaukta atsiimti savo užmokes- 
nį. Tai buvo pavyzdinga pora, 
kuri teikė džiaugsmą visiems, 
kurie juos pažino. A. a. Antanas 
Žemaitaitis, žmogus darbinin- 
kas, bet vienas iš pavyzdingiau- . 
šių katalikų, kuriuos galima bu- ; 
vo pažinti. Nebuvo tos dienos, 
kada jis nedirbo, kad jis būtų 
apleidęs šv. Mišias, o sekmadie
niais tai paprastai išklausydavo 
dvejas. Mišparuose ir kitose 
bažnytinėse pamaldose jį visuo
met buvo galima matyti daly
vaujant. Jo žmona, kuri buvo ! 
palaidota antradienį, geg. 28 d., 
kol buvo jaunesne ir sveikesnė 
neatsiliko nuo savo vyro pa- • 
maldose. Kaip sekmadieniais, 
taip paprastomis dienomis anks
ti rytą buvo galima ją matyti 
vaikščiojant Kryžiaus Kelią dar 
prieš mišias. Vyrui mirus, se
nukė gyveno tai pas vieną duk
terį tai pas kitą. Mirė savo 
dukters Margaretos, ponios 
Volney, namuose. Kadangi Vol- 
nė gyveno toli nuo lietuvių, tai 
buvo pašarvota pas graborių. 
A. a. Žemaitaitienei, esant Alto
riaus ir Rožančiaus dr-jos narei, 
nuo pat tos dr-jos įsisteigimo 
mūsų parapijoj, kun. Antanas 
Dubinskžs ir dr-jos moteris pir
madienio vakarą, susirinkę prie 
velionės, sukalbėjo dalį rožan
čiaus. Laidotuvės įvyko antra
dienį. Visi trys mūsų parapijos 
kunigai atnašavo šv. mišias prie 
trijų altorių, o bažnyčioje dau
gel meldėsi už mirusios vėlę. 
Nors senukė buvo sulaukusi 
virš 75 metų ir per kelis metus 
jau nesveikavo, tačiau jos mir
tis yra skaudi jos sūnui ir duk
terims. Todėl reiškiame a. a. 
Žemaitaitienės šeimai ir jų gi
minėms giliausią užuojautą, o 
už jos pačios vėlę tariame ‘Am
žinąjį atilsį duok jai, Viešpatie’.

Liepos Mėn. 4 Dieną Visi Vyksta

Programa
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Lietuvių Diena įvyks liepos mėn. 4 dieną, Maria- 
napoly (Thompson, Conn.). Organizuojama labai įdo
mi ir įvairi programa. Susidomėjimas didelis.

10 vai. (vasaros laiku) bus pamaldos. Šv. Mišias 
laikys Jo Ekscelencija Vyskupas Petras Būčys, Mari
jonų Vienuolijos Generolas. Per Šv. Mišias giedos 
jungtinis choras. Diriguos muzikas Jonas Čižauskas, 
So. Worcester vargonininkas; vargonuos brolis Jonas 
Banys, MIC.

Tuojau po pamaldų visi choristai turi vykti į salę 
generalinei praktikai. Dalyvavimas būtinas. Visi cho
rai turi būti tinkamai pasiruošę sugiedoti Lietuvos ir 
Amerikos himnus.

Kaip visuomet, taip ir šiais metais yra organizuo
jama Mylėtojų Valanda (Amateur hr.). Tai puiki pro
ga ir didelė pareiga visiems pasirodyti su savo gabu
mais: solistams, muzikams, deklamatoriams ir ki
tiems. Šios programos vedėjas bus kunigas Strakaus- 
kas. Visi, kurie tos Mylėtojų Valandos programoje da
lyvaus, dalyvių sąstatą ir pasiruoštus išpildyti daly
kus turi pranešti šiuo adresu:

Br. Jonas Banys, 
Marianapolis College, Thompson, Conn.

Demonstruojamas ir egzaminuojamas lėktuvo 
stiprus motoras, kuris skiriamas kariškiems orlai
viams. Dešinėj — S. A. Guiberson ir jo sūnus Allen, 
Dalias, Texas.

Rytinių Valstybių Žinios
tienė, Dubauskienės mamytė. Ti
kimės, kad šią filmą F-jos sky- 

Gegužės 21 d., įvyko F-cijosĮ rius galės pamatyti.
22 skyriaus susirinkimas. Ats
tovų atsilankė skaitlingai. Daly
vavo ir parapijos klebonas kun.

WATERBURY, CONN.

Gegužės 30 d. apsivedė Kazi
mieras Karinauskas. Jis buvo 

J? Valantieji ir kun. Lunskis. į P"^08 choristas ir geras ak- 

Abudu pasakė po kalbą.

Naujos Anglijos Chorų, kurią išpildys Lietuvių 
Dienoje — Dainų Šventėje 4 d. liepos, Marianapolyj, 
Thompson, Conn.
1. Jaunimo giesmė (2 punktai) .................J. Naujelio.
2. Tai aš užgirdau, III sąsiiiv. (3 punk.) P. Adomavičio.
3. Berneli mūsų........................................... A. Aleksio.
4. Ant Kalho Klevelis (2 punktai).............. J. Čižausko.
5. Pasėjau Kanapę (6 punktai).............. M. Petrausko.
6. Eisim broleliai namo (3 pu tiktai).......... S. Šimkaus.
7. Lietuvos himnas.8. Amerikos himnas.

Chorų chorą, kuris susidarys iš keletos šimtų dai
nininkų, diriguos muzikas Brolis Jonas Banys, MIC.

Gegužės 31 d. Įvyko stovylos 
“Lietuvaitė” atidengimas. Ją 
paaukavo Lietuvos pavilionas. 
Kalbą pasakė kun. Lunskis ir 
kun. Bogužas: parapijos choras 
sudainavo Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir keletą patriotiškų 
dainų.

kvietimus. Ji baigs Seton High, 
torius. Moterystės Sakramentą 
priėmė Šv. Andriejaus bažnyčio
je, New Britain, Conn.

Birželio 1 d. apsivedė p-lė 
Čepulytė. Ji buvo gera darbi
ninkė Marijos Vaikelių draugi
joje.

Pas mus yra F-cijos skyriaus 
nutarimas, kad visos draugijos 
rinktų aukas, kurios susidarius, 
didesnei sumai, siunčiamos į 
Lietuvą. Šiam tikslui Šv. Rožan
čiaus draugija paaukavo $5., 
kitos po mažiau. Tokių aukų Fe
deracijos skyrius jau yra pa
siuntęs Lietuvos Ginklų Fondui, 
Lietuvos pavilionui ir Vilnie
čiams sušelpti.

Birželio 1 d., palaidotas a. a. 
Sakalauskas iš Šv. Juozapo pa
rapijos Kalvarijos kapuose.

Birželio 9 d., įvyks Šv. Juoza
po parapijos pirmas piknikas 
Linden park, Union City, Conn. 

I Toj pačioj vietoj birželio 23 d. 
i įvyks 6 draugijų piknikas. Gros 
p. Digimo orkestras.

Korespondentas.

Sabaliauskas - Novogrockaitė

Tą patį rytą prieš mišias 10 
vai. įvyko antras dienos šliūbas, 
būtent. Jono Sabaliausko ir pa
nelės Stanislovos Novogrockai- 
tės. Abu jaunieji nariai mūsų 
parapijos: jaunoji ne tik ką 
baigė parapijinę mokyklą, bet 
priklausė prie parapijos bažny
tinio choro. Tadgi Gerardas Ka- 
prišiūnas, mūsų vargonininkas, 
pasirūpino, kad rinktiniai gies
mininkai giedotų per jaunųjų 
mišias. Kun. Antanas Dubins- 
kas atliko visas bažnytines a- 
peigas. Liūdytojais jaunųjų su
tarties buvo jaunosios brolis Po
vilas Novogrockis ir p-lė Pran
ciška Kalinauskaitė. Bažnyčia

Dievo Kūno Procesija
Devintinių mišparai ir įsakyta 

Dievo Kūno Procesija įvyko 
sekmadienio vakarą. Mišparai 
buvo su asista: kun. dr. Mende
lis - celebrantas, kun. Jonas 
Mendelis - diakonas, ir kun. 
Antanas Dubinskas — subdia- 
konas. Mokyklos vaikučiai, kaip 
paprastai, traukė visų akis pro
cesijoje. Pagyrimo žodis reikia 
tarti Gerardui Kaprišiūnui, kurs 
per visą Devintinių laiką, kas 
vakarą, su pagelba rinktinių 
giesmininkų išpildė miąparus.

Lietuvių Vaizbos Butas, (C.Y. 
C.) ir Moterų Auxiliary, kaip 

• kitais taip ir šiais metais, ski
ria $5.00 premijos visoms vie
tos High school ir lietuvių Šv. 
Juozapo parapijos mokyklos 
baigiantiems mokiniams, kurie 
gaus aukščiausius pažymius 
1940 mokslo metais. Premijos 
bus duodamos laike baigiamųjų 
pratybų.

Vaizbos Buto rengiamas pir
masis vasaros piknikas įvyks 
birželio 16 d. lietuvių parke, 
Chestnut Hill Rd., Waterbury. 
Muzikalę programą išpildys ra- 

jdio choras ir svečiai. Progra- 
įmos vedėjai yra Petras Brazau-

vo vargonų statytojas, Ray- 
mond L. Clarke, kuris grojo 
“Christus Resurrexit” (Rava- 
nello). Parapijos choras tuomet 
giedojo “Tui Sunt Coeli” 
(Webb) ir “O Dieve” (Kun. Či
žausko). Ponia R. Jurkaitienė, 
iš Newarko, dainavo solo “Lau- 
damus Te” (Bagiolei), ir “Avė 
Maria” (Gounod). Mūs vargo
nininkas A. Stanišauskas pagro
jo solo “Minster Chimes” (Cal- 
ver); Panelė Aldona Dulbiūtė 
giedojo iš “Messiah” (Hafidel); 
ponas A. J. Verba, iš NeWarko 
giedojo “Sveika Mafija” (Nau
jalio) ir “Prieš Tavo Altorių” 
(Žilevičiaus). Ponia Nelen Ja- 
mės prisidėjo prie programos, 
giedodama “Are Maria” (Mil- 
lard). Vyrų choras giedojo 
“Sanctus” (Ton). Programos

NUOTRUPOS
Baltimorės miesto viešam pa

gerbime P-lės Švč. dalyvavo ir 
mūsų Sodalietės su savo dvasios 
vadu, kun. Antanu Dubinsku. t
Dienraštis Baltimore SUN aps
kaičiavo, kad virš 20.000 mote
rų ir mergaičių dalyvavo šiame 
metiniame pasirodyme.

Po F-jos skyriaus susirinkimo 
p. J. Dubauskas rodė krutamus 
paveikslus, kuriuos nufilmavo, 
keliaudamas po Kanadą, Flori
dą ir Popiežiaus Pijaus XII vai
nikavimą. Paveikslai buvo aiš
kūs. Federacijos skyrius nuošir
džiai dėkoja.

Reikia pasakyti, kad ponai 
Dubauskai yra parapijos ir 
draugijų geriausi rėmėjai ir 
darbuotojai. Birželio 7 d. jie iš
vyksta į Chicago, III. dalyvauti 
kun. Ant. Mičiūno, MIC., primi-į 
cijose. Jie taip pat nufilmuos! 
primicijas ir kelionę. Su jaislįį, į 

drauge vyks ir ponia Laurinai- į skiriama3 tift
„, , . , . i kultūringiems tikslams.

— Eduardas Žakas ištikimasis, 
klebono Lietuvninko sekreto- i 
rius - šoferis ir laikraščio “Dar-' 
bininko” pardavėjas baigs aukš
tesniąją mokyklą birželio mėn. 
Viso gero. Eduardui!
— Ona Jasaitytė išsiuntė savo 

“graduation” pranešimus ir už- 
Meilės Kongregacijos vedamą 
mokyklą, birželio 9 d. Sveikina
me.
— Nugirdau, kad Higynas Pe

čiulis sėkmingai baigs Calvcrt 
Hali, Brolių Krikščionių veda
mą įstaigą, ir rudenį rengiasi 
važiuoti į garsųjį Notre Dame.

■ Indiana, universitetą tęsti savo 
mokslus. Puikiausios kloties!

Vaizbos Buto Komitetas.

BMMEPORT, CONN.

tencijai šv. Mišias, asistuojant 
kun. P. Kartonui ir kun. A. Če- 
batoriui iš Waterbury. Laike 
šv. mišių šv. Cecilijos choras į- 
spūdingai giedojo šv. mišias, 
vadovaujant vietiniam vargoni
ninkui K. Žalnieraičiui. ‘Avė 
Maria’ giedojo solo p. V. Sin- 
tautas, mūsų parapijos meno pa
žiba. Jų palydovais bei liudi
ninkais buvo jaunosios sesutė 
Ida ir G. Valuckas, iš Waterbu- 
ry, p-lės M. Leonard, M. Win- 
ters, A. Ramanauskas ir A. Ja
rus, iš Waterbury. Laike šv. 
mišių, jaunieji ir jų palydovai, 
bei jaunųjų tėveliai priėmė šv. 
Komuniją. Į bažnyčią jaunąją 
atvedė jos tėvelis.

Jaunieji yra parapijų chorų 
nariai, jaunoji buvo sodalietė, 

_ jaunasis yra didis darbuotojas
pabaigoje visas choras giedojo! Waterbury jaunimo tarpe. Ves

tuvių puota įvyko, lietuvių Park 
St. salėje, kur dalyvavo gražus 
būrys svečių, giminių ir jaunų 
draugių-gų. Daug svečių matės 
iš Waterbury. Linkime jau
niems geriausios laimės šeimy
niniame gyvenime.

Birželio 1 d. klebonas kun. M. 
Pankus suteikė Moterystės Sak- 
kramentą p-Iei O. Zigmantukei, 
3U A. Teniuku. Taip pat jų in
tencijai buvo atnašaujamos šv. 
mišios. Jaunąją atvedė jos tė
velis; jų liudininkais buvo jau
nojo sesutė, Julija, jaunosios 
brolis Juozas, M. Nabariūtė, P. 
Wolfe iŠ Naugatuck, J. Zig
mantas ir J. šarkus.

Kadangi jaunoji yra šv. Ceci
lijos choro narė, tad šv. Cecili
jos chotas gražiai giedojo laike 
šv. mišių. Vestuvių puota įvyko 
jaunosios tėvelių namuose, da
lyvaujant gražiam būreliui gi
minių ir draugų. Laimingos klo
ties jaunai lietuviškai porelei.

“Panis Angelicus” (Lambilot- 
te), “Marija, Marija” (Sasnaus
ko), ir “Magnificat” (Možart). 
Užbaiga buvo su palaiminiinu 
Švč. Sakramento.

Kai koncertas pasibaigė, pusė
tinai Bridgeportiečių susirinko 
į parapijos svetainę pasišokt, 
pasilinksmint, ir pasidžiaugt, 
kad šv. Jurgio parapija dabar 
turi geriausius vargonus, o gal 
ir vienus iš didžiausių visoj 
Connecticut valstybėj.

Kviečiame visus apylinkės lie
tuvius atsilankyti ir paklausy
ti, kaip skamba mūšų nauji var
gonai, nes mums linksma pasi
girti jais, kai visi darbavosi, ir 
parėmė klebono J. Kažlauško, 
kun. V. Ražaičio, p. A. Stani-
šausko ir visos komisijos darbą 
kiek galėdami, kad šis tikslas 
būtų išpildytas. Lietuvaitė.Sekmadieni, gegužės 26 d., 7 

vai. vakare įvyko įspūdingos ce
remonijos šv. Jurgio parap. baž
nyčioje. Mums seniai laukiamus 
vargonus pabaigė statyti, ir bu
vo jų pašventimas labai gražiu 
religiniu koncertu. į kurį atsi
lankė solistai net iŠ Newark, N. 
J. Buvo daug kunigų ir iš kitų 
lietuvių kolonijų.

Ceremonijos prasidėjo su pro
cesija prie vargonų, kuriuos pa
šventino prelatas J. J. Ambotas. 
Pirmutinis programoje dalyva-

I

NEW MOTAM, CONN.
Pavyzdingos Vestuvės

Gegužės 30 d., 9 vai. ryte, šv. 
Andriejaus parap. bažnyčioj į- 
vyko pavyzdingos bei iškilmin
gos vestuvės, būtent p-lės Onu
tė A. Naunčrkaitės su Kazimie
ru Karinausku iš Waterbury. 
Klebonas kun. M. Pankus su
teikė jiems Moterystės Sakra
mentą ir atnašavo jaunųjų in-

I

Vakaras Pranciškiečių Seselių 
paramai įvyksta birželio 9 d., 
tuojaus po birželinių pamaldų, 
šv. Andriejaus parapijos salėje. 
Vakarą rengia Pranciškiečių 
Seselių rėmėjai. Bus kortavi- 
mas, užkandžiai ir gėrimai. Pa
tartina skaitlingai atsilankyti ir 
paremti šį kilnų darbą. T.M.
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Visi Į LDS. ir “Darbininko” Jubiliejinį PIKNIKĄ 
Birželio - June 9 d., Romuvos Parke, Montello, Mass.

BUS IŠDALYTA DOVANŲ VERTĖS $355.00
11

Už poros dienų įvyks senai laukiamas LDS ir 
“Darbininko” 25 metų Jubiliejinis Piknikas, Romuvos 
Parke, Montello, Mass. Katalikiškoji visuomenė, įver
tindama “Darbininko” 25 metų darbuotę nori, kad šis 
jubiliejinis piknikas tikrai pavyktų. Šimtai “Darbinin
ko” prietelių stoja į Rėmėjų eiles, prisidėdami su auko
mis. Nuo pirmadienio į rėmėjus įstojo sekantieji: 
P. Jakubauskas, Waterbury, Conn.......................
J. Makauskas, Waterbury, Conn...........................
N. N. Brockton, Mass............................................
O. Mizgirdienė, So. Boston, Mass...........................
Emilija šeškauskienė, Cambridge, Mass.............
Chas. G. So. Boston, Mass......................................
V. R. Valantiejus, Maspeth, N. Y...........................
Ona Perekšlytė, N. Abington, Mass......................
Veronika Petrukevičienė, Hartford, Conn............
Mrs. Barbora Wangalis, Chicago, DI....................
Jonas Raugalis, Waterbury, Conn........................
Jonas Mikalauskas, Newark, N. J........................
Agnės Zilonis, Hartford, Conn...............................
Pijus Bernotavičius, So. Boston, Mass................
Pranas Povilaitis, Jamaca Plain, Mass................
Uršulė Venckaitė, Cambridge, Mass....................
Emilija Kveragienė, So. Boston, Mass................
Jurgis Kverega, So. Boston, Mass........................
Mrs. L. Mashidlausky, Brockton, Mass................
A. Valeika, Bridgeport, Conn...............................
K. Dryža, Phila., Pa..............................................
K. Paregis, Easton, Pa......................... :...............
M. Tocionis, New Britain, Conn...........................
A. Gudelienė, Rochester, N. Y................................. 
Louise Sprindžiūnas, Worcester, Mass................
M. Kašėtaitė, Waterbury, Conn...........................
V. Stulginskas, Waterbury, Conn........................
Elena Bucelevičiūtė, Brighton, Mass....................
Ona Radzevičienė, Sheboygan, Wis.......... ....... .....
Elz. Wesockes, Athol, Mass...................................
Juozas Petrauskas, Gardner, Mass.......................
J. Bagdonas, Nanticoke, Pa..................................
L. Kašėta, New Britain, Conn...............................
A. Mičiūnas, New Britain, Conn...........................
Paul Labulis, Ansonia, Conn.................................
J. Krugelis, W. Lynn, Mass...................................
Wm. Mackewicz, Haverhill, Mass........................
A. Kvedaravičius, Athol, Mass..............................
B. P. Šilkauskas, Waterbury, Conn.................... ....
Mrs. V. Brazdakis, Hartford, Conn.......................
Frezina Krasauskas, Chicago, III........................
J. Burbulis, Hartford, Conn...................... ...........
V. Klevienė, Taunton, Mass..................................
D. Averka, Brooklyn, N. Y...................................
Mrs. M. Česnulevičius, Brooklyn, N. Y................
A. Yuška, Brooklyn, N. Y......................................
M. Valuckas, Waterbury, Conn...........................
F. Buinevičius, Gilbertville, Pa...........................
M. Ventis, Rochester, N. Y...................................
V. Petraitis, Sunderland, Mass.............................
D. Smolskis, Waterbury, Conn...........................
A. Grabauskas, Kenosha, Wisc.............................
J. Kazokaitė, Scranton, Pa...................................
Juoz. Dilioms, Terryville, Conn...........................
I. Žukauskienė, Pittston, Pa.................................
J. Breiva, Waterbury, Conn.................................
J. Slaviški, Worcester, Mass...............................
E. Dusevičienė, Worcester, Mass..........................
U. Milwidienė, Bayonne, N. J.............................. .

Mrs. Laurinaitienė, Waterbury, Conn__
V. Klimas, Lawrence, Mass.....................
F. Sestavičius, Norwood, Mass................
M. Minkevitch, Norwood, Mass.............
Mrs. M. Žilinskas, So. Boston, Mass.....
Mrs. A. Jacewicz, Boston, Mass.............
M. Valatkienė, Roslindale, Mass.............
G. Martinkienė, So. Boston, Mass.........
B. Koraitis, Roslindale, Mass.................
V. Lančiauskienė, So. Boston, Mass.....
J. Medveckas, Norwood, Mass................
K. S., Voisiet, Du Bois, Pa......................
T. Šlapelis, Hartford, Conn....................
N. Žilinskas, Hartford, Conn................ .
K. Mogolis, Dearborn, Mich....................
A. Montvila, CIeveland, Ohio..................
Al. Stigas, Dorehester, Mass..................
M. Bukus, McKees Rocks, Pa................
E. Pavilonis, So. Boston, Mass................
J. Barocienė, Detroit, Mich....................
Geo. Semipaitis, Portage, Pa................
M. Lapinskas, Mahanoy City, Pa............
P. Dusevičius, Hudson, Mass................
B. Jackienė, CIeveland, Ohio.................
Elzb. Leščinskienė, So. Boston, Mass.... 
Chas. Wayshville, Islington, Mass........
B. Kališienė, Dorchester, Mass.............

iDr. M. Colney, Waterbury, Conn...........
: J. Zalieckas, Worcester, Mass............... .
:B. Papsys, Chicago, III............................
j K. Skurdelis, Chicago, III........................
i D. Klimas, Chicago, III...........................
j F. Trijonis, New Britain, Conn............
Elz. Daminaitis, Worcester, Mass........

i John Vick, Detroit, Mich.......................
Marcelė Andrikytė, Waterbury, Conn.
K. Kudzma, Waterbury, Conn...............
J. Bartasius, Mt. Carmel, Pa...............
J. Dahusevich, New Britain, Conn.......
J. Gaižauskas, Peoria, UI.......................
J. Wolaitis, Chicago, III...........................
G. Mencevičienė, Worcester, Mass.......
Wm. Gručkūnas, Baltimore, Md...........
I. Natkiūtė, Hartford, Conn...................
P. Karoliunas, Kenosha, Wisc...............

j M. Benevich, New Haven, Conn...........
] S. Klevas, Cambridge, Mass...................
K. Kvaraciejienė, Worcester, Mass.......
Adam Ozelis, Philadelphia, Pa.............
J. Antanaitis, Wilkes - Barre, Pa........

j Mrs. K. A. Weisul, Norwood, Mass.......
į Chas. Lacey, Lawrence, Mass...............
O. Adomavičienė, Lowell, Mass............
A. Marciukaitis, Chicago, III................
J. Dovidaitis, Sheboygari, Wisc............

į A. Dėdinas, Greenfield, Mass...............
K. Klebauskas, Athol, Mass..................

Viloje Juozapo Marijos 
Pirmas Pavasario

i T. Balčiuniūtė, Newark, N. J..............................
] A. Navickiūtė, Detroit, Mich..............................
| B. Knustienė, Hartford, Conn..............................
A. Baciuska, Brooklyn, N. Y..............................
M. Gražienienė, Rochester, N. Y..........................
K. Šakalis, Elizabeth, N. J.....................................
Wm. Šoris, Aurora, III.........................................
Ig. Grušas, E. Hartford, Conn..............................
Anna Tumsa, E. St. Louis, III..............................
Kun. Ig. Zimblys, Phila., Pa.................................
J. Trauckas, Phil., Pa..........................................
Mrs. M. Zilinckas, CIeveland, Ohio.....................

i J. Montvila, CIeveland, Ohio................................p! P. Lutkevich, Cohasset, Mass..............................
; E. Skudienė, CIeveland, Ohio ............................
į A. S. Sliokaitis, CIeveland, Ohio .........................
Pr. Jurkšaitis, Waterbury, Conn..........................

į Petras Bartuška, Benton, III...............................
i M. Kauklis, Kearney, N. J...................................
Mary Yeskevich, Morgan, Pa..............................
F. Gubista, Chicago, III........................................
Peter Rogers, Middleboro, Mass..........................
Jonas Gailevičius, Cambridge, Mass...................

J J. Lukoševičius, Gardner, Mass...........................
Į J. Andriliūnas, Athol, Mass..................................
Jj J. Karosas, Lowell, Mass.....................................
Į] Al. Laukaitis, Cambridge, Mass...........................
j Al. Tocionis, Cambridge, Mass..............................

Mrs. A. Ramanauskas, Bridgeport, Conn............
A. Akstinas, Brockton, Mass................................
V. J. Stasevičia, vargonininkas, Norwood, Mass.
K. Juška, Columbus, Ohio...................................
V. Plauska, Scranton, Pa.....................................
J. Samulevičius, Scranton, Pa..............................
G. Matusevičius, Maspeth, N. Y..........................
Jonas Zakarauskas, New Haven, Conn............
K. Cenkus, Ashley, Pa....... .................................
B. Yodaitė, Waterbury, Conn..............................
B. Velička, Bristol, Conn.....................................
Jonas Lebežinskas, Chicago, III...........................
Jurgis Kazlauskas, Lovvell, Mass.........:.........
P. Blavackienė, Worcester, Mass.........................
V. J. Blavackas, Worcester, Mass.......................
A. Zalauskas, Chicago, III....................................
V. Tribuliauskaitė, N. Abington, Mass................
S. Mažeika, Philadelphia, Pa. ............................
J. Lawcevičius, Montello, Mass............................
V. Pecukevičius, Phila., Pa..................................
St. Siuras, Chicago, III........................................
Jonas Uga, E. St. Louis, III..................................
Pr. Janiūnas, Cambridge, Mass...........................
T. Akstinienė, Montello, Mass.............................
Mrs. A. Petrauskas, Gardner, Mass.....................
Mrs. R. Petraitis, Homestead, Pa........... ...........
Agota Pukevičienė, Elizabeth, N. J.....................
Zuzana Jonaitis, Westfield, Mass........................

i A. Giraitis, VVorcester, Mass...................... . ......

$1.00 miesto valdžios nariai: Clifford 
$1.00 Fahlstrom vedėjas Industrial 
$1.00 Bureau, W. G. Bergstrom, 6-to 
$1.00 apskričio counsilmanas ir Nelai- 
$1.00 mių apsaugos bureau viršinin- 
$1.00 kas. F. J. Driscoll. Paveikslai su 
$1.00 virš minėtais svečių paaiškini- 
$1.00 mais bei kalbomis buvo labai

I$1.00 įdomūs ir pamokinami. Po to 
$1.00 klūbietės žaidė beano ir šiaip 
$1.00 linksminosi. Už tokį įdomų ir 
$1.00 linksmą vakarą, reikia padėkoti 
$1.60 rengimo komisijos narėms pp. 
$1.00 A. Vaškelevičienei, M. Lauzo- 
$1.00 neinei, A. Kvaratiejienei, P. Ko- 
$2.00 sulienei, M. Vieraitytei ir N. 
$1.00; 1 
$2.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 i 
.$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00, 
$1.00
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00] 
$2.00! 
$1.001 
$1.00 
$1.00
$1.00 d°j° “Avė Maria”.
$1.00

. $1.00
$1.00 

. $1.00
$1.00 
$1.00 

. $1.00
$1.00 

. $1.00 

. $1.00 

. $1.00 

. $1.50
$1.00 

. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $2.00 
. $1.00 
.. $1.50 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00

$1.00 
$1.00 
$1.00!
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.50 
$1.00 
$1.50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 i 1\, XXXkž k/CL
S’22^- Lubinski, Lawrence, Mass...............

A. Gružauskas, Lawrence, Mass..........
M. Seirienė, Detroit, Mifch.....................
A. Verbickas, W. Lynn, Mass...............
Wm. Bakunas, VVaterbury, Conn..........
Mt. & Mfs. A. Aboja, Scrantoti, Pa......
A. Urbonavičienė, Chicago, III..............
A. Baronas, Whately, Mass..................
A. Zintele, Dorchester, Mass..................
E. Ceikienė, Norwood, Mass..................
A. Aurila, Lawrence, Mass..................
K. Supranavičius, Dorchestef, Mass...
J. Meiron, Springfield, Mass.................
B. Paplauskas, Methuen, Mass............
K. Cepurna, Waterbury, Conn..............
K. Sluzas, Methuen, Mass......................
I. Chepalis, Exeterboro, Pa..................
D. Tamoshunas, Shickshinny, Pa.......
I. Grybas (Griffin), Luzerne, Pa..........
P. Masaitis, Donorą, Pa.........................
Antanina Karoblis, So. Boston, Mass.. 
Ona Pikeliene, So. Boston, Mass..........
A. Zaromskis, So. Bostoh, Mass..........
D. Jonikas, Brighton, Mass......... ........
A. Prakapienė, So. Boston, Mass..........
V. Jonušas, Brighton, Mass..................
P. Kleponis, So. Boston, Mass..............
Mrs. M. Belskas, Detroit, Mich.........
Ant. Vaitkus, Dayton, Ohio................
Mrs. A. Vanagas, Dayton, Ohio...........
A. Pocius, Brockton, Mass..................
G. ir M. Karbauskas, W. Phila., Pa.....
Eva Lukoševičius, E. St. Louis, III.....

i

I
I

$1.00
$1.00
$2.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00 
$1.00

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

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

NEWT0WN, BUCKS CO., PENNA.

> Visi Philadelphijos ir apylinkės lietuviai kviečiami
I dalyvauti šiame pirmame Vilos piknike. Čia išgir- 
| site puikų programą, kurį išpildys Richmondo šv. 
į Jurgio Parapijos BENAS. Bus gėrimų, užkandžių, 

šokių ir žaidimų.
t Įžanga 25c. RENGĖJAI. i9

ęi.vv
$1.00
$1.001
$1.00
$1.00 i
$1.00,
$1.00
$1.00
$ .50
$1.00
$1.00
$1.00
$1.50
$1.00
$1.00
$1.00
$1.30
$1.00
$1.00
$2.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$3.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00 Į v. Juškevičius, Morgan, Pa...........
$1.00 g Martinkiūtė, Scranton, Pat .......
Sl-00įMrs, R. Petruitis, Homestead, Pa.
$1.00 Murauski, Lock No. 3, Pa........
$1.00 m Wilimutis, Windsor, Conn........
$1.00 a. Gritaitė, Worcester, Mass........

$1.00 i
. $1.00
. $1.00
. $1.50
$1.00

.$1.00
. $1.00

$1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.50
. $1.00
. $1.00

$1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00
.. $1.00
. $1.00
. $1.00' parapijai.
. $2.001 rankomis

sulienei, M. Vieraitytei 
Kosulytei.

Geg. 25 d. per Šv. mišias kleb. 
kun. K. A. Vasys moterystės 
ryšiu surišo p-lę Oną Švedaitę 
su Pranu Balčium. Ketvirtadienį 

; gegužės 30 d. Moterystės ry- 
■ šium buvo surišti gerai žinomi 
! Danielius Volungis su Elena 
• Ramanauskaite. Abiems jung- 
tuvėms giedoti buvo pakviesta 
dainininkė M. Čižauskienė. Abi 
virš minėtos poros medaus mė
nesį praleisti išvažiavo į New 
York ir Washingtoną.

Geg. 30 d. Šv. Marijos parap. 
bažnyčioj įvyko Aušros Vartų 
parapijiečio Jono Manaso su 
p-le M. Stockwell jungtuvės. 
Jaunojo sesutė Florencija su 
pusbroliu A. Vieraičiu buvo liu
dininkais, o Manasų Monika la
bai gražiai per ofertorium gie- 
.............................  Beje p-lė 
Monika, giedodama solo per 
metinį Aušros Vartų parapijos 
Minstral show, šauniai užsire
komendavo.

$1.00 į a. Gritaitė, Worcester, Mass.........
$1.001 j Kišunas, Westfield, Mass..........
$1.00] k, j. Nadzeika, Nashua, N. H........

F. Kukauskas, Brockton, Mass. ... 
VI. Norkūnas, New Haven, Conn....
F. Rumskas, New Haven, Conn. ... 
Mrs. E. Pažasis, Dorchester, Mass. 
Mrs. E. Macis, So. Boston, Mass. ...
L. Žardeckienė, So. Boston, Mass.
Kun. Pranciškus Juškaitis, Cambridge, Mass..... $1.00
Monika Šeikienė, So. Boston, Mass.......
Steponas Kaminskas, So. Boston, Mass. 
Motiejus Ambrozas, Alston, Mass........
J. Zilinsky, Brighton, Mass..................

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas.

$2.00
$1.00
$1.00
$2.00

Aušros Vartų Parapija ’kadsavo parengimu galinčios 
T r * pinigiškai prisidėti prie parapi

jos reikalų.Parapijos Moterų Socialio 
1 klubo mėnesinis susirinkimas į- 
vykęs geg. 27 d. buvo skaitlin
gas ir gyvas. Pirm. A. Sinkevi
čienė pranešė, kad nuo sureng- 

, to vakaro gryno pelno liko $146. 
; 35. kuriuos klubas paaukavo 

Narės entuziastiškai 
plojo ir džčiaugėsi,

Pagal vietos anglų laikraščių 
skelbimus, sekantį rudenį per 
Muzikos Festivalą, vietos lietu
viai turės progos išgirsti savo 
tautos žvaigždę Metropolitan 
Operos dainininkę p-lę Oną 
Kaskas, kuri dainuos žymiau
sioj rolėj. Lauksime!

Geg. 27 d. mūsų bažnyčioj per 
8 vai. mišias, seselių Kazimie- 
riečių prirengtų, skaitlingas bū
rys berniukų ir mergaičių pirmą 
kartą į savo širdis priėmė šv. 
Sakramentą. Rytojaus dieną at
silankė Jo Eksc. Vyskupas 
O’Leary, kuris suteikė skaitlin
gam būriui Sutvirtinimo Sakra
mentą. Pamaldose matėsi daug 
svečių kunigų. Sutvirtinimo tė
vai buvo parapijos žymūs biz
nieriai p. Ignas Pigaga su Ona 
Vaitkevičiene.

Po susirinkimo programos ko
misijos, pirm. p. A. Vaškelevi- 
čienei vadovaujant, visos pa
kviestos prie gardumynais pri
rengto stalo, kur užkandžiau
jant turėjo progos pamatyti ju
damus paveikslus, kuriuos ro
dė specialiai užkviesti svečiai.

Bancroft viešbutyj, geg. 29 d. 
įvyko N. A. Vyčių apskričio 
šaunus balius, į kurį suvažiavo 
daug iš apylinkių ir vietinio 
miesto jaunimo. Tarp jų matėsi 
Aušros Vartų parapijos vika
ras, kun. J. Bakanas. Iš svečių 
buvo girdėtis išsireiškimų — 
“Daugiau tokių vakarų’’.

didysis 
pagerbi- 
Vakarč-

Geg. 31 d. parapijos 
choras buvo surengęs 
mą naujiems nariams, 
lis buvo jaukus su užkandžiais
ir kalbomis. Choras, vadovau
jant muz. Čižauskui, sparčiai 
rengiasi Lietuvių dienai, 4 d. 
liepos Marianapoly.

Redakcijos Atsakymai
Worcesterio korespondentei, 

K-as. Tamstos korespondencija 
dėl Šv. Petronėlės d-jos jubilie
jaus netilpo, nes pereitos savai
tės “Darbininko” išėjo tik vie
nas numeris.
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KAS GIRDETL LIETU VIŲ 
KOLONIJOSE

Atgarsiai Iš Gegužės 30-sfos Birželio 1 d. priėmė Moterys
tės Sakramentą p. Vincas Sta
nevičius ir Anelė Glebiūtė Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. 
Linkime jaunavedžiams laimin
go gyvenimo.

Adv. ir ponios B. Sykes jau
nesniam sūneliui Norwoodo li
goninėje išėmė tonsils. Jau na
muose, sveiksta. <------

pp. Uršulė Pazniokienė, I 
išvyko autobusu

Montello, Mass. — Gegužės 30 
d., gegužinei, Romuvos parke, 
nuriedėjus, kaip tam žiedui į 
užuomaršą paliko tik keletas į- 
spūdžių iš tos dienos i” tie ma
lonūs atsiminimai tikrai teikia 
daug džiaugsmo, kad LDS aps-' 
kritys susitaręs su Šv. Roko pa
rapija sugeba taip gražiai su
tikti svečius ir viešnias. Kur ne
pasisuksi per visą dieną ten su- jungietė, 
tinki pažįstamus, ar pažįsta- Chicago, III. aplankyti savo duk- 
mas. Čia nieks nieko neužgauna, terį Seselę M. Lorenzą, Kazi- 
bet visi patenkinti ir atrodo, mierietę. Ta proga aplankys ir 
kad čia tai tikrai viešpatauja kitas Sesutes Norwoodietes. 
artimo meilės dvasia. Tai di- Laimingos kelionės ir daug nu
džiausiąs Dievo įsakymas. Kur lonumo lankant Šv. Kazimiero 
panašios meilės nėra, ten ir Die- vienuolyną ir kitas katalikiškas 
vo palaimos nėra, ir ten tik ak- įstaigas, 
las nemato, kad po gražiais vei-. 
dais slapstosi pikta valia. Taigi 
LDS organiazcijos nariai turė-

pasidarbavo dėl šio susirinkimo, BAIGĖ KOLEGIJA 
buvo taip pat pakviesta prabilti. ■ J *

Nors p-nia Čižauskienė daly
vavo, bet nekalbėjo, nes antra 
diena turėjo giedoti Sutvirtini
mo ceremonijose. Aš esu tikra, 
kad ji turėjo daug ką pasakyti. 
Tikiuosi, kad Brocktonietės, a- 
teityje turės progos ją išgirsti. 
Toliau tarpais Apskr. Pirm. T. 
Mažeikienė aiškino apie įvairius 
skyrius ir mokesčius, svarbiuo-Į 
sius organizacijos darbus ir 
kuopų veikimą. Po to padaina-: 
vo p-lė Karnilaitė iš Nonvood. 
Užbaigoje susiorganizavo kuo-‘ 

CSN iPa’ kur* buvo neveikli per dau
gelį metų. Įsirašė šios naujos 

Są-'narės: V. Šatienė, Emilija Jar- 
l į! malavičiūtė, Petronėlė Peldžie- 

Marijona Bartkevičienė, 
Galinskaitė, Stasė By-: 
Margareta Mazgalienė,

rų Kazimieriečių naudai “card 
party”. Pelno buvo, kaip pra
nešta, $311.00. Parapijietis.

Agniete Mashidlauskaitė

Birželio 3 d., Mato ir Louise 
Mashidlauskų, gyvenančių, 702 
N. Main St., Brockton, Mass. 

_ i su pasižymėji- 
Julė Jakavonytė ir mu baigė Monticello Kolegiją, 

P-lė Agnietė

Kasyklų darbai mūsų mieste 
žymiai sumažėjo. Tas labai sun
kina gyvenimą, ypač lietuvių, 
kadangi didžiuma lietuvių pra
gyvena vien tik iš rankų darbo. 
Apart kasyklų, kitų darbų taip 
kaip nėra. Darbus ant kelių 
WPA irgi labai sumažino. Žmo
nės dejuoja ir skundžiasi, kad 
sunku gyventi. Daugelis net 
jaunų vyrų knisasi į žemę, ne
teisėtai kasa ir parduoda anglis. 
Toks anglių kasimo būdas yra 
labai pavojingas. Daug žmonių 
sužeidžia ir užmuša.

Šiomis dienomis susirgo p. A. 
Dalelienė, Sąjungietė. Linkime

darni tokį gražų ir vispusiškai Paveikti-
malonų išvažiavimą ir džiau
giasi jo pasekmėmis ir didžiuo
jasi savo vadais.

Paliko nepaminėta įžangos žiavusios pas pp Warabow, lai- 
i dotuvių direktorius, į Brockton, 
Mass., kur ponia Warabow su
rengė vaišes Moterų Sąjungos 
27 kp. kursų užbaigimo proga ir 

i pagerbimui Sąjungietės p. A.
. mi

nėjo savo 10 metų vedybinio gy-
■ ’ j venimo sukaktį. Gaila, kad p. 

K. Novikas negalėjo dalyvauti. 
Sąjungietės žaidė “whist”, 

“bridge” ir kitokius žaidimus, | 
Ponia Warabow pavaišino ska
niais užkandžiais.

Dalyvaujančių Sąjungiečių 
vardu p. Novikienei įteikta do- 

į vanėlė. Įteikė kuopos pirm. p.

Gegužės 27 d., apie 7:30 vai. 
vakare 18 Sąjungiečių privati
niais automobiliais buvo nuva-

dovanų laimės numeriai. Jie 
taip pasiskirstė — I dovana — 
Nr. 821 — $5.; II dovana — Nr.1 
28 — $3.; II dovana Nr. 1961 — 
$2. Kurie iš dalyvių ar kolonijo- 
se turi įsigiję šių numerių, pra< Navikienės, tari gį . 31 d. 
šomi kreiptis į Šv. Roko par. nįjn vpdvhini„
kleboniją, ar į “Darbininką 
kuris maloniai patarpininkaus 
jas atsiimti. Narys.!

N0RW00D, MASS
Pirmadienį, birželio 3 d. pa-į 

sidavė operacijai Šv. Elzbietos', 
ligoninėje Brighton, Mass. p. A-1

Įėjus į bažnyčios prieangį lu
bose yra Kristaus paveikslas su 
užrašu:- “Eikite pas mane visi, 
kurie esate apsunkinti ir Aš 
jums palengvinsiu”. Ant sienos 
kabo mozaikos kryžius, taip pat 
turintis savyje lietuviškumo po
žymių. Iš abiejų pusių yra tik 
ką užbaigtos dvi koplytėlės, ku
rios labai imponuojančiai atro
do. Grindys iš mozaiškų plytu- 
kių. Virš durų, iš lauko, yra 
spalvoti langai. Pažymėtina, 
kad tuose languose dominuoja 
lietuviškos spalvos ir emblemos 
— lietuviškas aukuras su eželio 
lapų vainiku, Lietuvos žirgvai-* 
kis bei vytis. Kitoje lango daly
je yra Amerikos erelis ir pira- 
midas, didžiulės Jungtinių Vals
tybių antspaudos ženklai su a- 
merikoniškomis spalvomis, t. y. 
raudona, balta ir mėlyna. Tie 
visi pagražinimai ir atnaujini
mai buvo įvykdinti tik pastarai
siais metais.

Pranešimas Visiems, Dėl 
Apsaugos Savo Namų, i

Daug yra tokių, kurie išeina 
iš namų ir parašę raštelį įdeda 
į duris, kad atėjęs į namus sve
čias ar kitas asmuo rastų. Tas 
labai netinka, nes daug yra to
kių šiais laikais, kurie tik ir se
ka tokius raštelius, kad galėtų 
apvogti išėjūnus. Todėl, išeida
mi iš namų, nedėkit jokios kor
telės, kad išeinate iš namų, visa
dos bus geresnis apsisaugoji
mas. Matydamas, “kampinis 
Jurgis”, kad viskas namuose 
tvarkoje, nėra kortelės, kuri 
rodo, kad savininkai išėję iš na
mų, niekad nedrįs lysti. Todėl 

i ir Tamsta, namų savininkas, 
, susiprask ir būk atsargus.

nė, 
Frances 
nauski, i —’ —
Juzefina Tamulevičienė, Sofija dukrelė Agnietė 
Juzėnas, 
Uršulė Abračinskienė. Žadėjo Godfrey, Illinois. 
dar trys įsirašyti pirmą susirin- Mašidlauskaitė buvo labai veikli 
kimą. Užbaigus programą, pasi- kolegijos įvairiuose rateliuose 
liko visos narės ir išrinkta se- studenčių tarpe. Ji buvo pirmi- 
kanti valdyba: Pirmininkė — ninkė Science Club, Monticello 
P-lė Julė Jakavonytė; vice-pir- kolegijos laikraštyje redagavo 
mininkė — Mrs. Ann Warabow; meno skyrių, 
rašt. — p-lė Amelia Jarmalavi- “Hobby” grupei — fotografijų Į pradėjo kristi žemyn ir nuo že- 
čiūtė; iždininkė ~
Peldžienė. Kitos valdybos narės to ratelio, 
bus išrinktos pirmame susirin- ] 
kime. Kuopa bus 15-ta. i Vo narė klubų lygos. Studentė I garsino per spaudą ir radio.

Mass., Me. ir N. H. Moterų Są- Agnietė yra gabi sportininkė— Miestelio išgarsinimas labai 
jungos Apskritys dėkingas dėl jojikė ir ji dalyvavo arklių pakenkė nuosavybių vertei,
kooperacijos kun. J. Švagždžiui, lenktynėse St. Louis ir laimėjo Žmonės dabar bijo net ir kaiku- 

dovanas. Į riuose namuose gyventi. Vienok
nėra taip bloga, kaip buvo iš
garsinta. Tik viena dalis miesto 
yra paliesta, kuria gyvena arti 
200 lietuviškų šeimynų. She
nandoah, kaip ir kiti anglių ka
syklų miesteliai, stovi klonyje, 
kurio gilumoje randasi daug 
anglių. Kada anglių gyslos ne
buvo didelės, tuomet anglių iš
kasimas mažai paliečia žemės 

| paviršių, ypač jeigu angliai ran
dasi giliai.

NUOSAVYBIŲ VERTĖ
Buvo laikai, netolimoje praei

tyje, kad mūsų miestelyje pra
gyvenimo namų kainos buvo 
daug aukštesnės negu didmies
ty, bet dabar tos kainos daugiau 
kaip per pusę nukrito. Prie to 
prisidėjo bedarbiai, o dar labiau 
žemės skilimas ir slinkimas že
myn. Pora mėnesių atgal, vieną 

pirmininkavo Į gražią naktį, viena miesto dalis

philadelphia, pa.
DIDŽIAUSIAS SESERŲ 

PIKNIKAS C

— Petronėlė rinkėjoms, priklausė prie spor- “ės skilimo ir slinkimo skilo 
, buvo narė Hobby krypo ir net griuvo. Tas įvykis 

Horses a riding club, taipgi bu- Shenandoah miestelį labai iš- 
' vo narė klubų lygos. Studentė garsino

■ - ‘ ’ - - - - -;— Miestelio

Norwoodo kuopos Sąjungie- 
tėms ir Brocktono moterims pri-, 
sidėjusioms kuopą suorganizuo-1 
ti. Širdingiausias ačiū visoms ir 
geriausios darbuotės naujai 15 

j kuopos valdybai.
Draugė Sąjungietė T. M.

P-lė Agnietė nemano pasiten
kinti vien kolegija, bet mano 
siekti dar aukštesnių mokslų. 
Gero pasisekimo.

GREENFIELD, MASS
Saldžiausios Širdies Viešpaties 

Jėzaus draugija rengia savo 
, kuris įvyksta 

mėnesio 9 dieną, sek-
nicetas šlapelis, Šv. Jurgio hę- Teva Tvaskienė. Kalbeles pasakė metinį pikniką, 
tuvių parapijos vargonininkas, Į pp B Adomaitienė, E. A. Sy- birželio menes 
kuris toje parapijoje per 6 me- j .Tvaskienė, O. Warabow,'madienį, 1 vai. po pietų, Fran
tus labai gražiai ir nuoširdžiai y Kneižienė ir to vakaro I klin County parke. Tai bus vie- 
darbuojasi. Operacija pavyko ir karininkė p. A. Novikienė. Po-Inas iš didžiausių išvažiavimų.
tikimės,
p. A. Šlapelį sveikatoje, kad jis 
dar ilgus metus galėtų darbuo-1 
tis muzikos srityje.

kad Dievulis stiprins nja £)a]e]įeRė sveikino laišku.
Brocktone suorganizavus 

kuopą, p. 0. Warabow dabar 
persikėlė į naują kuopą, kurios 

' valdyboje ji yra. Sąjungietės 
palinkėjo p. Warabow geriau
sių sėkmių naujoje kuopoje ir 
prašė nepamiršti Norwoodiečių. 

D. Ž.

Gros muzikantai visą dieną, bus

valgių ir gėrimų ir visokių žai
dimų. Bus taip pat laimėjimas 
piniginės dovanos. Mūsų draugi
ja kviečia visus brangius lietu
vius dalyvauti šiame išvažiavi
me ir praleisti smagiai laiką. 
Paremsite draugiją, kuri daug 
dirba dėl lietuvybės. Į komitetą 
įeina šie: Juozas Mičiuta, Ado
mas Budrevičius ir Jonas Bune- 
vičius. Rengiamės svečius pri
imti. A. Dėdinas.

Gegužės 30 d. ligoninėje mirė 
Veronika Sinkevičiūtė, 30 m. 
amžiaus, gyv. 95 Concord Avė. • 
Palaidota su šv. mišiomis iš Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos bažny
čios Highland kapuose pirma
dienį, birželio 3 d., 9 vai. rytą.

BROCKTON, MASS.

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

Mūsų miestelis dar vis neatsi-

apvainikavimas Motinos Šven
čiausios stovylos. Procesija ir 
visos pamaldos padarė labai

GYVENTOJAI
Mūsų miestelio gyventojų 

dauguma yra katalikai. Čia ran
dasi 8 katalikiškos bažnyčios. 
Iš visų bažnyčių, lietuviška yra 
didžiausia ir savo išvaizda, iš 
lauko ir iš vidaus, gražiausia.

Gyventojų skaičius, sulyg pas
kutinio surašymo duomenimis 
yra sumažėjęs 3,000.

peiki nuo nelaimės, kuri palietė įspūdį. Žmonių prisirinko
dėl iškasimo anglių po miestu, • P^na bažnyčia.

’ i Visiems Žinomas, Camden, N.J. 
Airportas Panaikintas.

Camden, N. J. visiems žino
mas gana didelis oro laivyno 
portas jau nuo liepos 1 d. yra 

' panaikinamas, Camden Airport 
1 perkeliamas į Philadelphia, ne- 
■ toli nuo miesto, South — pietų 
dalyje prie “Navy Yard”, kur 
gana plati ir tinkama vieta. 
Tas Centralinis Airport jau 
veikia nuo pirmos rugsėjo, 
1929 metų, tik vis nebuvo galu
tinai tinkamai įrengtas. Dabar 
jau spauda “Bulletin” gegužės 
22 d. viešai paskelbė, kad Cam
den, N. J. Airport perkeliamas į 
Philadelphia, kur viskas, visa 
transportacija, susisiekimas bus 
iš Philadelphijos; galutinis per
kėlimas Airporto bus birželio 

K. D.

Sekmadienį, birželio-June 9 
d., įvyks skaitlingiausias ir gra
žiausias Šv. Kazimiero Seserų 
mokytojų rengiamas piknikas 
Juozapo Marijos Viloje, New- 
town, Pa. Kaip žinome seserų! 
piknikas veik visuomet rengia
mas birželio mėn. 
dienį. Tos dienos 
ir toliau.

Seserys gražiai 
lietuvius senus 
lankyti ir 
dieną Vilos sode. Bus gera mu-| 
zika, bus gėrimų užkandžių ir 
žaidimų. Be to bus duota de
šimts įeigos gražių ir naudin
gų dovanų.

Visas pelnas, kaip žinome eina 
išlaikymui aukštosios mergai
čių mokyklos, Juozapo Marijos 
Viloje. Ši mokykla (apart bū
tino mokslo) yra vienintelis 
šaltinis, teikiantis tikėjimo ir 
lietuvybės sustiprinimą mūsų 
lietuvaitėms prieš pradedant 
savąjį nepriklausomą gyvenimą. 
Toje mokykloje jos be jokių 
skubinimų, karščiavimų, be blo
gų krutamu paveikslų ir šlykš
čių žurnalų, nesiskubinant dau
giau išmoks. Ir tas rimtumu į- 
gytas mokslas daugiau pagelbės 

crjo^atavo priežiūroje lietu- 

vio gydytojo Jono Čeladyno, ku
ri gydytojui yra dėkinga. Ra- 
šėjas šių žodžių, linki kogrei- 
čiausiai pasveikti ir užimti savo 
mėgiamą vietą. K. Dryža.

antrą sekma- 
bus laikomasi

kviečia visus 30 1940 
ir jaunus atsi- 

linksmai praleisti Joana Briedžiūtė Jau Eina 
Sveikyn.

Joana Briedžiūtė po sunkios 
operacijos eina sveikyn, ir iš 
ligoninės parvežta į namus, 
5936 Washington avė., Phila., 
pas savo tėvus ir sesutes, kurie 
laukė su išsiilgimu. Joanai, po 
operacijos, gydytojo buvo įsa
kyta nejudomai gulėti aštuonio
lika dienų, bet dabar jau pra
dėjo rodyti gyvumo, ir visus nu
siminusius savo namiškius džiu
gina sveikumu. Joana Briedžiū
tė yra pasižymėjusi kaipo paty
rusi valgyklose, užimdama ma- 
nedžerio vietą, kur ir dabar jos 
laukia kalnų vasarnamis. J. 
Briedžiūtė, šiai vedėjos vietai 
mokėsi 2 metus, kurį baigė su 
pasižymėjimu, Washington, D.

Aukštąją Kazimieriečių mokyk
lą baigusios, netaip lengvai pa
klius į “pirmo pasimatymo aklą 
meilę”. Nes jos turės didesnį 
dorinį atsparumą ir aukštą lie
tuvišką apsimastymą.

Todėl, tėvai ir motinėlės iš 
anksto susirūpinkite apie jūsų 
dukrelės aukštąją mokyklą. Tuo 

' svarbiu reikalu pasitarkite su I 
I mokytojom Kazimierietėms, kai 
atvyksite į pikniką, birželio 9 d.

F. P.

kada žemės paviršius pradėjo 
trūkti ir pulti žemyn.

Susitvėrus draugija eiti pagel- 
bon nukentėjusiems namų savi
ninkams dėjo pastangas gauti 
pagelbos iš Federalės Valdžios, 
kad sulaikius tolimesnį žemės 
skilimą ir kritimą žemyn. Tas 
yra daroma taip: iškasama iš 
viršaus skylės ir tuomet su van
denio pagelba yra pilama pele
nai ir iš kasyklų iškastos smul
kios žemės, tokiu būdu prisipil-' 

ypatingai pabrėžė, kad mote- P<>že““ės tuštumos, 
rims reikalinga priklausyti prie Pareitą savaitę gauta at-
katalikiškų Moterų organizaci-! sakymas, kadangi tai yra iš- 
jų. Naudos organizacijos duoda i“tinai lokalis dalykas, kad Fe- 
daug. Pavyzdys Nonvood kolo- deralė Valdžia jokios pagelbos 
nija — maža, bet veikimas žy- neSah duoti, nes tokiam tikslui 
miai pakilo, kuomet susitvėrė netur’ fondo. Žmonės dar vis 

. Moterų Sąjungos kuopa. Jis už- nenurimsta ir prašo Pennsylva- 
■ baigė savo kalbą, ragindamas į-. nijos gubernatorių, kad jis ką 
I . v . • • • m nnrc riov'Trfii Rni 1/nrrinoniiaa T\T»i_

į

Sekmadienį, gegužės 26 d., į-
Gegužės 25 d. užbaigė gydyto- vyko bendras moterų susirinki- 

jo mokslus Tuft kolegijoje p. mas Brocktono parapijos nau- 
Versiackas, p. Jurgio Versiac- joje salėje. P-lė J. Jakavonytė 
kų, gyv. 564 Pleasant St., sū- atidarė susirinkimą ir paaiškino 
nūs. Jaunam gydytojui, kuris y- jo tikslą. Kalbėjo ponia Liutkie- 
ra pasiryžęs siekti aukštesnių '-----i—
mokslų, linkime sveikatos ir ge-' 
riaušių sėkmių.

nė, kuri savo kalboje nušvietė 
praeities Moterų Sąjungos veiki
mą ir jos reikalingumą. Kadan
gi Centro Dvasios Vadas kun. S. 
Kneižis buvo atsilankęs Brock- 
tone, taipgi buvo pakviestas pa- j

I

Kun. S. Kneižis, Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, jau apie dvi ___ ,__ o______ r_________
savai "'s kai serga, bet su Dievo' kalbėti. Kalba buvo įdomi, jis 
pagalba atlieka pareigas para
pijoje. Linkime pasveikti.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

27S Main St., Webster, Mass.

Miliam J. Chisholm
GRABORIUS

'AameniAkaa Patarnavimas”

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

sirašyti į Moterų Sąjungą. To
liau p-nia E. Sykes skaitė pas
kaitą — “Dvi Sesutės”. Paskai
ta buvo labai rimta ir įdomi, 
nes ji nušvietė sąryšį tarp poli
tikos ir religijos. Toliau buvo 
dainų, kurias padainavo ponia 
Novikienė iš Nonvood; akom
panavo p-lė Vilkišiūtė. Kun. J. 
Švagždys, klebonas, Šv. Roko 
parapijos, nors buvo sunkiai su
žeistas. bet, kiek geriau jausda
masis. atsilankė ir trumpai pa
kalbėjo.

I Kadangi p-nia Warabow daug gegužės mėnesio procesija,

BAŽNYČIA
Lietuvių bažnyčia buvo pas

tatyta 1891 m. Buvo ji kelis kar
tus didinama ir galutinai 1915

KUNIGŲ PERMAINA I m. buvo padidinta ir iš granito 
Pereitą savaitę mūsų parapi- akmens pastatyta. Iš lauko tu

joj įvyko kunigų pagelbininkų ri 147 pėdų ilgio ir 64 pėdų plo- 
permaina. Kun. Juozas Neve- čio. Jos vertė apkainuojama 
rauskas, kuris išbuvo mūsų pa- $150,000.
rapijoj 2 metu, perkeltas į airių Per ilgą laiką parapijoj buvo 
parapiją, kurioj yra daug lietu- dideli nesusipratimai tarp para- 
vių, Philadelphijoj. Kun. dr. pijiečių ir klebono. Per ilgus j 
Batutis, kuris toj airių parapi- metus buvo daug tasomasi teis- j 
joj išbuvo apie 4 metus, iškeltas me dėl bažnyčios valdymo. To- 
į mūsų parapiją. kiu būdu buvo išeikvota daug

--------------- pinigų. Bažnyčia, nors buvo la- 
MOKYKLA bai graži, buvo apleista ir atro-

Parapijos mokykla baigsis 7 dė, kad jau pradeda irti iš lau- 
d., birželio mėn. Aštuntą skyrių ko ir vidaus. Tie nesutikimai 
baigia, teko nugirsti, apie 20 dabar, rodos, yra visai užsibai- 
mokinių. gę.

Kitą sekmadienį mokyklos Pernai ir šįmet bažnyčioje bu- 
vaikučiai turės teatrą. Mokyk- vo padaryta daug pataisų iš 
los vaikučių parengimai, praei- lauko ir iš vidaus. Pažymėtina, 
tyje, buvo labai gražūs. Tad kad iš vidaus yra labai gražiai 
žmonės laukia šito su pageidavi- išdekoruota. Tas darbas užbaig- 

i pabaigoje balandžio 
ta diplomai ir dovanos. Ryte mėnesio. Buvo paskelbta, kad 
bus atskiros mišios ir pamoks- kainavo suvirs $10,000.
las vaikučiams ir baigiantiems Bažnyčios dekoravimas yra 
mokyklos aštuntą skyrių. labai gražiai ir vykusiai atlik-

Pereitą savaitę, Philadelphi- tas, labiausia imponuoja dideli 
jos Diecezijos arkivyskupas ap- rožančiaus paslapčių paveikslai, 
vaikščiojo 40 metų kunigystės suderinimas lietuviškų tautinių 
sukaktuves. Mišios įvyko Phila- spalvų, gražus panaudojimas 
delphijos stadijone. Daugelis iš lietuviškų motyvų iš sodžiaus 
Shenandoah net ir lietuvių į tas bei liaudies meno, kaip tai, me- 
iškilmes nuvyko. džio drožinių, mezginių, juostų,

---------- — audinių, staltiesių, ir tt. Gal tai 
• Šv. Kazimiero Akademijos bus pirmutinė lietuviškomis 
■ Rėmėjų Draugija surengė Sese-[spalvomis ir motyvais piešta.

nors darytų bei kompanijas pri- mu p0 perstatymo bus išdalin- tas tiktai
verstų tai padaryti.

PIRMA KOMUNIJA

Pereitą savaitę, mūsų bažny
čioje mokyklos vaikeliai priėmė 
pirmą komuniją. Buvo jų apie 
40. Mišias laikė kun. Jurgis De
gutis ir pasakė pamokslą.

Bažnyčioje buvo apvaikščio
jama ir Dievo Kūno šventė su 
procesija.

Pereitą šeštadienį, vakare, 
prieš gegužines pamaldas, įvyko 

ir

BAIGĖ MOKSLĄ
Gerai žinomų ponų Povilo ir 

Stefanijos Biržių duktė, Lucija, 
baigė Pennsylvania Universite
tą ir gavo bachalauro laipsnį 
(Bachelor of Arts).

Savo studijas dar mano tęsti 
toliau, iki ji gaus daktarato 
laipsnį chemijos srityje.

Linkime jai laimingai savo 
tikslą pasiekti. K. V.

APSIVEDĖ
i Jaunikaitis, Albertas Burba, 
ir panelė Emilija Poželaitė, pri- 

! ėmė sekmadienį Moterystės Sa
kramentą. Šliūbas buvo Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Šv. Mišias 
atnašavo vietos klebonas kun. I. 
Valančiūnas. Pabroliais buvo 
Jonas Kazlauskas ir Elena Gel- 
žiniūtė, Julijonas Kvietkus su 
Eleonora Urbonaite. Pokilis bu
vo pas ponus Urbonus. Linkiu 
laimingo vedybinio gyvenimo.

K. D.

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

VALGOMOJO DAIKTO KRAUTUVES
Riekti pas biznierius mčsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

tkelblasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. NuCjp J bllę kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
natEte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 8702 

29 SAVIN HILE AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

Perklos Markei
R. BaltruilOnat Ir p. KI Inga, Sav. 
7B8 Broadway, Tai. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boeton 9387 
Pristatau TCE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi **I>arbfninke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Vlm akeįbUtfia “Darbininke".
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[vietines žinios
Kas Bus “Dorhhtinko" Jubi liejiniame Piknike Birželio 9

“Darbininko” ir LDS 25 metų 
Jubiliejaus piknikas prasidės 
iškilmingomis pamaldomis Šv. 
Roko lietuvių par. bažnyčioje, 
Montello, Mass., 11:30 vai. ryte.

Romuvos parke, 1 vai. po pie
tų, Baseball žaidimas tarp Nor- 
wood’o ir Brockton’o lietuvių 
parapijų komandų.

Po baseball žaidimo, prasidės 
įvairios lenktynės, kaip tai: — 
berniukų 100 yardų bėgimas; 
mergaičių 100 yardų bėgimas; 
storų moterų (virš 200 svarų) 
50 yordų bėgimas; storų vyrų 
(virš 200 svarų) bėgimas; bul
vių rinkimas moterims; kiauši
nių nešimas ir centų rinkimas 
vaikams. (Bus paberta ant pie
vos 200 centų, vaikai galės juos 
susirinkti). Laimėjusiems bus 
duodamos dovanos.

Seks Darbininkų Jaunamečių 
Radio grupės, vadovybėje Onos 
Ivaškienės, programa. Vaikučiai 
gražiuose kostiumuose, su vė
liavėlėmis pašoks tautiškų šo
kių, k. t.: Kalvelį, Kepurinę,

Suktinį, Klumpakojį, “Ant Sau
lės ginklai sumirgėjo” ir pažais 
jau pamirštų lietuviškų žaidi
mų. Keli žymūs LDS veteranai 
pasakys kalbeles.

Norintieji galės pasišokti. 
Gros Longin Buinio Jr. Orkes
tras. Visą dieną veiks bufetas ir 
šeimininkių virtuvės, todėl iš 
namų neverta vežtis. Visko ga
lėsite gauti parke.

8 vai. vak. bus skelbiamų do
vanų vertės $355.00 padalini
mas. Visi būkite tuo laiku par
ke, nes gal teks vežtis namon 
Silver Fox, arba rankinį laikro
dėlį ar Typewriterį, o gal ir Se
klyčios setą.

Todėl visi, iš visų miestų da
lyvaukite šiame istoriniame 
LDS ir laikraščio “Darbininko” 
25 m. Jubiliejiniame Piknike. 
Lig pasimatymo. Komisija.

200 CENTŲ VAIKAMS

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A I Kjpyfff

517 E. Broadway, 
So* Boston* Moss*

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
8*redomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

200 amerikoniškų centų bus 
išberta ant pievos ir vaikai ga
lės juos susirinkti. Kuris jų 
daugiau susirinks tas daugiau 
turės. Tie pinigai bus išbarstyti 
Romuvos parke, Montello, 
Mass., birželio 9 d. 1940, laike 
garsaus Jubiliejinio LDS ir 
“Darbininko” pikniko. Visi vai
kai būkite piknike nevėliau 3 
vai. po pietų, nes apie tą laiką 
prasidės centų barstymas.

Komisija.

T*J. TROwt»rWg* 8330.

Jotai Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO 8TREET, 

Kampas Tnman arti Centrai SqM 
Cambridge, Ma**.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

KAS LAIMĖS STORŲ 
MOTERŲ LENKTYNES

TeL Kirkland 7119

PauheL vMK
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

t r.▼ : T. ~ lįF. u’

Tel. ŠOU 2805

Dr. L L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomi*:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Longino Buinio Orkestrą, kuri birželio 9 d., “Darbininko” Jubiliejiniame pik
nike, Romuvos parke, Montello, Mass. gros visokius šokius.

ŽINUTES

China, 
apsivedė southbostonietis Pra
nas Kudrevičius su panele E. C. 
Uergard. Jie šliūbą ėmė katali
kiškai pas kunigą misionierių,) 
L. F. McGreal, S. J. Liudijo • 
Juozas Hrinyak ir Elzė Shelton. į

Geg. 11 d., Shangai,

Geg. 29 d., Roslindale, Mass., 
ištekėjo southbostonietė Ona I- 
vanauskaitė už Warren Oswald 
Sholds.

Birž. 7 d., po vakarinių pa
maldų, bažnytinėje salėje įvyks 
iš didelio teatro judamųjų pa
veikslų įvairi programa, vado
vaujant Maldos Apaštalystės 
draugijai, parapijos išvažiavimo 
fondui, kuris įvyks birž. 16 d., 
Romuvos parke. Baigoje bus ro
domi garsūs paveikslai apie Šv. 
Joną Don Bosko ir apie Tėvų j 
Saleziečių šventus darbus.

Šv. Petro par. bažnyčios kuni-! 
gai sekmadienį paskelbė vasa
rinę pamaldų tvarką. Sekmadie
niais pamokslai bus sakomi tik 
per vidurines dvejas šv. mišias. 
Po sumai seks palaiminimas su 
Švč. Sakramentu. Sekmadieni
nės vaikams mokyklos nebus, 
nė mišparų. Baigėsi ir šeštadie-’ 
ninė mokykla.

Vasarinė mokykla bažnytiškai 
prasidės liepos 1, 1940.

ĮVAIRŪS skelbimai

PIKNIKAS

Dvidešimts penki metai suėjo. 
Kaip LDS organizaciją sutvėrė, 
Valio Darbininkų kuopoms 
Ir narių veiklumui!

Sveiksta Po Operacijos ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Šiomis dienomis Deaconnes li

goninėje Bostone, padarė opera
ciją Dr. J. L. Pašakamiui, opto- 
metristui, kuris turi ofisą 447 
Broadway, So. Boston. ir gyv. 
Codman Hill Avė., Dorchester. 
Operacija buvo sėkminga. Dr. 
Pašakarnis sveiksta. Linkime 
pasveikti.

Dr. J. L. Pašakarnio ofisas at
daras. kaip buvo. Patarnauja 
Dr. Emilija Rudokaitė, kuri il
gus metus dirba, kaipo Dr. Pa
šakarnio pagelbininkė.

i Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu {vairiausio* rūSies auk
sinius Ir sidabriniu* daiktus.

u

Tel. SOUth Boston 3845

Atvyko Orlaiviu

Visose kolonijose storosios 
moterys treniruojasi ir mankš
tinasi, kad laimėjus storų mote
rų lenktynes LDS ir “Darbinin
ko” 25 metų jubiliejiniame pik
nike, kurs įvyks birželio 9 d., 
Romuvos parke, Montello, Mass.

Lenktynėse galės dalyvauti 
moterys sveriančios nemažiau 
200 svarų. Garbė bus tai koloni
jai iš kurios moteris laimės šias 
lenktynes. Todėl visos suvažiuo
kite, kurios būsite per lengvos 
dalyvauti, tai pažiūrėsite, kaip 
storesnės sesulės lenktyniuos.

PARSIDUODA arba mainysiu 
ant mažesnės nuosavybės dvie
jų šeimynų, po 7 kambarius na
mas. Viskas modemiškai įreng
ta. Yra l’/2 aktaro žemės. Gera 
vieta. Atsišaukite: Joseph Dia- 
mond, 19 Hanson Ct., Wobum, 
Mass. (arti Eastern Avė.).

(6-25)

Birž. 5 d., Lietuviško Kermo
šiaus rengėjų atstovės, pp. Vo-į 
sylienė ir Pievokienė perdavė! 
sėkmingo kermošiaus pelną iš- ! 
važiavimo fondan — $100.00. 
Jos sakė, kad dar bus daugiau 
įeigų nuo leidinių ir paminėjo 
šiuos dar nepaskelbtus aukoto
jus: Gudavičienė, Queen Ann 
Laundry, Petras Savickis, J. E- 
geris, pp. Pažasiai, Ona Staniu
liūtė, Mr. Galivan, p. Mitkienė, 
L. Romanskienė, O. Venienė, pp. 
Bušmanienė, Baliukonienė, Pa- 
teckienė, Prakapienė, Benzevi- 
čienė, Vaitkunienė, Kumpienė, 
Ivanauskienė, ir k.

Kun. Virmauskis dėkojo ir 
prašė anos darbščios trilypės 
grupės pasidarbuoti su leidimais 
pačiame išvažiavime, birž. 16 d., 
Romuvos parke.1

MIRĖ PEČIULIENĖ

Birželio 6 d., miesto ligoninė
je mirė Antanina Pečiulienė 
(Mockevičiūtė), 48 m. amžiaus, 
gyv. 377a Broadway, So. Bos
tone.

Laidotuvės įvyks sekmadienį, 
birželio 9 d., 12 vai. iš Šv. Petro 
parap. bažnyčios Mt. Benedikto 
kapuose. Nuliūdime paliko vyrą 
Bronių ir seserį Lietuvoje.

Kilusi Lietuvoje iš Nemajūnų 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
36 metus.

IŠSIRENDAVOJA, prie geros 
šeimynos 3 baldais įrengti kam
bariai, tinkami jaunavedžiams, 
arti maudynių, 15 minutų va
žiuoti į Bostoną. Gali naudotis 
virtuve arba gauti gatavą valgį. 
Atsišaukite: 11 Tileston St., 
Dorchester, Mass. prie 128 Ne- 
ponset Avė. Tel. Gen. 6069.

(28-4-7)

ADVOKATAI

A J. YOUNG 

(Jankauskas) 
ADVOKATAS ' 

OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Roem 627, Tel. CAP 8154 

101 Barter 8t, 80. Boston, Mat*.
Tel. ŠOU 4673 

NAMŲ: 
88 Hunnewell Avė., BHghton 

Tel. 8TA 8659

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Lucy K. Yakim
LIETUVE ADVOKATE
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Prisiekęs Advokatas
Juozas b. bailius
Veda visokia* provas.

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

South Boston, Mass.

Namų: TALbot 2474
Telefonas: ŠOU Boston 2732

BayVlewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobiliu*. Taisymo ir dernonatravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Jubiliejiniai šie metai, 
Paminėti yr’ smagu —

‘ Suvažiuoti pakalbėti 
j Ant tyrių gražių laukų.

Štai devintoji birželio: 
Romuvos parke, Montelloj, 

i Rengia linksmą programėlę 
i Su daug skirtų dovanų.
I
! Dėlto visi mes važiuokim, 
Naudokimės ta proga — 
Lietuvos himną dainuokim, 
Žadinkim savo tautiečius.

Būrius svečių paprašykim 
Iš tolimesniųjų kraštų, 
Ir saviškiai, artimieji, 
Nuvažiuosma mes kartu.

Birž. 5 d. p. Thomas 
pp. Kohanskų. gyv. 
Hill Avė., Dorchester, 
kuris yra Jung. Valstybių avia
cijos viršininkas Washington, 
D. C., atvyko orlaiviu su kitu a- 
viacijos viršininku ir nusileido 
Sąuantum aerodrome. Ta proga 
p. Thomas Lyons aplankė savo 
gimines Dorchester, So. Boston 
ir Norwoode.

Birželio 6 d. grįžo į Washing- 
ton, D. C.

Lyons,
Codman 

žentas,

Sidabrinis Jubiliejus

Tą dieną kun. P. Virmauskis 
iškėlė kun. K. Jenkui šventinimo 
dienos paminėjimo pietus. A- 
part vietinių kunigų pietuose 
dalyvavo kun. P. Lunskis, ir 
kun. J. Gibbons, _ solemmzanto 
klasės draugas seminarijoje.

Automobilius nusišveisma,
Kad važiuoti būt gražiau,
Daug pažįstamų susieisma,
Kad išrodyt sportiškiau.

Nuvažiavę mes nesnausma:
Šoksma linksmai ir juokausma, 
Seni, jauni ir maži,
Važuosime mes visi. Z. R. G.

SMARKIAI SUŽEIDĖ

Julius Mikelionis
Real Estate & Insurance 
Apdraudžia Namus, Automobilius, 

Rakandus irtt.
OFISAS NAUJOJE VIETOJE 

JULIUS MIKELIONIS 

68 Thomas Parkz 
South 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 80. Boston, Ma**.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengė]**. 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokesti* au 
3—6—9—12 mėnesių Išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Gera* Darbas — Kainos Žemo* 

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

Apskaltliavimai ir patarimai dykai

Birželio 6 d. pp. Kazimieras ir 
Ieva (Karčiauskaitė) Valiai, 
gyv. 16 Hubbard Rd., Dorches
ter, Mass. minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Sekmadienį, birželio 9 d. jubi- 
liejatų pp. Valių intencijai į- 
vyks šv. mišios, kurias atnašaus 
kun. K. Urbonavičius, Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje.

pp. Valiai išaugino dukrelę 
Bronislavą (Molienę) ir sūnų 
Jurgį. Jubiliejatai paeina iš 
Kuršėnų, Pažiezmio kaimo.

pp. Valiai yra vieni iš senes
niųjų “Darbininko” skaitytojų, 
duosnūs rėmėjai katalikiškos 
spaudos, parapijos ir organiza
cijų. Sidabrinio Jubiliejaus pro
ga sveikiname pp. Valius ir lin
kime jiem ilgo gyvenimo. Rap.

Oueen Aini Laundry, Ine.
7--9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai liplautl, 

paveskite ii darbą mums.

Birželio 4 d. einant namo 
ant 4-tos ir G gatvių smarkiai 
automobilis sužeidė p. Kazimierą 
Majauską, Strand Cafe darbi
ninką. Jis randasi Camey ligo
ninėje, pavojingai sergančių ei
lėse.

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie- 

SERGA ONA GRIGALIŲ- nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiS- 
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybes kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

Tą dieną, po vakarinių pamal- 
i dų, sodalicija turėjo savo susi- 
1 rinkimą, paskutinį šiam sezone. 
I Leidžia parapijos išvažiavimo 
fondui sumą pinigų. Apsiėmė 
dar pasidarbuoti pačiame išva
žiavime. Rugpiūčio mėnesį vą
šuos su Bostono maldininkais 
atlankyti šventvietes Tėvų Jė
zuitų kankinių, Auriesville, N. 
Y. Išrinkta sekančiam sezonui 
valdyba sekanti: p-lė Marijona 
Sinkevičiūtė — pirmininkė, Ma
rijona Žardeckaitė — raštinin
kė, valdybos narėmis — Jonė 
Lengvinaitė, Ona Tuleikaitė ir 
Aldona Jakavonytė. Dvasios va
du yra klebono paskirtas kun. 
K. Jenkus. Metų veikimą soda
lietės pradės rudenį su misijo
mis. Gerų atostogų.

I

PARSIDUODA du dideli na
mai (blokai), kurie atneša pel
no. Taipgi kartu parsiduoda šei- 
myninko namai su sodu ir že
me prie namo. Priežastis parda
vimo — vyro mirtis. Kreipkitės 
į ONA OKSIENĖ, 36 Ames St., 
Montello (Brockton), Mass.

Brock. 7489-J. (27-3-7)

I

I

iĮ MENĖ
I

Poniai Onai Grigaliūnienei, 
Igyv. 16 Thomas Park, South 
■ Boston, advokato Jono Griga- 
, liaus motinai, gegužės 28 d. pa
daryta pavojinga operacija Car- 
ney ligoninėje. Operacija pada
ryta sėkmingai, ligonė jaučiasi 
gerai.

Draugijų Valdybų Adresai

WOODSTOCK
TYPEVVRITERS

Woodstock Typewriter 
Company

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

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Uthuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

Local A Long 

Distance 

Moving

326 • 328 West Broad way
So. Boston, Mass.

Southbostonietis kun. Jurgis 
Jonaitis rašo savo pažįsta
miems, kad sveikatos dėlei, jis 
yra apsigyvenęs 2809 E. 10 St., 
Tucson, Arizona. Ligonis jau y- 
ra 30 metų kunigu. Pasaulinia
me kare tarnavo Amerikos ka
riuomenėje kapelionu. Tapo su
žeistas.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. ZaletskienS,

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona IvaSkienė,

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

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

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

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

Kasos GI.—Marijona Aukštlkalnien#,
111 H St., So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu raitininke.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 6th St.. So. Boston, Mas*.

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mus.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mase

Iždininkas Vincas Zaleskas, 
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mm*.

Draugija laiko susirinkimus ku tre
čią nedėldienį kiekvieno mėneslą 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 493 
E. 7th SU So. Boston. Mass.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 6IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJA8
Turi Notaro Teise*

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

Gyven. vieta: 833 Dorchester A v*.
TeL COLumbia 2637.

Telephone
80. BOSTON 

1058

MOTERŲ SĄJUNGOS 
ŠV. MIŠIOS

Sekmadienį, birželio 9 d., š. 
m., Šv. Petro liet. par. bažnyčio
je, So. Bostone, bus atnašautos 
šv. mišios 11 vi. už O. Jankienės 
vėlę, intencija duota Moterų Są
jungos Mass., Main ir N. H. ap
skričio. Visos sąjungietės ir a.a. 
Onos giminės ir pažįstami kvie
čiami pasimelsti už numirusią.

Sąjungietė.
a.

! Įvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER 2IEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu įren-
C girnų. Tik 
/ dulkių nei 
5 mokėt iki
3 pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

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

S Telef. ŠOU 0346

pasuksi guziką ir turčsi tokią žilumą, kokią norisi. Nėra 
darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas

Joseph V. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graborial Ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir nikt| 
Koplyčia šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2809
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p. A. Stadalninkas, kuris pa
kvietė kun. E. Gradecką iš Wa- 
terbury, Conn. sukalbėti maldą. 
Kiek pasistiprinus, vakaro pro
gramą vesti pakviestas p. Anta
nas Mott. Jis yra Yale universi
teto studentas, priklauso prie 

_ _ I parapijos krepšiasviedžio ko-
Geg. 26 d., čia įvyko LDS . . . . .‘ J mandos ir susipratęs lietuvis.

Conn. apskričio pusmetinis su- _ .. ...... . - ,r r i Pritaikintą jaunimui kalbą pa-
važiavimas; dalyvavo 4 kuopos,'^ kyn Vladas B
viso 19 atstovų ir 3 svečiai. Vie
tinės kuopos pirmininkas, J. Mi- į 
šeigis, atidarė susirinkimą ir 
pranešė, kad klebonas serga ir 
negalės dalyvauti suvažiavime. I 
Sesijoms vesti vienbalsiai pri
imta apskr. valdyba, būtent: — 
pirm. — dr. M. Aukštikalnis, 
rast. — p-nia B. Mičiūnienė.Į 
Tarpe valdybos raportų organi
zatorius Šalkauskas pareiškė, 
kad trumpoje ateityje Bridge- 
port, Conn., būsianti atgaivintai 
kuopa. Raportas priimtas su 
džiaugsmu, p. Rumskas raporta
vo apie Trilypės Gegužinės ren
gimą, darbas einąs pirmyn. Vė
liau atsilankė p-lė Jokubaitė, 
pasveikino suvažiavimą ir iš
reiškė savo nuoširdžius linkėji
mus dėl LDS organizacijos. Nu
tarta užprašyti šv. mišias ūži 
sveikatą LDS Centro pirm. kun. į 
Švagždžio. Mišias atlaikys 
Conn. Apskr. dvasios vadas pre
latas Ambotas.

Svarstyta LDS 25 m. Jubilie
jinis leidinys. Plačiai apsvars
čius, priimta pageidavimas, 
kad leidinys būtų knygos for
moje, ir į tą fondą paskirta iš 
kasos $5.00.

Buvo daug tartasi, kad Conn. 
Apskr. rudenį surengtų drau
gišką išvažiavimą dėl Katalikiš
kos Spaudos, bet pasirodė, kad 
nebus galima prisitaikinti prie 
visų kolonijų, nes ar vienoje ar 
kitoje pasitaiko svarbūs paren
gimai, galutinai palikta, kad

HEW HAVEN, CONH.

Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimas

NEW HAVEN,CONN.—

šv. Mišios buvo atnašautos prie 
įšstatyto Švč. Sakramento. 
Reikšminga sukaktuvių proga 
pamokslą pasakė kun. Pranas J. 
Valiukas, parapijos vikaras, 
kuris gražioje kalboje nušvietė 
kunigo pareigas ir tą didelę at
sakomybę, kurią turi nešti dva
sios vadai — kunigai. Po Mišių 
buvo iškilminga procesija, ku
riai vadovavo patsai solemni
zantas. Laike mišių ir procesi
jos choras, vadovaujant p-lei I. 
Kovaitei, labai gražiai giedojo 
bažnyčioje, kurio giedojimas 
buvo labai jautrus.

PAGERBIMO VAKARIENE

Brooklyn, N. Y. Kalba palydėta 
gausiais aplodismentais. Šis 
bankietas buvo žymus tuomi, 
kad jame dalino dovanas atsižy
mėjusiems jaunuoliams-ėms

: sporto srityje. Dovanas išdalino 
į p. Juozas Silvester Atletic chair- 
man šiems: Mergaičių bowling 

i — Florence Šimkaitė, Hartford. 
, Vyrų bowling — Edmondas 

’ i Vatkevičius, Waterbury; Vyrų 
i basketball — Vladas Salemonas
— Waterbury; Mergaičių krep- 
šiasviedžio, Ona Manikaitė — 
Hartford; Softball, Karolius 
Stasiūnas — Ansonia; Tenis, 
Petras Alexander — Waterbu- 
ry. Laimėjusieji palydėti gau
siais aplodismentais.

Dėkingi yra New Haveniečiai 
už pritarimą ir gausų atsilanky- 

| mą vakarėly. Ypatingas kredi
tas tenka Waterburiui ir Hart- 
fordui, kurie taip nuoširdžiai 
atjaučia ir remia savo gausiu 
dalyvavimu.

Padėkos žodžio užsitarnavo, 
vakaro komisija, ypač šeiminin
kas p. A. Stadalninkas.

Kibirkštis.

ROCHESTER, N.Y.

DARBININKAS

i

Sekmadienį, birž. 9 d. įvyks niai serga, bet dabar 
pirma Šv. Komunija, Šv. Petro nusilpnėjo. Linkime 
parapijos vaikučių. Vaikučių geriausio. Dvasiškai

visiškai 
jam viso 
per sayo 

mišios bus 8 vai. patarnaujant kleboną yra pilnai aprūpintas,
jaunajam chorui. Šįmet Šv. pir-l 
mą Komuniją priims apie tris-' 
dešimts vaikučių. Būtų labai 
daug dėl tokios mažos parapi
jos, bet jų tarpe didesnė dalis 
svetimtaučių. Vaikučių tėveliai 
turėtų tą dieną taip pat priimti 
šv. Komuniją.

Pirmadienį, toje pačioje savai
tėje, užsibaigs katekizmo pamo
kos. Šįmet mokosi šimtas sep
tyniasdešimta vaikučių, ir prie 
klebono dešimtis mokytojų. 
Praeitą šeštadienį užbaigiamoji 
klasė laikė kvotimus Detroito 
universitete, visi gerai išlaikė.

Praeitą savaitę apleido šią 
parapiją keletas parapijiečių. 
Našlė Saparauskienė su savo 
našle dukterim Naverauskiene 
ir jos vaikai persikėlė į Luther, 
Mich.; keletą šimtų mylių nuo 
Detroito gyventi ūkyje. Rodos 
jie ten gyveno pirmiau. Taip 
pat iškeliavo J. Liepolis. Linki
me jiems laimės savo apsigyve
nime.

• .

Praeitos savaitės gale dauge
lis žmonių iškeliavo pas savo 
giminaičius ir artimus, nes buvo 

' keletą dienų be darbo. Litvai- 
• čiai išvyko į Chicagą; Zubriai ir 

Praeitą sekmadienį įvyko pa- Bekampiai į Penna., kiti į arti- 
rapijos draugijų piknikas, kuris rnesnes vietas.
kogeriausiai pavyko. Nors die-| Kalbant apie atsilankymą 
na buvo lietinga, publikos už- bažnyčion, šios parapijos klebo- 
tektinai susirinko ir centų nesi- nas prašo žmonių neapleisti 
gailėjo. Visi praleido kuolinks- sekmadienį mišių. Reikalas bū- 
miausiai dieną ir draugijoms tinas šv. mišias išklausyti, atsi- 
pusėtinai liko pelno. Labai ma-j 
lonu, kai savieji paremia savuo
sius. Teisingi žodžiai: “Ranka

Pradedant 5-tą vai. vakare, 
visi keliai, vedantieji į parapi
jos auditoriją, jau buvo užimti 
einančiųjų į vakarienę, kurią 
rengė bendrai parapijos komi
tetas, trustistai ir katalikiškos 
draugijos. Atėjus vakarienės 
laikui, 6-tą vai., didžiulėje au
ditorijoje jau nebuvo vietos, rei
kėjo dėti stalus apatinėje sve
tainėje, kad sutalpinus susirin- 

I kusius. Ateina vakaro garbės j 
svečias lydimas kun. A. Orvido 
ir vikaro kun. Pr. J. Valiuko; 
jiems įėjus į salę, choras už-i 
traukė “Ilgiausių Metų”, svečiai 
buvo pasodinti prie garbės sta
lo. Kun. Orvidui sukalbėjus 
maldą prasidėjo labai gardžiai' 
pagaminta vakarienė. Galima i 
pažymėti, kad vakarienė buvo 
tinkamai pagaminta, patarna
vimas malonus ir greitas, tvar
ka pavyzdinga, kas buvo pada
ryta gabių rengėjų ir šeiminin
kių. Pavakarieniavus prasidėjo 
maža programėlė, kurią pradėjo 
mokyklos vaikučiai. Pirmiausia 
mokinių vardu buvo pasveikin
tas klebonas, vėliau berniukai 
ir mergaitės, kiekvienas atsto
vaudamas draugijas, chorą ir 
pavienius, pasakė sveikinimus 
ir įteikė dovanas. Po to buvo 
gėlių šokis ir pasakyti linkėji
mai bei prižadai. Mokiniai bai
gė savo dalį deklamacija — 
“Kunigo Ranka”. Mokinių pro
gramai pasibaigus, į salę įžengia 
Westem Union telegramos ne
šėjas ir įteikė klebonui telegra
mą, kurioje buvo dovana nuo 
visų rengėjų bendrai.

Toliau Šv. Cecilijos choras, 
p-lei Rovaitei vadovaujant, su
dainavo : “Oi Pasakyk”, “Karve
lėli” ir “Tu ir Aš”. Dainavimas 
gražus, dainos tinkamos. Atsi
lankęs vietinio anglų kalboje 
dienraščio fotografas nufoto
grafavo garbės svečią prie gar
bės stalo.

Po to buvo sveikinimai nuo 
draugijų pirmininkų. Šv. Jurgio 
dr-jos vardu sveikino pirm. P. 
Norkeliūnas, šv. Marijos dr-jos 
vardu sveikino p-nia S. Zdanie
nė. Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
vardu — p-nia V. Rovienė, Šv. 
Petro ir Povilo dr-jos — pirm. 
J. P. Levickas. Trustistų vardu 
— J. J. Bitinas. Paskutinis kal
bėtojas buvo kun. A. Orvidas iš 
Schenectady, N. Y., kuris savo 
juokais daug pasakė anekdotų 
apie mūsų kleboną ir palinkėjo 
jam ne daug metų, bet tiktai 
5-kių metų, kad galėtų sulaukti 
savo sidabrinio kunigystės ju
biliejaus, o tuomet prisižadėjo 
palinkėti daugiau metų jeigu 
tiktai būsiąs pakviestas daly
vauti.

Galutinai vakaro vedėjas, 
kun. Pranas J. Valiukas, pakvie
tė savo ir mūsų kleboną, šio va
karo garbės svečią, kun. Joną 
M. Bakšį, kuris atsistojęs su 
linksmia šypsena veide sakė ne
kalbėsiąs daug šį vakarą, bet 
daug pasakysiąs sekantį sek
madienį bažnyčioje. Nuoširdžiai 
padėkojo rengėjams už surengi
mą šio bankieto, bet sakė, kad 
tas bankietas ne jam vienam 
yra surengtas, bet pagerbimui 
visų parapijiečių, kurie su juo
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REIKŠMINGOS KUNIGYSTES 
SUKAKTUVES

Sekmadienis, gegužės 26 d., 
reikšmingos šios kolonijos lie
tuviams, nes tą dieną dvejomis 
sukaktuvėmis buvo pagerbtas

kiekviena kuopa savo kolonijoj i - kopijos dvasios vadas, 
ką nors surengtų tam tikslui.

Po sesijų labai skaniai val
giais ir gėrimais pavaišino dele
gatus vietinė New Haven kuopa. 
Laike vakarienės buvo daug 
gražių prakalbėlių, linkėjimų ir 
tt. New Haven kolonija laimin
ga, turėdama naują energingą 
darbuotoją Joną Matulaitį. Iki 
pasimatymo gegužinėje. — 

A. J. Pateckis, rep.

I

VAKARIENĖ-BANKIETAS

šeštadienį, gegužės 25 d. įvy
ko Connecticut lietuvių katalikų 
iš eilės aštuntasis “Dinner 
dance”, Hotel Taft, New Haven.

Vakarienės šeimininkas buvo

klebonas kun. Jonas M. Bakšys. 
10:30 vai. iš ryto, gražioje pro
cesijoje, dalyvaujant mokyklos 
mergaitėms ir berniukams ir 
mišių tarnautojams, vargonams 
griežiant ir chorui giedant 
“Dievas Mūsų Prieglauda ir 
Stiprybė”, iš klebonijos įžengė 
solemnizantas, kad atnašautų 
padėkos auką Dievui už suteik
tas malones per 20 kunigavimo 
metų ir 10 metų klebonavimo 
šioje parapijoje. Paskui klebo
ną procesijoje įžengė draugijų 
pirmininkai. Klebonas atrodė 
labai susijaudinęs. Kadangi tą 
pačią dieną pasitaikė Dievo Kū
no šventės paminėjimas, todėl

BROCKERT’S
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
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A.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

“Scraps for the Scraps” — Vokiečių darbininkai i ranką mazgoja, kad abi būtų 
egzaminuoja surinktus geležgalius iš kurių liedins ka
ro reikmenis, kad iš jų vėl paliktų tik geležgalių krū
vos.

baltos.

sykiu darbavosi per tą 10 metų! tų. Gerai išmiklinti vaikai atli- 
šioje kolonijoje. “Nevienas, kad,ko puikiausiai savo roles. Rei

kia tik stebėtis ir gėrėtis vaikų 
atliktomis rolėmis. Tenka tik 
apgailestauti, kad publika labai 
mažai tai įvertino ir neskaitlin
gai atsilankė.
— Birželio 2 d. tapo pakrikšty

tas Laurynas Dimaitis. Krikšto 
tėvai buvo Jonas Dimaitis ir 
Marijona Dimaitis.

— Gegužės 26, tapo moterys
tės ryšiais surišti Petras Bočys 
ir Marijona Novickaitė. Jauna
vedžiai tapo surišti moterystės 
ryšiais laike mišių. Daug daly
vavo svečių. Linkime jaunave
džiams ilgo ir laimingo sugy
venimo.

— Laivu ekskursija įvyks rug
pjūčio 11 dieną drauge su Jersey 
City lietuviais. Važuosime į Rye 
Beach, N. Y.

ir garsiausias generolas ne
įstengs nugalėti priešo, jeigu ji
sai neturės pagelboje geros ir 
gabios kariuomenės. Nors tas 
vakaras yra surengtas mano 
pagerbimui, bet aš noriu pasi
dalinti su visais ta garbe, nes 
jūs visi esate to verti”. Dalyvių 
skaičius toje vakarienėje buvo 
didžiausias, kuris tik yra buvęs 
kada nors pirmiau. Kaip rengė
jai išsireiškė, tai yra tiktai pra
tybos, nes klebonui sulaukus 
sidabrinio jubiliejaus, bus dar 
gabiau ir geriau surengtas pa
gerbimas. Klebonas susilaukė 
daug sveikinimų iš kitų koloni
jų ir gavo dovanų, kurios nors 
nebuvo didelės, nebuvo įteikta 
tūkstantinės dovanos, bet ku
rios buvo įteiktos, buvo iš gilu
mos širdies. Gaila, kad negalė
jo laiku pribūti kun. B. Liubau- 
skas iš Utica, N. Y., kuris atsi
lankė vėliau. Didelė minia žmo
nių linksminosi, ir dviem or- 
kestrom griežiant, šoko iki nak
ties vėlumos.

Ilgas rengimasis prie šio 
reikšmingo sukaktuvių paminė
jimo praėjo gražiai ir nuosek
liai, ir pasiliks dalyvių atmin
tyje ilgus laikus, o mūsų klebo
nas, matydamas, kad jis yra 
gerbiamas ir žmonių mylimas, 
darbuosis su mumis ir ateityje 
Kristaus vynuogyne. Ilgiausių 
Metų Brangiam Dvasios Vadui! 

Vyturys.

BAYOHME, N.J
— Pirma vaikų Komunija įvy

ko birželio 2 d. Ta proga bažny
čia buvo gražiai papuošta. Kle
bonas kun. S. Stonis vaikus su
tiko ir iškilmingai buvo įvesti 
bažnyčion. Seserų Pranciškiečių 
vadovybėje vaikai iškilmingai 
priėjo prie Dievo Stalo. Klebo
nas kun. S. Stonis pasakė iškil
mei pritaikintą pamokslą. Se
kantieji vaikai priėmė pirmą 
Komuniją: Konstantas Grači- 
kas, Bernadeta Stasiulaitytė, 
Rūtelė Šedvydytė, Robertas 
Milvidas, Jonas Pietaris, Ro
bertas Cesna. Edvardas Glen- 
bauckas, Edvardas Stasiulaitis 
ir Pranas Rače.
— Tą patį vakarą įvyko Sese

rų suruoštas vaikų parengimas. 
Programa susidarė iš 11 punk-

MASPETH, L L, N. Y.

Praeitą sekmadienį mirė Wil- 
kes Barre a. a. ponia Liegienė, 
motina Jurgienės Brazaitės. 
Brazaičiai iškeliavo į laidotu
ves. Tegul Dievas suteikia jų 
motinėlei amžiną atilsį.

Praeitą savaitę buvo išvežtas 
į Providence ligoninę Motiejus 
Surdokas. Jo padėjimas labai 
blogas, gydytojai nerodo vilties 
jo pasveikimui. Žmogelis jau se-

lankyti ankščiau; arba j savo 
parapiją arba į kitas. Nepasi- 
gailėkim to trumpo laiko dėl 
Dievo garbės. Atsiminkime, 
kad viską, ką apturim pareina 
nuo Dievo malonės. Randam 
laiko dėl pasaulinių reikalų, ga
lim rasti laiko ir dėl Dievo gar
bės. Dažnai žmonės rūgoja, kad 
Dievas juos apleido, bet užmir
šta, kaip jie neturėjo trumpo 
laiko dėl jo patarnavimo. Dievas 
žmogų neapleidžia, žmogus pir
ma apleidžia savo Dievą. Todėl 
neapleiskim sekmadieniais šv. 
mišių.

‘Pjovėjai’, Gruodžio — ‘Augo 
kalnely’. Publikai buvo išdaly
tos liaudies dainos ir kartu su 
choru dainavo sekančias dainas: 
‘Ant kalno karklai”, ‘Du broliu
kai kunigai’, ‘Motulė mano’, 
‘Atskrend sakalėlis’, ‘Kur Ne
munas ir Dauguva’, ir dar kele
tą dainų. Žmonėms labai patiko 
vaidinimas ir dainos, visi mini 
praėjusį parengimą. Po vaidini
mo įvyko šokiai. Maspethe vai
dinimo pelnas skiriamas parapi
jai naujos klebonijos statybai. 
Lauksime iš choro daugiau to
kio puikaus pasirodymo. A.K.

Neseniai sužinota iš Saginaw, 
Mich., kad J. Vasiliauskas yra 
labai sunkiai susirgęs, išvestas 
į ligortiiię. Jo padėjimas blogas. 
Vasiliauskų vaikai yra daug 
pasidarbavę šioj parapijoj. Lin
kime greito pasveikimo.

Pas ponią V. R. Valantiejienę 
birželio pirmomis dienomis lan
kėsi seselės M. Vincenta ir Ci- 
priona iš Joseph Maria Vilią, 
Newtown, Pa. ir seselės M. Ale
na ir M. Everestą iš Loretta 
Ligoninės, Chicago, III.

Taip pat ponia Valantiejienė 
gavo pakvietimą iš savo sū
naus, Jono, dalyvauti Mariana- 
polio Kolegijos akto dienoje, 
birželio 9 d.

Jos antras sūnus, Juozas Va
lantiejus, šiomis dienomis lan
kėsi Notre Dame universitete, 
Ind. ir Chicagoje, III.

Praeitą savaitę buvo vestuvės 
Roberto Skidmore ir Marijono 
Pongoniutės. Į vestuves atvyko 
tėveliai ir būrelis artimų pažįs
tamų. Vikaras Petrev suteikė 
Moterystės Sakramentą ir at
laikė mišias.

Praneša tėvelis Veronikos 
Mankauskiūtės, kad jo dukrelė 
ištekės už Vai. Naras. Mankau- 
skiūtė yra sesuo Bamey Ma- 
Kosky, gabaus Detroito base- 
balninko. Kaip pirmiau sakyta, 
nors jam gerai sekasi, savuo
sius neužmiršta.

Taip pat šios parapijos var
gonininkas K. Smalis praneša, 
kad jo dukrelė, Irena, ištekės 
už Garland Randolph. Jo brolis 
yra apsivedęs su vargonininko 
vyresne dukrele. Linkime ge
riausios laimės.

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

N. J. Atsimainymo parapijos 
choras, vedamas muziko Anta
no Vismino vaidino “Teta iš A- 
merikos”. Vaidintojais buvo:— 
Vincas Kairys, advokatas — 
Vincas Rokas; Jonas, advokato 
tarnas — Antanas Mileris; Ma
rytė, jo žmona — Marytė Lau
kaitytė; Antanina, teta iš Ame
rikos — Vladė Rokiūtė; Luko
šius, artistas — Pranas Kaliba- 
tas; Lucija Puzinaitė, šokėja — 
Elena Šimkiūtė; Valerija, tetos 
iš Amerikos augintinė — Jean 
Sinkiūtė; Riekus, aferistas — 
Petras Kalibatas; Daktaras 
Drozda — Julius Kleiža; Polici
ninkas — Jonas Terebeiza.

Šį veikalą vaidino trijose vie
tose: Great Neck, N. Y., gegu
žės 12 d.; Maspethe, N. Y., ge
gužės 19 d.; C. Brooklyn, N. Y., 
gegužės 26 d., Šv. Jurgio parapi
jos salėje.

Maspetho Atsimainymo para
pijos choro vaidintojų grupė 
gerai išsilavinusi ir susigyvenu
si, nes kasmet perstato po kele
tą gražių veikalų, ne vien savo 
kolonijoje, bet gauna daug 
kvietimų ir iš kitų kolonijų. 
“Teta iš Amerikos” komplikuo
tas ir sunkus veikalas, vaidinto
jai gavo daug pagyrimų ir kom
plimentų.

Po vaidinimo choras harmo
ningai dainavo: Šimkaus —‘Šią 
naktelę’, J. Gaubos — ‘žalioji 
girelė’, Jeronimo Kačinsko —
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Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' $3.00 metams

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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“DARBININKAS”
344 W. Broadway, S«. tatai, Mass.


