
BOSTON PUBLIC LIBRARY 
CEIEF OF BOOK SELECTION DT 
REFERENCE DIVISIOH

I DABARTIES 
: BILDESIUOS

"Darbininko" Bendradarbių 
Dėmesiui

1915 BILIEJINIAI METAI
■

1940

Šį mėnesį labai daug lie
tuvių jaunuolių užbaigia, o 
kiti jau užbaigė aukštes
nes mokyklas, kolegijas ir 
universitetus. Užbaigusius 
mokslus jaunuolius reikia 
būtinai atžymėti spaudoje, 
kad visi žinotų kas ir ko
kius mokslus užbaigė. Tai
gi prašome Gerb. “Darbi
ninko” korespondentų - 
bendradarbių iš savo ko
lonijos parašyti kas ir ko
kius mokslus užbaigė; ar 
užbaigusieji mano siekti 
aukštesnio mokslo, ar sto
ti į darbą?

Jeigu kas norėtų į “Dar
bininką” įdėti graduan- 
to jaunuolio ar jaunuolės 
paveikslą, tai lai prisiun
čia paveikslą ir du doleriu 
už klišės padarymą. Jeigu 
kurio graduanto paveiks
las tilpo vietiniame anglų 
laikraštyj, tai galite gauti 
iš to laikraščio taip vadi
namą “mat” ir mums pri
siųsti, tai tada nieko ne
reikia mokėti.

Tikimės, kad “Darbinin
ko” korespondentai pasi
darbuos ir prisius pagei
daujamas žinias. Gal ko
respondentams būtų nega
lima visų sužinoti, tai pra
šome visų kitų, kurie tik 
žino, kad tas ar kitas už
baigė mokslus parašyti 
“Darbininkui”.

Rašydami adresuokite: 
Darbininko Redakcijai, 
366 W. Broadway, South 
Boston, Mass. __ _
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' Šv. Petro Bažnyčioj Rado
Prieš Lietuvą Literatūros

Vilnius — Gegužės 18 d. 
Šv. Petro bažnyčioje buvo 
padaryta krata ir rasta vi
sa pusė sunkvežimio agi
tacinės prieš Lietuvą nu
kreiptos literatūros.

“XX Amžius” stebisi, kad 
lenkų spauda tokių reiški
nių nemato ir visiškai tyli. 

“Vilniaus Balsas” kons
tatuoja, kad, nepaisant vi
sų lietuvių pastangų, ben
dros kalbos su lenkais ras
ti nepavyko. Sakoma, kad 
kaikurios įstaigos “eina 
prie vienos — lietuvių — 
kalbos vartojimo, nes jau 
buvo pakankamai laiko iš
mokti lietuviškai susikal
bėti.

Toliau tas pats “V. B.” 
rašo: “Kadangi valdinin
kas nesitaiko prie jokių 
kitų kalbų, išskiriant len
kų, vartojimo, tai jam nė
ra reikalo teikti privilegi
jas ir lenkų kalbai”.

Vargas Prieš Demokratijas
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Daugiau Rusų Kariuomenės 
Lietuvoje4

Stockholm, Švedija, bir- delegaciją į Maskvą dėl 
želio 13 — Švedijos korės- naujos sutarties, 
pondentai iš Kauno prane- Vėliau buvo iškviestas ir 
ša, kad Lietuvos premie- Lietuvos užsienių reikalų 
ras Merkys sugrįžo iš Mas- ministras Juozas Urbšys ir 
kvos, ir esą stiprių davinių kiti ekspertai.

i šalyj, kad Maskvoj pasira- Jeigu šios žinios yra tik- 
šyta slapta sutartis, pagal ros, tai dar kartą įrodoma, 
kurią sovietų Rusija padi- kad didžiosios valstybės 
dins savo militares jėgas nesilaiko sutarčių. 
Lietuvoje. j ----------------

Kitos žinios, taip pat iš Sovietu Saiunoa Isteiaė
Stockholmo, skelbia, kad g ’JLSL
sovietų Rusija nori pasta- nOnsuiaię
tyti nemažiau kai pusę mi-j Vilnius — Sovietų Rusi- 

j°s vyriausybė įsteigė sa
vo konsulatą. Konsulu pa-

!

lijono kareivių ir visą Lie
tuvos - Vokietijos parubežį _

| sustiprinti moderniškomis sįirį7s'Bre7ezinas.

ITALUOS KARO PASKELBIMAS. — Čia matome minią žmonių, kurie susirinkę klausosi Italijos diktato
riaus Mussolini kalbos. Mussolini kalbėdamas viešai pareiškė, kad Italija paskelbia karą Anglijai ir Pran
cūzijai. Jo kalbą girdėjo per radio visas civilizuotas pasaulis, kad Italija nori save pastatyti tarp didžiųjų Eu
ropos valstybių ir spręsti reikalus. Italijai išėjus į karą, prez. Rooseveltas pasakė ugningą kalbą, ir pareiš-, 
kė, kad Amerikai neliko kitos išeities, kaip tik stiprinti apsigynimo priemones ir gelbėti Anglijai ir Prancū
zijai visokiais būdais.

Prezidentas Sako Italija Dūrė 
Durtuvu Į Nugarą Prancūzijai

Atėmė Pilietybę Komunistui

Reikalauja Greito Alijantų 
Apginklavimo

Washington, D. C. —Bir- teiktų raštu, 
želio 10 d.
tas buvo nuvykęs į Char- tie Italijos reikalavimai 
lottesville, Virginia ir ten (būtų tinkamai išpildyti. 
Virginijos universitete Prezidentas net tikrinęs 
graduantams ir profeso- į Italijai, kad karui pasibai- 
riams pasakė kalbą, kuri gus, taikos konferencijon žiaurumu” 

Italija būtų priimta, kaip- 
i kad ji ir būtų kariavusi.
Bet Italijos vyriausias va
das nepaklausęs. “Italija' 
dūrė durtuvu Prancūzijai 
į nugarą”, sako preziden
tas.

ir pats pasi- 
prez. Roosevel- žadėjęs tarpininkauti, kad

I

Brazilijos prezidentas 
Vargas, kalbėdamas apie 
Europos karą išėjo prieš 
alijantus, nepaisydamas 
Jung. Valstybių preziden-j 
to atsišaukimo į Pietines 
Amerikos valstybes būti 
vieningomis.

Jung. Valstybių valsty
bės sekretorius Hull labai 
tyliai praleido Brazilijos 
prezidento kritiką, o tik 
pareiškia, kad tarp Jung. 
Valstybių ir Brazilijos san
tykiai yra dabar kur kas 
geresni, negu kada nors y- 
ra buvę.

buvo transliuojama per 
radio ne tik Jung. Valsty
bėms, bet ir visam pasau
liui.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, kad Italijai išėjus į ka
rą prieš alijantus, Jung. 
Valstybės pažada duoti a- 
lijantams (Anglijai ir 
Prancūzijai) 
pagalbą. 1 
Jung. Valstybės įvairiais 
būdais bus skubiai gin
kluojamos, kad šalis būtų 
paruošta, bet kokiem neti
kėtiem ir greitiem įvy
kiam, 
kiečius 
stengtis būti 
pasišventusiais”, 
prez. Rooseveltas.

Prezidentas Rooseveltas 
stipriais žodžiais kalbėjo 

• apie dabartinę Europos pa
dėtį, kad esantieji arčiau 
administracijos supranta, 
jog ji panaikina Jung. Val
stybių neutralumą.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, kad jis dėjęs pastan
gas sulaikyti Italiją nuo 
karo prieš Angliją ir Pran
cūziją. Jis susirašinėjęs su 
Italijos vyriausiu vadu, 
kad jis savo reikalavimus 
Anglijai ir Prancūzijai į-

“Jeigu Vokietija ir Italija

tvirtovėmis. Sakoma, kad 
sovietai nori sustiprinti 
savo bazes besiplečiant 
Vokietijai. Kadangi iš visų 
Baltijos valstybių tik Lie
tuvos rubežiai susisiekia 
su Vokietija, tai supranta
ma, sovietai nori militari
zuoti visą Lietuvą.

Lietuvos premieras Mer
kys kol kas apie derybas s 
Maskvoje neišduoda jokių' 
žinių spaudai.

Kaip žinoma, kelios die
nos atgal Lietuvos delega
cija, kurios priešakyj buvo 
premieras Merkys, vyko į 
Maskvą išaiškinti sovietų 
Rusijos vyriausybės mes
tus kaltinimus Lietuvai, 
būtent, sovietų kareivių 
“kidnapinimą”, bet nuvy
kus į Maskvą ginčas dėl 
“kidnapinimo” turi būti 
buvo antraeilis klausimas, 
greičiausia buvo tik kab
liukas iššaukti Lietuvos

Girdėti, kad ir Vokietija 
yra nutarusi Vilniuje į- 
steigti savo konsulatą.

Lenkų Submarinas Vėl 
Dingo

Londonas, birželio 13 — 
Pranešama, kad lenkų 
submarnias “Orzel”, kuris 
pabėgo iš Baltijos jūros, 
kada vokiečiai ir rusai už
ėmė Lenkiją, dabar vėl 
dingo.

OiamSjos Kunigaikštiene
Atvyko I Kanadą ~

Londonas, birželio 13 — 
Olandijos kunigaikštienė 
Juliana su savo dviem duk
terim atvyko iš Londono į 
Halifax, Naują Škotiją, 
kaipo pabėgėlė ir karo nu- 
teriotos Europos. Ji apsi
gyvens Ottawoj.

deportuotas į Rusiją, kur 
jis yra gimęs.

Galimas dalykas, kad 
Jung. Valstybių valdžia, 
jeigu paskelbtų karą, už
darytų komunistų partiją 

į kitas organizaci
jos sekretoriui. ; jas, kurios kaip teisėjas

Teisėjas Roche pareiškė, Roche sako, “mokina ir 
kad Schneiderman pri- pataria nuversti valdžią jė- 
klauso prie organizacijos, ga ir žiaurumu”, 
kuri “mokina ir pataria 
nuversti valdžia jėga ir 

ir kad jis išga
vo pilietybę nelegaliai.

Schneiderman gavo pilie
tybės popieras Los Ange
les 7927 m.

Frank Hennessv, Jung. 
Valstybių Distrikto proku
roras, pareiškė kiek ankš
čiau, kad jeigu valdžia iš-

San Francisco, Cal., bir
želio 13 — Federalio teis
mo teisėjas Michael J. Ro
che įsakė atimti pilietybę 
tūlam William Schneider- i 
man, 34 m. amžiaus, Kali-; 
fornijos komunistų parti- ir visas
. .... i —___ i_______

20,000 Alijantų Paėmė 
Į Nelaisvę

1) visokeriopą llaim®tų karą’ tai būtų pa‘ Saus teismo nuosprendį 
Tuo nariu laiku !VOJUS pačiai demokrati-' panaikinti Schneidermano 
j. u o pačiu lamu . .,, . . 1 __  _jai”, sako prezidentas Roo- pilietybę, tai jis rūpinsis, 

seveltas. kad Schneiderman būtų

Gen. Raštikis Paskirtas Karo

“Aš raginu ameri- 
nenusiminti ir 

narsiais ir 
sako

Paryžiaus Gynėjai Pastūmėjo

Berlynas, birželio 13 — 
Į Vokietijos nacių kariuo
menė St. Valery-en-Coux 
pakraščio regione paėmė į 
nelaisvę 20,000 alijantų. 
Naciai užėmė Rouen ir 
perėjo Seine arti Vernon. 
Berlynas praneša, kad na
ciai užėmė Reims, bet 
prancūzai sako, kad mies
tas bombarduojamas, bet 
dar nėra paimtas.

I

Pavasarininkų Kongresas Vilniuje

Paryžius, birželio 13 — 
Alijantų apsigynimo linija 
atlaikė stiprų Vokietijos 
nacių puolimą. Naciai tu
rėjo trauktis atgal. Bet 
prancūzai neturi jokio no
ro muštis pačiame Pary
žiuje.

Alijantai gavo naujų ka- 
nuolių, bombinių orlaivių 
ir kitokių nau jų ginklų ka
ro fronte, kurie kaip tik ir 
pagelbėjo sulaikyti ir at
mušti Vokietijos nacių ka
ro jėgas. Vokiečiai buvo I te.

priversti trauktis 5 mylias 
atgal.

Nauja vokiečių ofensyva 
Rheimse yra pavojumi, 
kad alijantai gali būti at
kirsti nuo Maginoto lini
jos.

Prancūzijos premieras 
atsišaukė į Jung. Valsty
bes, kad kogreičiausia 
duotų materialę pagalbą a- 
lijantams.

Italijos oro jėgos bom-, 
bardavo Prancūzijos laivy
no bazes Toulone ir Blizer-

Britų Vyskupas Smerkia 
Fašizmų

Londonas, birželio 13 — 
Kardinolas Hinsley, West- 
minster arkivyskupas, pa
reiškė, kad fašizmo vadai 
“su brutaliu įsitikinimu 
nutraukė ryšius su krikš
čioniška civilizacija”. Ka
da Italija paskelbė karą, 
tai Kardinolas fašizmą a-, 
pibudino, “kaipo Italijos 
daugumos žmonių įstikini- 
mo priešą”. Jis atsišaukė 
melstis už Popiežių Pijų 
XII, kuris dabar atsirado 
“agonizmo pozicijoj, kaipo 
tėvas tikinčiųjų ir Popie
žius Taikos”.

I

Kaunas, birželio 11 d. Mi
nistro pirmininko A. Mer
kio pakviestas birželio 10 
d. į Maskvą atvyko užsie
nių reikalų ministras J. 
Urbšys dalyvauti pasitari
muose su Molotovu.

— Div. gen. Raštikis pa
skirtas aukštosios karo 
mokyklos viršininku.
— Birželio 9 d. Vilniuje 

įvyko pavasarininkų kon
gresas. Suvažiavo 7,000 
jaunuolių ir dalyvavo keli 
vyskupai.
— Rytų Lietuvoje lig šiol 

suregistruotiems 23,000 
karo atbėgėliams sušelpti

plėtusio karo sumažėjus, 
atbėgėliams bus steigia
mos darbo stovyklos.
— Kaune kasdien lankosi 

Vilniaus moksleivių eks
kursijos. Vilniečių ūkinin
kų ekskursija aplankė Su
valkiją.

< _________

Italija Prileido Minų 
Viduržemio Jūroje

Roma, Italija — Italijos 
karo vadovybė pirmiausia 
griebėsi užkirsti alijan- 
tams kelią į Balkanus. Pri
leido minų Viduržemio jū-

išleista 2 milijonai litų. Pa-Į roję ir tokiu būdu perkirto 
šalpai iš užsienių dėl išsi- jūrą pusiau.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 15 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią išpildyti pasiža
dėjo Brocktono lietuvių parapijos Radio Grupė, vado
vaujant muzikui Jonui Vaičaičiui.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos 
ir pranešimų iš WC0P stoties, Boston, Mass.
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ĮVAIRIOS žinios
Sveikiname Tėvus

Sekmadienį, birželio 16 
d. skiriamas tėvų garbei. 
Kaip mamytes gerbėme, 
taip pagerbkime ir tėve
lius. Jų intencijai pasimel- 
skime. Ta proga sveikina
me visus tėvelius ir linki
me jiems sveikatos ir iš
tvermės sunkiose ir atsa- 
komingose pareigose. Lai 
Dievulis jus laimina!

Egiptas Nutraukė Santykius 
Su Italija

Pranešama, kad Egipto 
vyriausybė nutraukė di- 

įplomatinius santykius su 
i Italija. Britų žiniomis, 
į Egipto įstojimas į karą 
Į prieš Italiją ir Vokietiją e- 
i są tik “dienų klausimas”.

■

Osservatore Romano 
"Spausdinamoji Mašina 

Sulūžo"
< --------------
Roma, Italija, birželio 13, 

— Vatikano organas “Os- 
servatore Romano” neišė
jo. Tai pirmas įvykis nuo 
1870 m., metai, kuriais I- 
talijos kariuomenė įėjus į 
Romą atėmė Popiežiui val
džią.

Vatikanas praneša, kad 
“Osservatore Romano” ne
išėjo todėl, kad “spausdi
namoji mašina sulūžo”. 
Bet užsienių koresponden
tai spėja, kad svarbesnės 
priežastys privertė sulai
kyti laikraštį. Galimas 
daiktas, kad Vatikanas pa
sirinko vieną iš dviejų, bū
tent, verčiau sulaikyti lai
kraštį, negu laikytis Itali
jos valdžios reikalavimų 
spausdinti tai, ką ji nori.

Turkija Laikysis Neitraliai
»

Ankara, Turkija, birželio 
13 — Turkijos valdžia iš- j 
sprendė kol kas laikytis 
neitraliai, bet padvigubin
ti savo apsigynimo jėgas. 
Tokį nuosprendį padarė 
ministrų kabinetas, kurį 
prezidentas buvo sušaukęs 
išspręsti dabartinę padėtį.

Turkija kiek laiko atgal 
yra pasirašiusi bendro ap-Į 
sigynimo sutartį su Angli
ja ir Prancūzija su viena 
išimtimi, būtent, kad ji 
neitų kariauti prieš Rusi
ją, jeigu alijantai ją pultų. 
Dabar, kada Anglija ir 
Prancūzija atnaujino san
tykius su sovietų Rusija, 
tai Turkijos vyriausybė la
bai atydžiai seka, 
kryps Stalinas.

DARBININKAS

i

Vokiečių bombomis sugriautas Prancūzijoje, tūlame kaimelyje li- 
gonbutis, kuriame sakoma nuo griuvimo sienų ir bombų skeveldrų palietė 
skaudžiai ar mirtinai ir sužeistuosius ligonius.

Naciai Reikalauja Paryžiaus 
Pasiduoti

i
Naciai Prisipažįsta U-Laivas 

Sustabdė J. V. Laivo

Vatikano Laikraštis Išeis

Vatikano Miestas, birže
lio 13 — Pranešama, kad 
Vatikano viršininkai galu
tinai išsprendė, kad bus 
geriausia leisti laikraštį 
“Osservatore Romano”, o 
tik nespausdinti karo ži
nių, kad nesusidarytų kon
fliktas su Italijos valdžia.

Berlynas, birželio 13 — 
Autorizuoti vokiečių šalti
niai paduoda, kad Vokieti- 

Turkija tuoj po Didžiojo I jos karo vadovybė reika- 
karo yra pasirašius drau- lausianti, kad Paryžius be 
giškumo paktą su sovietų mūšių pasiduotų. Kada 
Rusija. Ji visą laiką gra-jtoks reikalavimas bus pa- 
žiuoju sugyveno su savo 
Šiaurės kaimynu. Tasai 
paktas tebėra galioje. Tur
kija savo kaimynui nema
no daryti jokių nuolaidų, 
bet taip pat ji nemano su 
juo kariauti, jeigu tik jis 
jos neužpuls.

kur

skelbtas radio žinios nepa
sako.

Japonija {spėja Prancūziją

Terorizuoja Italus Britanijoj

Hongkong, birželio 13 — 
Japonijos armija Pietinėje 
Kinijoje paskelbė pareiški
mą, kad Prancūzija neduo
tų pagalbos Kinijai per 
Prancūzų Indo-Kiniją.

Berlynas, birželio 13 — 
Vokiečiai prisipažįsta, kad 
vienas iš jų U-laivas sus
tabdė Jung. Valstybių lai
vą “Washington”.

Vokietijos valdžia neži
nojusi, kad Jung. Valsty
bių laivas plaukęs į Airiją 
vietoj plaukus iš Borde- 
aux, Prancūzijos, tiesiog į 
Jung. Valstybes.

Bet Amerikos valdžia sa
ko, kad vokiečių valdžiai 
apie laivo plaukimo pakei
timą buvo pranešta. Vokie
čiai tai užginčija.

6000 Britų Kareivių 
Pateko Nelaisvėn

Londonas, birželio 13 — 
Britanija prisipažįsta, kad 
6000 jos kareivių pateko į 
vokiečių nelaisvę prie ka
nalo. Taip pat pateko į ne
laisvę ir daugiau alijantų 
kareivių.

Nacių Organas Ragina Jung. 
Valstybes Kooperuoti Su 

Vokietija

Ber lynas, birželio 13 — 
Juodmarškinių nacių or
ganas “Das Schwarze 
Korps” ragina Jung. Vals
tybes prisidėti prie “nau
jos stiprios jėgos” ir koo
peruoti su Vokietija. Pa
reiškia, kad niekad per 165 
metus Amerikos istorijos 
nebuvo tikro reikalo pra
lieti kraują tarp Vokietijos 
ir Jung. Valstybių.

Toliau sako, kad Jung. 
Valstybių “kooperavimas 
su Vokietija gali būti labai 
naudingas Jung. Valsty
bėms”.

Londonas, Anglija — 
Kaip tik Italija paskelbė 
karą alijantams, tai Lon
done ir kituose miestuose 
gaujos puolė italų įstaigas 
ir namus, pradėjo daužyti 
langus ir italus terorizuoti. 
Kilo didelis pasipiktinimas 
ir kerštas prieš italus.

Karas iššaukia visokių 
nenormalumų. Bet ką kalti 
tie žmonės, kurie gimę ita
lais, prancūzais, vokie
čiais ar kitokiais ir, jeigu 
jie gyvena ne Italijoj, ne 
Vokietijoj, ne Prancūzijoj, 
ne Anglijoj. Yra italų ir 
vokiečių, kurie lojalūs tai 
valstybei, kurioj jie gyve
na.

Japonija—Anglija Pasirašė 
Sutarti

Londonas Džiaugiasi 
Prezidento Kalba

Muitinės Sargyba Saugoja 
Priešo Laivus

bir- 
val-

Britanija Siunčia Daugiau
Kariuomenės Prancūzijon

Naciai Perejo Marne Upę
Londonas, Anglija, birže

lio 13 — Didžioji Britanija 
pasiuntė daugiau kareivių 
ir kanuolių per Anglijos 
kanalą į Prancūziją, kad 
pagelbėti suilkiai spau- 
džiamiertis prancūzams.

Šiandien alijahtai viso
mis jėgoriiis giiiasi priešo, 
kuris dideliu smarkumu 
mušasi į Paryžių, o tuo pa
čiu laiku Italija iš oro ata
kuoja Maltą, Britanijos 
salos tvirtoves Viduržemio 
jūrbje. •

Vokietijos kariuomenė 
jau perėjo Marne upę ties 
Chateau - Thierry, ir kitos 
jėgos iš šiaurės jau tik a- 
pie 20 mylių nuo Pary-

žiaus. Vokiečiai veržiasi į 
Paryžių iš trijų pusių. Vie
na dalis nacių armijos yra 
tik apie 10 mylių nuo Pa
ryžiaus.

Alijantams vargiai pa
vyks atmušti Vokietijos 
karo jėgas ir išgelbėti Pa
ryžių.

Prancūzijos vyriausybė 
jau išsikėlė iš Paryžiaus. 
Jung. Valstybių ambasa
dorius tebėra Paryžiuje.

LIETUVIŲ DIENA

Vilniuje Uždrausta 
Procesijos

Vilnius — Atsižvelgiant į
Slaptas Ali jantų Karo Vadų valstybės gynimo metą,

_ Vilniuje bet kurios eitynės
draudžiamos. Todėl Vil- 

_ „ _ .... v i niaus Karo komendantasTours, Prancūzija, birže- . -■ . . -
lio 13 — Alijantų Vyriau- ’ . PT- m J u • • i Kūno šventę procesijos 
T ^r° Z317 SUTnk0 Vilniaus gatvėmis iš baž- 
kar apkalbėti kokiu būdu ^udi® suprantamas> 
galima sulaikyti Vokietijos „es lenkai dar ir šiandien 
nacių veržimąsi į Paryžių. K lojalQs Uetuvai 
Tuo pačiu laiku Vokietijos' J
orlaiviai burzgė Paryžiaus 
padangėje.

Susirinkimas

WoH Sako Darbininkai 
Vieningi Už Alijantus

Kun. Juozas Petrauskas 
Išvyko l CMcagą

Londonas, Anglija, 
želio 13 — Anglijos 
džia ir bendrai visi džiau
giasi prez. Roosevelto kal
ba, kurią jis pasakė birže
lio 10 d., Charlottsville, 
Virginijoj. Tuoj po prezi
dento kalbos iš Londono 
per radio pareiškė pasiten
kinimą, bet kaip tik pra
dėjo kalbėti apie karą su 
Vokietija, tai radio ir nu
trūko.

CharlestoWn (Mass.), 
Bostono priemiesčio prie
plaukoje stovi Italijos ir 
Anglijos laivai. Italijai pa
skelbus karą, susidarė pa
vojus priešų laivų įguloms. 
Muitinės sargyba stropiai 
saugoja tuos laivus, kac 
tarp priešu įgulos nekilti 
“karas”.

Užsienių Laivams įsakė 
Išplaukti

Prancūzija Užsisakė
10,000 Sunkvežimig

Tokio, Japonija, birželio j 
13 — Tientsino ginčas tarp 
Japonijos ir Anglijos, ku
ris sudarė labai daug nepa
togumų užsienių gyvento
jams per veik metus, galu
tinai užbaigtas. Abiejų val
stybių ministrai pasirašė 
sutartį, tuo užbaigė ginčus 
dėl įstatymo ir tvarkos ki- 

I niečių sidabro klausimais.

New York, birželio 13 — 
Wall Street žurnalas pra
neša, kad Prancūzų pirki
mo komisija padavė užsa
kymą General Motors ir'į 
Chrysler korporacijoms 
padaryti 10,000 sunkveži
mių (trucks), kurie kai
nuos nuo $15,000,000 iki 
$20,000,000.

Sakoma, kad ir Britani
jos pirkimo komisija pa- 

[duos ar jau padavė tokį 
pat užsakymą.

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

Skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma- 
Mnlal patarnauja. Nuiję 1 bllę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Trys Ambasadoriai Pasiekė 
Maskvą

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUF.. 
Telephone COLumbta 6732 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

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

parengimams.

Pertlns Markei
F. Baltruilūna* Ir p. Klinga, Sav. 
7IS Bro»dway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos,

■ VU' skelbkite* “Durbluiuke”.

.. dienį, birželio 12 d., 
kun. Juozas Petrauskas, 

r.cworun5w«;K, Bok° Par- vikaras,
birželio 13 — Matthew Br<?ckton: Mass-auto7 
Woll, Amerikos Darbo Fe- |™blbu lsvyko atostogų} 
deracijos vice-prezidentas,p*l ca®^' ^amo 810
tvirtindamas, kad Anglija !”ene?0^' ^lena- Linkime 
ir Prancūzija kovoja už kun- J: Petrauskui links- 
pasaulinę laisvę, pareiškę, mal, ir malonlal Paleisti 
kad ši šalis “neišvengia-1 abOSbOSas- 
mai” bus įtraukta į karą 
dėl jos pačių svarbių reika
lų. p. Woll taip pat pareiš
kė, kad darbininkai yta 
vieningi už alijantus, ir 
pageidavo, kad Jung. Val
stybės duotų alijantams 
materialę pagalbą.

New Brunswick, N. J. 
birželio 13 —• '

Shanghai, birželio 13 — 
Japonų kontroliuojama 
“Centraline Kinų Valdžia” 
Nankinge išleido pareiški
mą, kad visi kariaujančių 
užsienių valstybių karei
viai karo laivai ir kitos 

i ginkluotos jėgos Europos 
kariaujančių valstybių, ku
rie stovi Kinijoj, tuojau 
išsitrauktų.

Darbininkai Organizuojasi 
Vilniuje

Vlinius — KSB. Vilniuje 
organizuojasi lietuviai 
krikščionys darbininkai. 
Paskutiniu metu įsisteigia 
tarnaujančių mergaičių 

i skyrius.

Maskva, Rusija, birželio 
13 — Trijų kariaujančių 
valstybių atstovai, būtent, 
Prancūzijos, Anglijos ir I- 
talijos. Prancūzijos ir An
glijos atstovai atvyko vie
nu orlaiviu, o Italijos am
basadorius Dr. Augusto 
Rosso atvvko traukiniu.

•*

Berlynas Abejoja Taika 
Balkanuose

Raudonųjų Spauda Apie 
Italijos Karų

Berlynas, birželio 13 — 
Kada Vokietijos spauda 
rašo, kad Italijai įstojus į 
karą Balkanai vistick pa
siliks neitralūs, tai kaiku- 
rie politiniai observatoriai 
pareiškia abejojimą, kad 
Balkanai galėtų ilgai išsi
laikyti neitralūs.Maskva, Rusija, birželio 

13 — Sovietų Rusijos laik
raščiai įtalpino žinias apie' 
Italijos karo paskelbimą 
alijantams be jokių ko
mentarų. Tik armijos laik
raštis “Raudonoji žvaigž
dė”, rašydamas apie ali
jantų pozicijas vakarinia
me fronte, pareiškė, kad 
“geriausias ženklas siipnč-1*^“ te™ybaį,‘į^‘ 
jim° alijantų pozicijų, tai kafo avojus. 
Italijos, ilgai abejojusios, 1 
įstojimas į karą”.

Medicinos Vyrai Siūlosi 
Tarnybai

Šių metų Naujos Angli
jos Lietuvių Dienoje, 
jos 4,
Thompson, Conn., iškil
mingas šv. mišias atna
šaus J. E. vyskupas Petras 
Pranciškus Bučys, MIC., 
Tėvų Marijonų generolas, 
suris neseniai atvyko iš 
Romos.

Kaip kasmet, taip ir šį
met įvyks Dainų Šventė. 
Dainų programą išpildys 
Naujos Anglijos lietuvių 
parapijų chorai.

Sporto programa bus ti
krai įvairi. Sportininkams 
vadovaus įžymus sporti
ninkas p. Vitas Ananis.

Lietuvių kolonijose eina 
smarkus pasiruošimas 
vykti į Lietuvių Dieną, lie
pos 4, tik ne visose. Kaiku- 
rios lietuvių kolonijos iki 
šiol neparodė jokio gyvu
mo, rodos, kad toji diena 
būtų taip toli. Bet reikia 
žinoti, kad beliko tik 20 
dienų pasiruošimui.

Lietuvių Dienos Komite
tas atsišaukė į visas kolo
nijas, į visus sportininkus 
ir mėgėjus ruoštis progra
mai. Mėgėjų programa tu
rėtų užinteresuoti visus. 
Mėgėjų programos vedėju 
pakviestas iškalbingas va
das, kun. Pranciškus Stra
kauskas, Lowell’io lietu
vių parapijos klebonas. Jis 
jau yra sutelkęs būrį sau 
pagelbininkų. Bet progra
ma be mėgėjų - artistų bū
tų nepilna. Vedėjas netu
rėtų kam vadovauti.

Taigi visi, kurie turi ko
kius nors gabumus: moka 
dainuoti, šokti, groti, ar 
kokias štukas parodyti, 
lai tuojau užsiregistruoja 
— parašo laišką šiuo adre
su: Marianapolio Kolegija, 
Thompson, Conn. arba 
tiesiog mėgėjų programos 
vedėjui kun. P. Strakaus- 

., Lo-

lie-
Marianapolyj,

New York, birželio 13 — 
Amerikos Medicinos orga
nizacijos viršininkai pasiū-j-kui, 151 Rogers St, 
lė valdžiai, kad nariai, ku
rių yra 117,000 yra visi pa-

well, Mass.
Visi, o visi iš visur ruoš

kitės į Lietuvių Dieną, lie
pos 4! Kvieslys.

Išvežė Londono Vaikus

Kaunas — KSB. Visi su 
dideliu dėkingumu sutinka 
žinias, apie užsienyje gy
venančių lietuvių aukas 
Vilniaus kraštui. Apie tai 
šiltai atsiliepia ir spauda, 
suminėdama aukotojus. 
Neseniai buvo paskelbta 
apie Amerikos Liet. Katali
kų Federacijos paaukotus 
5,000 dolerių.

Londonas, birželio 13 — 
Pranešama, kad iš Londo
no išvežė traukiniais 20, 

(000 vaikų į saugesnes vie
tas.

Bombarduoja Vokietijos 
Miestus

Tours, Prancūzija, birže
lio 13 — Prancūzų borūbi
niai lėktuvai 
ja Vokietijos 
Mannheim, 
Frankfort.

bortibarduo- 
miestus ties 

Neustadt ir

ŠEŠTADIENI!
BETSY ROSS
LENKTYNĖSE

PRIDĖTA $8.000

Birželio 17
LENKTYNIUOS

BUNKER HILL
LENKTYNĖSE

PRIDĖTA $5,000
*

Grandstand 5Oc 
Clubhouse $1.00 
(SU TAKSAIS)

SUFFOLK 
DOWNS

r
i
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(THE WORKER)

Published every Tuesoay and Fnaay except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by----------

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered u aecond-claas matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8. 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RA TĘS:

Domestic yearly _____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly _______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.CC
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ___ _________ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, 8outh Boston, Mase.

Telephone SOUth Boston 2680.

Pigus Laimėjimas Gali Virsti 
Pralaimėjimu

užsi-

Po ilgo svyravimo, Mussolini pagaliau paskelbė 
alijantams karą. Momentas atrodo pats patogiausias. 
Vokiečių puolimas visur sėkmingas, Paryžius vargu 
beišsigelbės, Londonas tik ranka pasiekt, žodžiu, ali
jantų padėtis atrodo kritinga. Pigių laimėjimų mėgė
jas, Mussolini, pasiryžo pulti jei dar neparblokštą, tai 
bloškiamą žemyn Hitlerio oponentą ir pažada suteikti 
Italijai pergalę, gi visam pasauliui “laimę ir taiką”. I- 
talijos sąžinė esanti rami... Mussolini jau bent tiek tu
rėtų turėt sarmatos apie sąžinę neprisiminti. Užtektų 
pasakyti, kad italai nori gauti viską dykai — tokia jau 
jų tautinė garbė — o jei šiuo atveju praturtės ne visai 
už dyką, tai bent labai pigiai. Tačiau ar iš tiesų jie pi
giai pasipelnys, tai tenka gerokai abejoti.

Anglijos diplomatai yra pareiškę, kad Italijos įsto
jimas į karą pridirbs nemaža rūpeščio ir kamuotės, bet 
nebus lemiančiu karo veiksniu. Atrodo, kad tai tuš
čias Anglijos pasigyrimas ir perdėtas optimizmas, bet į 
kartais dalykai gali taip virsti, kad Italija bus vokie
čiams ne pagelba, o sunkenybė. Tai priklausys nuo to, 
ar prancūzai turės ištvermės ir pasiryžimo tęsti karą 
po puolimo Paryžiaus. Kad Paryžius bus paimtas, ro
dos, netenka abejoti. Tik koks panašus į stebuklą ne
tikėtumas gali jį išgelbėti. Vokiečiai apskaičiuoja, kad 
praradę Paryžių ir iš užpakalio italų užpulti, prancū
zai nusimins ir pasiduos. Jei tai įvyktų, tai Hitleriui ir 
Mussoliniui tektų nudžiugti, bet jei prancūzai pasa
kys: netekom sostinės, bet liko mums dar Prancūzija, 
ir bus pasiryžę gintis iki galo, tai Hitlerio ir Mussolinio 
uždavinys anaiptol nebus greitai atsiektas. Prancūzai 
turi stiprią kariuomenę nuo italų gintis. Italai tai ne 
vokiečiai. Jie gali būt sumušti. Jų kariuomenės ryž
tingumas nuo ūpo priklauso. Viens kits pralaimėjimas 
gali juos pakrikdyti. Tuomet vokiečiai turės jiems 
siųsti per Tiroliu paspirties ir tuo būdu susilpninti sa
vo frontą kur kitur. O kas bus ant jūrių? Italija tai 
kaip ilgas, siauras įkištas į marias batas. Jei jos laivy
nas būtų sumuštas — o tai daugiau negu galimas da
lykas — tai Italijos susisiekimas su kolonijomis bus 
nukirstas ir jos stambiausi miestai Roma, Neapolis, 
Genoa ir kiti paliks anglų malonėj. Kitais žodžiais, 
anglų laivynas neleis įvežti nė maisto nė karo reikme
nų į Italijos uostus. Galima pigiai įsivaizduoti, koks 
tada bus Italijos likimas. Gali, žinoma, būti ir kitaip. 
Italams pradžioje gali pasisekti. Bet jeigu Hitleris su 
Mussoliniu greitu laiku prancūzų nesuklupdys ir karas 
ilgam laikui užsitęs, tai pigus laimėjimas ne taip jau 
pigiai Mussoliniui atsieis. Tas gobšiai graibstomas lai
mėjimas gali jam labai brangiai kainuot, taip brangiai, 
kad bus panašus į pralaimėjimą. K.

v *

Ir Nugalėtojai Žūva

džiumoj metropolijai neprietelingos. Tad kariuomenės 
atžvilgiu kolonijos sudaro labai mažą pliusą. Iš britų 
kolonijų daugiausia kareivių, ir tai labai gerų, prista
to Kanada. Iš Australijos ir Indijos mažai Anglija te
gauna. Prancūzija suorganizuoja kokią diviziją algie- 
riečių - turkosų. Jie narsūs, pusiau laukiniai, patys 
geriausi su žiauriais vokiečiais kautis, bet kad jų labai 
mažai. Iš viso, tokiose milžiniškose kautynėse, kokios 

i dabar vyksta, alijantams tenka verstis savomis pajė
gomis, t. y. organizuoti kariuomenę iš metropolijos 
gyventojų, o jų skaičius nėkiek už vokiečius nedides
nis.

Anglų viso yra apie 46 milijonai, prancūzų apie 40; 
mil. Viso apie 86 milijonai. Vokiečių ar tik nebus kieki 
daugiau, jei priskaitysim vokiškos kilmės gyventojus 
Austrijoj, Čekoslovakijoj, Lenkijoj, Danijoj, Norvegi-! 
joj, Olandijoj ir Belgijoj. Jie visi vieningi, sucemen
tuoti vokiška Weltpolitiken (pasaulio politika
mojimas užkariauti pasaulį) ir be galo įkaitinti noru 
atkeršyti už 1918 m. pralaimėjimą ir skriaudas Versa
lio traktatu jiems padarytas. Be to, jie kovoja už savo 
gyvybę, nes jei pralaimėtų, tai žino, kas juos laukia. 
Tad žūtbūtinis vokiečių ryžtingumas pilnai supranta
mas. Per dvidešimts metų rūpestingai prie karo reng
damiesi ir išdirbę smulkmenišką planą, vokiečiai, ypač 
po sėkmingų kautynių Belgijoj ir Prancūzijos pajūry, 
turi iniciatyvą savo rankose. Jie visu frontu taip at
kakliai puola, kad alijantai negali nė atsikvėpti. Gintis 
tai ginasi, bet pažingsniui traukiasi į “geresnes pozici
jas”, deja, vis arčiau Paryžiaus...

Anglija su pasibaisėjimu stebi, kaip vokiečių lėk
tuvai skrajoja jos žemėje ir bombomis terorizuoja jos 
gyventojus. Anglijos vadai ar tik negaili, kad po pir
mojo pasaulinio karo užgrobė vokiečių kolonijas ir vi
są jų valstybę taip suvaržė, kad negalėtų plėstis. Šis 
karas tai baisi pamoka, kad nugalėtųjų negalima mir
tinai smaugti. Jei alijantai būtų davę vokiečiams žmo
niškas taikos sąlygas, tai nebūtų iššaukę šios kruvi
nos tragedijos, kurią patys dabar turi pergyventi. Bet 
antra vertus, ir Hitleris turėtų suprasti, kad kruvini 
naikinimo žygiai nė nugalėtojams laimės neatneša. Ir 
nugalėtojai galų gale visiškai išsieikvoja ir bejėgiais 
palieka. Ir jie nuo kardo žūva. K.
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Vilnius — 1387 m. kovo čia ilsis ir paties jos įkūrė- 
10 d. Jogailos pastatyta jo kūnas. 1931 m. tiriant 
senovės lietuvių šventąją- aptikti ir pirminės gotinio 
me miške, pirmutinė Vil
niaus medinė Katedra 1419 
metais visiškai sudegė. 
Naują, jau mūrinę katedrą 
atstatė Vytautas Didysis, 
kuris 1386 metais priėmė 
su savo broliais krikštą, 
pasidaręs nuo to laiko uo
lus naujojo tikėjimo glo
bėjas ir rėmėjas. Vytauto 
Didžiojo meilė katalikų ti
kėjimui nebuvo dirbtinė ir 
nenuoširdi, nes popiežius 
Martynas V, įvertindamas 
Lietuvos valdovo nuopel
nus Bažnyčiai, 1418 metais 
gegužės 13 d. atsiuntė į 
Vilnių bulę, paskirdamas 
Vytautą Didįjį generaliniu 
vikaru Lietuvai ir žemai
čiams, įsakydamas vysku
pui ir dvasininikams jo

svai organizuotis, įkurti 
parapijas, įsigyti nuosavy
bes, ir statyti mokyklas be 
jokio specialio iš valstybės 
viršininkų leidimo.

Popiežius Pijus IX 1869 
m. Danijoj įsteigė Apašta
lišką Prefektūrą, ir 1892 
m. Popiežius Leonas XIII 
paaukštino šalį įkūrdamas 
Apaštališką Vikariatą. 
Prasidėjo naujas religinis 
atgimimas. Įsikūrė Jėzui
tai, Redemptoristai, Bene
diktinai ir Šv. Juozapo iš 
Chambery Seserų vienuo
lynas. Katalikų mokyklos 
turėjo didelę įtaką šalyje. 
Daug nekatalikų vaikų 
lankė katalikiškas mokyk
las, ir todėl nemažai šei
mynų priimdavo katalikų 
tikėjimą, grįždavo į Kata
likų Bažnyčią.

Atgaivintos danų Kata
likų Bažnyčios vadovybėje 
buvo įžymus vyskupas van 
Euch, kurs mirė 1922 m., 
sulaukęs 88 m. amžiaus.

Šias žinias apie Danijos 
Katalikų Bažnyčią paduo
da Danų laisvės ir demo
kratijos amerikiečiai drau
gai, kurie turi ofisą New 
Yorke.

Amerikos katalikų laik
raštis “The Register” apie 
Danijos reformaciją šiaip 
rašo:

“Reformacija Danijoj 
prasidėjo 1536 m., kai ka
ralius Kristijonas III įsa
kė areštuoti , ir įkalinti vi
sus katalikų vyskupus. Po 
to paskelbė, kad Romos 
Bažnyčia sunaikinta. Tai 
padaryta į vieną dieną. 
Bažnyčių ir vienuolynų 
nuosavybės užgrobtos ir 
nusavintos. Katalikai bu
vo skaudžiai baudžiami ir 
kalinami. Šv. 
buvo galima 
Prancūzijos 
koplyčioje, 
Katalikai,
bažnyčią, buvo areštuoja
mi ir baudžiami; jų nuosa
vybės konfiskuojamos ir 
jie ištremiami. Tik 1849 m. 
katalikai susilaukė lais
vės”.

stiliaus vytautinės bažny
čios frontinės sienos ir pi
lioriaus fragmentai prie 
choro pusantro metro gilu
me po dabartiniais pama
tais. Vytauto Didžiojo pa
statyta katedra buvo pers
tatyta dar keletą kartų: 

11522 lietuvių kunigaikščio 
vyskupo Jono, po 1610 m. 
gaisro, po 1655 m. rusų su
naikinimo (1666 m.) ir pa
galiau po 1760 m. rugsėjo 
2 d. katedros bokšto griu
vimo. Šį kartą katedros at
statymo darbas teko Uk
mergės apskrities, Migo- 
nių kaimo baudžiauninko 
Stokos sūnui, Vilniaus me
no mokyklos profesoriui 
lietuviui architektoriui 
Laurynui Štokui Gucevi- 

I čiui. Gausiai išpuošta, vi
duje ne kartą perdažyta ir 
perremontuota ta katedra 
tebestovi ir šiandieną. 
Daug jos papuošimų yra 
taip pat kito lietuvio vil
niečio dailininko Smugle
vičiaus teptuko. Taigi, Vil
niaus katedra yra gyva ir 
neįkainuojama Lietuvių 
Tautos šventovė.

nesunku 
kokiu akylumu Lietuva tu
ri budėti, kaip turi būti į 
vieninga ir prisirengusi. !

Ligšiol nebuvo nė vieno 
lietuvių tautos svarbesnio 
reikalo ir darbo, prie kurio 
įgyvendinimo nebūtų pri- j ra ypačiai globota ir puoš- 

j sidėję Amerikos lietuviai ta. Vytautas Didysis dėjo 
katalikai. Federacija ir pastangų įkurti savaran- 
Tautos Fondas šimtus tūk
stančių paklojo ant tautos 
aukuro. Lietuviai katalikai 
ir dabar turi būti gerai 
prisirengę, tvirtai susior
ganizavę, kad reikale viso
mis savo jėgomis stoti Lie
tuvai į pagelbą. Dieve,!
duok, kad to nereiktų, kad veikėjus, aptarti tautos 
aplink ją ūžiančios audros reikalus, susiorganizuoti, 
praeitų jos nepalietusios,' pasidalinti darbą, kad 
nepažeidusios. Bet tikrai trumpu laiku būt galima 
būtų nesaugu ir neprotin-, visą visuomenę sujudinti 
ga nebudėti, nesirengti, į darbą, kad visi lietuviai 
kai gaisrai aplink siaučia, galėtų savo auką tautos 

ALRKF skyriai ir aps
kritys prašomi tuoj šaukti 
susirinkimus, sutraukti po 
savo vėliava visas draugi
jas, kuopas ir klubus, su
šaukti lietuvių katalikų

Juo labiau išsiplečia ka
ras Europoje, juo daugiau 
valstybių sukniumba po 
imperialistų letena, juo la
biau įsigyvena neteisėtu
mas ir neteisybės, bloškią į 
šalį visa, kas žmoniška, 
teisinga, krikščioniška, juo 
labiau mums, lietuviams, 
tenka susirūpinti savo se
nąją tėvyne Lietuva ir bu
dėti.

Dievo Apvaizda ligšiol iš
laikė Lietuvą nepriklauso
ma valstybe ir Vilnių jai 
sugrąžino. Tuo džiaugia
mės ir, kiek leido mūsų gy
venimo sąlygos ir ištekliai, 
gelbėjome suvargusius 
Vilniaus krašto gyvento
jus, padedame kraštui at
sistatyti. Kiekvienas są
moningas lietuvis jautė 
šventą pareigą padėti tau
tai labai svarbiame jos gy
venimo momente. Kas ga
lėjome — aukojome, kas 
turėjome atliekamo laiko 
— dirbome.

Tikrai džiugu, kad Vil
nius atsistato, lietuvėja. 
Tiesa, dar ne viskas pada
ryta, ne viskas atstatyta. 
Dar ilgoką laiką reiks pa

yra numatyti, kiauSytį įr jį remti. Vytau i

to Didžiojo rūpesčiu ir ini
ciatyva buvo įsteigtos Že
maičių, Voluinės ir Kievo 
vyskupijos, senovės Lietu
voje pastatyta ne viena 
bažnyčia, o Vilniaus kated-

I
I

pastangų įkurti savaran
kišką Lietuvos bažnytinę 
metropoliją.

Amžiai praėjo nuo Vy
tauto Didžiojo laikų. Vil
niaus katedroje pasiliko 
Lietuvių Tautai neįkai
nuojamų palaikų, jų tarpe

KATALIKAI 
DANIJOJ

mišias tik 
atnašauti 

ambasados 
Kopenhagoje,

kurie eidavo į

gelbėjimui atiduoti. 
Renkimės ir budėkime!

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekretorius, 
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, III.
tai frazė, kurią

Vilniaus Geležinio Fondo Komiteto
“Frontas tvirtai laikosi, bet kariuomenė pasitrau

kė į pirmiau paruoštąsias pozicijas”, 
vis dažniau tenka skaityti pranešimuose iš dabar vyk
stančio Prancūzijos karo. Deja, taip kalbama ne apie 
vokiečių, bet apie prancūzų kariuomenę. Vokiečių pra- dirbėti sujungtomis tau-
nešimai kitoniški. Jų kariuomenė visuomet žygiuoja tos jėgomis, kol didieji ir 
pirmyn “pagal nustatytą planą”, o kartais tai net to- patys reikalingieji darbai 
liau nužygiuoja, negu “dienotvarkėj buvo numatyta”. Vilniuje bus atlikti ir jie, 
Atrodytų, kad vokiečiai perdaug giriasi, tačiau paskui nieks neabejoja, bus atlik- 
visuomet tekdavo patikrinti, kad jie iš tiesų buvo nu
žygiavę kur sakyta. Pagaliau jiems nė girtis nereikia, 
nes darbai iškalbingesni už žodžius: visuomet laimi ir 
tai netikėtinai greitai. Daugelis klausia: kodėl gi vo
kiečiams visuomet sekasi, o alijantai visuomet sus- 
mukę?

Jei kiek giliau į dalykus pažiūrėsime, tai nė nerei
kės perdaug stebėtis. Priežastis tokia, kad vokiečiai 
skaitlingesni, vieningesni, ryžtingesni ir kur kas ge-; 
riau karui pasiruošę. Kaip tai skaitlingesni? Juk An
glija su kolonijomis turi kokius 450 milijonų gyvento
jų, o Prancūzija taip pat su kolonijomis apie 100 mili
jonų. Reiškia, viso daugiau kaip pusė milijardo žmo
nių. O vokiečių skaičius vargu besieks 100 milijonų. 
Taip, alijantai penkis kartus stipresni žmonių skaičiu
mi, bet — su kolonijomis. Kolonijos išsimėtę — toli už 
jūrių - marių. Kol jas įtikinsi, sumobilizuosi, tai blitz
kriegas jau bus baigtas. Ir geros ištikimos kariuome
nės mažai iš kolonijų tegausi, nes jos pavergtos ir di-

ti, jei liepsnojančio karo 
ugnis nesutrukdys.

Šiais laikais prie visokių 
galimumų reikia būti pri
sirengusiais ir tikrai gerai 
prisirengusiais. Nežinia, 
ką žada rytojus. Pustuzi
nis senų, kultūringų, nie- 

' kam ant kelio nestovėjusių 
valstybių pikta naujosios 
gadynės audra parbloškė. 
Didelės, galingos valstybės 
— Anglija ir Prancūzija— 
deda visas savo jėgas, veda 
žūtbūtinę kovą, kad atsi
laikyti. Ar atsilaikys — 
šiandien dar nedrąsu yra 
spręsti.

Atsižvelgiant į tą visa,

pa-

Jung. Valstybių katalikai 
įdomaujasi ir laukia žinių 
iš Danijos apie katalikų 
būklę dabar, kada toji ša
lis pasidavė Vokietijos na
cių rėžimui. Daroma pa
stangos susisiekti su Dani
jos katalikais, kad nors 
moraliai jiems pagelbėti 
kovoje dėl laisvės ir nepri
klausomybės.

Šimtas metų atgal, Dani
joj buvo mažiau kai 900 
katalikų, iš kurių 500 buvo 
Kopenhagoje, kur po re
formacijos 1843 m. buvo 
pastatyta pirma bažnyčia. 
1938 m., kada pirmas Da- 

! nijoj gimęs prelatas po 
reformacijos, prelatas Jo
nas Teodoras Suhr, buvo 
paskirtas Vikariatu Dani
joj, ten jau buvo 25,000 
katalikų, ir kasmet po 200 
katalikų skaičius didėjo. 
Danijoj darbuojasi 84 ku
nigai, iš kurių keliolika gi
mę Danijoj; ten prieš Vo
kietijos nacių įsiveržimą 
buvo trys katalikų laik
raščiai, būtent, 
Ugeblad
Kristne”, “Katholsk Ung- 
dom” ir
Budbringer”.

Katalikų Bažnyčia Dani
joj turėjo didesnę laisvę, 
kai kitose Skandinavijos 
šalyse, 1849 m. paskelbus 

į kraštui naują konstituciją, 
pagal kurią visi Danijos 

; piliečiai turėjo lygias tei
ses. Katalikams leista lai-

“Nordisk 
dėl Katholske

Darbu ir auka remk V. G. Fondą!

VILNIAUS GELEŽINIO FONDO KOMITETAS

Vilnius, Žygimantų g. 8—5 Telef. nr. 1913.
N r. 250.

PADĖKA

Už atsiųstas Vilniaus Geležinio Fondo darbui 
remti aukas: —
A.L.R. Katalikų Federacijai už...................... §2,000.00
Hartfordo Vilniaus G. Fondo r. J. Leonaičiui už $12.59 
Juozui Brogiui iš 814 Bank St., Waterbury, Ct. už $6.00 
Juozui Verseckui iš 20 Austin St. Norwood,

Mass. už $. 24 akcijomis.
Vilniaus Geležinio Fondo Komitetas širdingai dė

koja.
F. Kemėšis,

Vilniaus Geležinio Fondo K-to Pirmininkas.
A. Kupcikevičius,

Vilniaus Geležinio Fondo Komiteto Iždininkas.

“Jesu Hjertes
Dorothy Lamour, Holly- 

wood’o grakšti gražuolė, 
Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke, jau šiais metais 
spėjo gerokai pavaikščio
jus išalkti ir čia matome, 
kad eilinis “šuniukas” pri- 
skaitomas skanėsiu ir ji 
skubiai sotinasi.
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DARBININKAS

Iš Darbų Pažįstame 
Komunistus

Visa Amerikos lietuvių 
spauda, išskyrus komunis
tų, rašydama apie sovietų 
Rusijos kaltinimus Lietu
vai, kad lietuviai “kidna- 
pina” sovietų kareivius 
Lietuvoje, pareiškė, kad 
kaltinimai yra tik papras
ta provokacija. Bet lietu
viai komunistai teigia, kad 
lietuviai tikrai vagią sovie
tų kareivius ir juos kanki
na. Komunistai Lietuvos 
adresu parašė ir rašo įžei
džiančius straipsnius.

Dėl tokio lietuvių komu
nistų parsidavimo ir šališ
kumo Brooklyno lietuvių 
katalikų laikraštis “Ame
rika” rašo:

“Abu komunistų dienraščiai 
šiomis dienomis Lietuvos atžvil
giu pasirodė didžiausiais ne
draugais. Abu laikraščiai priė
mė Maskvos tvirtinimus apie 
tariamus rusų kareivių pagro
bimus ir jų įvykdytojų slėpi
mus kaip gryniausią tiesą, abu 
laikraščiai pasižymėjo šlykš
čiausiais įtarimais Lietuvos a- 
dresu. Lietuviškos visuomenės 
pareiga, tikime, labai aiški. Jei 
mūsiškiams komunistams bran
gu, miela ir teisinga visa tai, 
kas mūsų tautai svetima, lai jie 
susilaukia tinkamo įvertinimo. 
Kiekvieno lietuvio sąžinė turi 
pasakyti, kaip pasielgtina jų at
žvilgiu visuomeniniame gyveni
me”.

i

1

Lietuvos Atstovo Laiškas 
"Times-Herald", 
Washington,D.C

Laiškas tilpo “Times-He
rald” š. m. birželio 3 d. š. 
m. ir jis skamba šitaip:

“On May 23, 1940, the Times 
Herald carried an artiele en- 
titled ‘League Gets Protest on 
Lithuanian Grab’. The artiele

was based on mformation from 
Geneva by Havas in eonneetion 
with Lithuania’s advising the 
League regarding the reunion of 
Vilnius with Lithuania and the 
filing of a Polish protest. You 
undoubtedly know well that Vil
nius (Wilno or Vilna) is Lith
uania’s historic capitąl and that 
Lithuania took over the sove- 
reignty rights to that city and 
territory from the Soviet Union 
by the Moscow Treaty of July 
12, 1920. You probably remem- 
ber also that on October 9, 
1920, Poland, then a member of 
the League of Nations, disre- 
garding existing treaties and 
even her own promises — the 
Suwalki Agreement of October 
7, 1920 — used armed force to 
gain possession of Vilnius for 
herself, thus for the first time 
seriously injuring the spirit of 
the covenant of the League. 
Lithuania protested against this 
outrage, severed relations with 
Poland, and never recognized 
Polish occupation of Vilnius as 
legal. Even after the Polish 
ultimatum of March 19, 1938, 
Lithuania kept the following 
artiele in her constitution: ‘Ar
tiele 6. The capital of Lithuania 
is Vilnius’. Lithuania took no 
part in the fourth partition of 
Poland. By the October 10, 
1939, agreement with the Soviet 
Uiiion, Lithuania regained what 
rightfully belonged to her — 
Vilnius and part of the Vilnius 
territory — and did not take an 
inch of Polish territory. The 
repossession or reunion of Vil
nius with Lithuania did not 
affect her neutrality, nor did 
it infringe on anybody’s rights. 
The reunion of Vilnius witn 
Lithuania solved the trouble- 
some Vilna ųuestion and 
brought tranųuility to the entire 
Baltic region. Therefore the 
word “grab”, which appeared 
in your artiele, was used most 
inappropriately.

P. Žadeikių, 
Minister of Lithuania”.

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

MOKYKLOS UZBAIGTUVĖS
Pereitą sekmadienį parapijos 

mokyklos vaikeliai suvaidino 
veikalėlį ir paruošė platesnę 
programą. Po vaidinimo buvo 
išdalinta diplomai baigusiems 
parapijos mokyklą. Mokyklą 
baigė šiais metais 15 mokinių. 
Buvo išdalytos dovanos ir me
daliai už pasižymėjimą moksle 
visų skyrių vaikams.

Vakarėlio programa buvo la
bai vykusiai atlikta. Visą prog
ramą sudarė dainos, šokiai, 
drill'iai ir vaidinimas. Mums se
nesniems labai patiko vaikučių 
graži lietuviška tarmė, patrioti-

Gegužės 16 d. Kaune, 
Karo Muziejaus sodelyje, 
prie Nežinomojo Kareivio 
kapo buvo pasodintos A- 

merikos Raudonojo Kryžiaus atsiųstos nuo Mount 
Vernon vijoklės (gedanės, ivy). Vaizde stovi iš kairės: 
Karo Muziejaus viršininkas gen. Nagius, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirmininkas Dr. J. Alekna, Jung
tinių Amerikos Valstybių įgaliotas ministras Lietuvai 
Owen Noremas ir ministras Čarneckis. Apačioje JAV 
ministras Lietuvai p. Noremas sodina gedanės daige
lius.
Tie bandymai nuėjo niekais. 
Prieš kiek laiko čia buvo atvy
kęs pryčeris, kuris save vadina 
Braziu, o jis yra žinomas kaipo 
Brozofsky. Jis vedė ir klebona
vo lenkų nezaležninkų parapijo
je, apie Rochester, N. Y. Susi
dėjęs su lenkais nezaležninkais 
bandė pritraukti pas save lietu
vius. Prabuvęs čia kelis mėne
sius ir matęs, kad žmonės iš jo 
darė juokus, nes jis valkiojosi 
po saliūnus ir pasigerdavo. Ma
tydamas, kad nesiseka, visiškai 
apleido.

PHILADELPHIA, PA.
MOKSLO METO UŽBAIGOS 

VAKARAS

LENKAI LIETUVIUS 
IŠNAUDOJA

nės damos, tautiniai kostiumai 
ir žaidimai.

Vakarėlis įvyko bažnyčios 
svetainėj. Bažnyčios svetainė 
irgi yra pagerinta, pastatyta 
nauja scena, didieji stori stul
pai pašalinti. Sienos naujoms 
lentelėms iškaltos, kas visą sve
tainę pagerina 100 nuošimčių.

Žmonių į vakarėlį prisirinko 
pilna svetainė. Būtų labai gera, 
kad mokykla surengtų panašius 
vakarėlius, daugiau negu vieną 
kartą į metus.

keturiais dešimtaisiais metais 
bus nepaprasta. Įvairumų bus 
daugiau, negu praeitais metais 
ir tikimės, kad bus daug gar
bingų svečių. Tad Lietuviai! Ei
kime visi ir padėkime toms Se
selėms, kurios su didžiausiu en
tuziazmu Dievo didesnei Garbei 
ir žmonijos gerovei dirbą kul
tūrinį bei tautinį darbą.

Lietuvis.

tą, iškastą pamatą, sulietą ce
mentą. Domaujasi žmonės, nes 
atvažiuoja pasižiūrėti. Ir todėl, 
kviečiame savuosius, visus lietu
vius, prietelius atvažuoti liepos 
4-tą dieną ir smagiai savųjų 
tarpe praleisti dieną. Kaip žino
te gamta čia ypatinga. Kiekvie
nas stebisi šio kalnelio gražu
mu, puošnumu.

Lietuvių dienos iškyla šiais

mokyklos orkestras išpildė: — 
“Pussy Cat”, ‘Pleasure Waltz’ 
ir ‘Ruby Scottische”. Mokyklos 
choras sudainavo: “Trys Sesy
tės” ir “Little Damozel”.

Šįmet Šv. Andriejaus parap. 
mokyklą užbaigė šie berniukai 
ir mergaitės: Alfonsas Povilai
tis, Matilda Bružaitė, Jonas Jan
kauskas, Margaret Roletter, 
Stanislovas Venskus, Leonas 
Venskus, Antanas Povilonis, E- 
lena Šipkiūtė, Emilija Montvy
daitė, Rūta Barkauskaitė, Leli
ja Bolytė ir Edvardas Ranionis. 
Atsisveikinimo kalbą gražiai ir 
aiškiai lietuviškai pasakė Emi- 
lja Montvydaitė.

Prieš išdalinant / diplomus, 
kun. J. Čepukaitis pasakė labai 
gilaus lietuviško turinio pamo
kinančią kalbą. Tarp kitko pa
sakė, kad lietuviai neturėtų 
kraustytis iš apgyventų lietuvių 
kolonijų į užmiesčius. Statistika 
parodo, kad išsikraustę toli, 
kaskart rečiau atsilanko į lietu
vių bažnyčias, lietuvių parengi
mus ir tt. Reiškia tolsta nuo to, 
kas yra brangiausia lietuviškai 
sielai. Apie jųjų vaikus tai 
skaudu ir užsiminti. Netik kad 
neturi progos lankyti lietuviš
kas mokyklas, bet vėliau dar 
blogiau, kad paaugę apsiveda 
su svetimtaučiais. Sako: argi 
neužtektinai turime gražiai iš
auklėtų savo mergaičių ir vai
kinukų? Kam atsiduoti svetim
taučiams?

Priminimas ir pabarimas bu
vo šimtas nuošimčių vietoje. 
Šių žodžių rašėjas pažįsta kun. 
J. Čepukaitį per dvidešimts me
tų, bet tik pirmu kartu išgirdo 
tokią stiprią šventą lietuvišką 
pastabą savo parapijiečiams ir 
lietuviškam jaunimui. Yra dide
lė garbė tokius vadus lietuvių 
kolonijose tureti, bet dar dides-

PALIKIMAS

Sekmadienį, birželio 2 d.> įvy
ko Šv. Andriejaus parap. mo
kyklos užbaigimo vakaras, ku
rio programą sudarė, dainos, 
šokiai ir tt. Vakarui vadovavo 
seserys mokytojos Kazimierie- 
tės. Visų skyrių rinktiniai ber
niukai ir mergaitės atliko savo 
programą kuopuikiausiai. Sese
rų rūpesčiu estrada buvo gra
žiai parengta ir įvairiomis švie
somis iliuminuota. Parapijinę 
svetainę pripildė daugumoje 
mokyklos vaikučiai, jų tėvai, 
broliai, sesutės ir kaimynai, ku
rie atvyko pamatyti, išgirsti ir. ng garbė yra jųjų pamokinimų

i

Dar vis randasi mulkių lietu
vių, kurie duodami lenkams sa
ve už nosies vedžioti. Pavyz- 
din, kad ir tas buvęs nezaležnin
kų kunigužis daugelį jų priga
vo, išnaudojo ir dabar visiems 
nosį parodo.

Lenkai čia turi nezaležninkų 
parapiją, kuriai vadovauja vi
sai lietuviškai nemokantis len
kas, bet vis dar skelbia, kad lie
tuviams neva pamaldas laiko, j— Emilija Montvydaitė ir Rū- 
net lietuvių vardu ir piknikus 
rengia.

į

pasigerėti.
Šv. Andriejaus mokyklos vai

kai suvaidino komediją “Žavė- 
jantis Smuikas”. Veikiantieji 
asmenys: žavėtojas — Juozapas 
Urbonas, žavėtojo tarnas — Ed
vardas Ranionis, ponas — Vla
dislovas Starinskas, kaiminkos

klausyti ir pildyti. — F. P.

NEZALE2NINKAI
Buvo čia dedama pastangų 

kiek laiko atgal sutverti taip 
vadinamą atskalūnų parapiją.

LIGONBUTIS
Mūsų miestely randasi vals

tybės ligonbutis. Jį pastatė ka
talikų kunigas, bet negalima 
suprasti, kodėl vedimui to li- 
gonbučio nepakvietė Seserų 
Vienuolių. Bandė ligonbutį ves
ti vietos gydytojai, bet negalė
jo išlaikyti, todėl atidavė Penn
sylvanijos Valstybei.

Šiuo tarpu buvo paskirtas 
naujas gydytojas. Žmonės reiš
kia jam nepasitikėjimą. Kad 
žmonės nelabai tuo gydytoju 
pasitiki liudija sumažėjimas li
gonių. Šiuo tarpu ligonbutis 
turi apie pusę laisvų vietų.

Ligonbučio trustisų tarpe yra
vienas, neva, lietuvis. Jis praei-j5-to ir 6-to skyrių mergaitės; 
tyje buvo labai žinomas kaipo! ‘Tap Dance’, šokis — 6-to ir 7-to 
biblistų veikėjas. Jį paskyrė į skyrių mergaitės; ‘Ūkininkai ir 
tą vietą respublikonų adminis
tracija.

ta Barkauskaitė, verslininkas— 
Jonas Matečiūnas, žydas — Al
fonsas Povilaitis, vaikai —Juo
zapas Pleškūnas ir Pranciškus 
Staniškis, darbininkai — Jokū
bas čepllis ir Leonas Venckus, 

i teisėjas — Danielius Staniškis.
Po vaidinimo sekė įvairūs dri

liai, šokiai ir tt. ‘Tambaurine’ 
drilius, išpildė 1-mo ir 2-ro 
skyriaus mergaitės; ‘Raiteliai’, 
drilius — 3-čio ir 4-to skyr. ber
niukai; ‘Jūrininkai’, šokis — 
5-to ir 6-to skyr. berniukai; ‘La 
Czarine’, šokis — 3-čio ir 4-to 
skyrių berniukai ir mergaitės; 
‘Pavasaris’, baletas — 6-to sky
riaus mergaitės; ‘Mėlynos Suk
nelės’, daina ir pantominas — 
7-to ir 8-to skyrių mergaitės; 
‘Lietuvaitės’ dainos ir šokiai —

i '■

J 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.

“DARBININKAS”
366 W. Broadvay, So. Bastos, Mass.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pažymėtina, kad pereitą sa

vaitę mūsų apylinkėje prasidėjo 
stiprus veikimas prieš biblistus, 
kurie atsisako pagerbti ir sa
liutuoti Amerikos vėliavą. Įei
nant į kasyklas ir išeinant, 
kiekvienas darbininkas yra pri
verčiamas duoti Amerikos vė
liavai pagarbą saliutavimu. Bu
vo tokių, kurie atsisakė tai da
ryti. Tokių tarpe buvo ir lietu
vis tūlas Valaitis. Jie visi buvo 
prašalinti iš darbo.

Mūsų parapijas studentai klie
rikai baigę mokslo metą grįžo 
namo praleisti atostogas su sa
vo tėvais ir giminėmis.

Parapijietis.

Ukininkės’, daina ir pantomi- 
nas — 1-mo ir 2-ro skyrių ma
žyčiai. Visas vaidinimas, dai
nos, driliai ir šokiai išpldyta 
kuopuikiausiai. Šv. Andriejaus

.v- -s • •

RAULAS: Jonai, kaip yra 
blogas dalykas būti beturčiu, 
niekas tavęs nepažįsta; niekas 
tavęs nepaiso, o vis dėlto, kad 
mirdamas nieko negali palikti, 
kad atsimintų po mirties?

JONAS: Raulai, nėra ko taip 
net ir beturčiui nusiminti, kad 
neturi pinigų kitiems palikti; 
kad neturi gražių dvarų, arba 
iškilmingų palocių, bet yra kas 
nors kitas taip pat brangus ir 
geros širdies žmonių įvertina
mas, kaip pinigus bei kitus tur-! 
tus.

RAULAS: Nesupranti, Jonai, 
ką žmonės galėtų įvertinti taip, 
kaip pinigus?

JONAS: Raulai, kiek daug 
pinigų šv. Pranciškus Asižietis 
paliko pasauliui ?

RAULAS: Aišku, kad jis buvo, 
ir gyveno kaip pavargėlis, to
dėl Jis neturėjo pinigų palikti.

JONAS: Gerai sakai, Raulai, 
o pasaulis jį gerbia brangina jo 
darbus ir jis tiek bus ilgai at
menamas, kiek pasaulis gyvens. 
Kiele Šv. Antanas iš Paduos pa
liko pinigų? O kaip jį visas pa
saulis atsiznezia? Kaip jį garbi
na? Sveiko ir ligonio, biedno ir 
turtingo, didelio ir mažo, širdys 
ir sielos kreipiasi prie Šv. An
tano, garbina jį, meldžiasi prie

jo-
Šv. Joan of Are (šv. Joana iš 

Prancūzijos) buvo beturtė mer
gaitė, buvo be moksle, o kaip rū
pestingai išgelbėjo Prancūziją 
ir karalių. Būdama beturtė, bet 
yra gerbiama netik Prancūzijos, 
bet ir viso pasaulio.

Šv. Juozapas, globėjas Šven
čiausios Šeimynos, tiesa buvo 
tikras beturtis, negalėjo niekam 
palikti nei turtų, nei garbės, o 
tik paliko gražų pavyzdį šeimy
noms, gerą gyvenimą jaunuo- 

’ liams, ir laimingą mirtį sekan
tiems jo gyvenimą. — Brangus 
palikimas!

Todėl, Kaulai, jeigu nori pa
likti po mirties savo draugams, 
kaimynams gerą palikimą, tai 
parodyk savo širdį dabar jiems. 
Būk teisingas visiems. Būk nuo
lankus artimui. Būk malonus 
pažįstamiems, tai jie visi tave 
atsimins ir bus brangus paliki
mas. O dar svarbiausis dalykas, 
duok gerą pavyzdį savo 
kams, maloniai kalbėkis su 
ir dorai pamokyk juos, tai 
geresnis palikimas tavo 
kams negu pinigai. Išauklėk sa
vo vaikus pažinti Dievą, Jį my
lėti, kas bus didžiausias turtas 
tavo vaikams per visą gyveni- 

t mą. J. V. S.

vai- 
jais 
bus 
vai-

Pas čionykštį seną “Darbinin
ko” skaitytoją, veikėją ir biz
nierių, p. -Kazį Žadeiką, gyve
nantį 2619 E. Ontario St., Phi
ladelphia, Pa., pastaruoju laiku 
buvo įsirioglinęs nekviestas 
“svečias”, reumatizmas. Dabar 
tas “svečias” jau pašalintas.

Kazio Zadeikos, kaipo veikėjo 
darbas labai gražiai jau bręsta 
ir noksta, būtent: vietinės lie
tuvių vaikučių orkestras, kurio 
neperseniai įvyko labai pasek
mingas koncertas, dabar, kaip 
girdėjau, tiems mažiems muzi- 
kantukams jau yra užsakytos ir 
labai gražios uniformos.

Kada orkestras buvo pradėtas 
organizuoti, tai p. Kazys Žadei- 
ka jos kūrimosi stadijoje ne tik 
kad patarnavo savo išmintin
gais patarimais, ir ne tik kad 
leido savo bute laikyti pirmuo
sius organizacijinius susirinki
mus ir laike jų ir sekretoriavo, 
bet orkestrui jis prigelbėjo ir 
savo pinigais — paskola.

IŠ NELIETUVIŲ SPAUDOS
Vietiniazne ukrainiečių katali

kų naujienrašty “Amerika” bir
želio 6 d. yra tilpęs didelis, gra
žus paveikslas a. a. vienuolės 
Kazimierietės — Motinos Mari
jos Kaupaitės ir trumpas apra
šymas jos garbingo gyvenimo ir 
mirties įvykio. K. V.

ILGIAUSIŲ METŲ!
šeštadienį, birželio 1 d. ryte 

su šv. mišiomis priėmė moterys
tės sakramentą p-lė Leoną Ur- 
bečiūtė ir Enrikas Nuth. Liūdy- 
toajis jiems buvo Vincas Hell- 
mann ir Alicija Urbečiūtė, jau
nosios sesutė. Kun. Antanas Du- 
binskas priėmė jaunųjų įžadus 
ir atnašavo mišias. Tą pačią 
dieną po pietų Antanas Miceika 
paėmė sau už moterį p-lę Julę 
Rupp. Antanas Adomaitis su sa
vo žmona atliko liudytojų parei
gą, o kun. dr. Mendelis bažny
čios vardu užtvirtino moterys
tės ryšį. Sveikiname abi poreles 
ir linkime kaip ponams Nuth 
taip Miceikams ilgiausių metų 
ir visų reikalingų Dievo malo
nių jų naujam gyvenime.

kuriems reiškiame giliausią už
uojautą jų skausmo valandoje. 
Už mirusias dvi mamytes, kuo
met tik atsiminsime jas, priva
lome tarti dievobaimingąjį Am
žinąjį atilsį duok joms, Viešpa
tie.

Lietuvių Diena
Pittsburgh, Pennsylvania

Akademijos statyba smarkiai 
eina pirmyn. Bet dar smarkiau 
kiltų pamatas, jeigu netrukdytų 
lietus. Vis vien š. m. liepos mėn. 
4-tą dieną numatyta iškilmingai 
pašventinti kampinį akmenį.

Truputį nekantraudami lau
kiame liepos 4-tos dienos, nes 
tai bus viena iš iškilmingiausių 
dienų mūsų Sesučių ir visų šios

> *

LINKSMŲ VARDINIŲ!
Ketvirtadienį, birželio 13 d. 

bus minima šv; Antano iškilmės. 
Tai mūsų darbštaus tėvelio Du- 
binsko Globėjo diena. Sekmadie
nį kun. dr. Manedlis per Šv. Var
do draugijos vyrų mišias ragino 
visus vyrus atminti savo dvasios 
vadą šv. Komunijoj. Be abejo 
ne tik vyrai, bet ir visi kiti, į- 
vertindarni kun. Dubinsko dar
bus, atmins jį savo maldose. 
Linksmų linksmiausių vardinių! 
Lai šv. Antanas išmeldžia jam 
tai ką jo širdis trokšta.V£L DU NAUJI KAPAI

Senoji karta tikrai nyksta. 
Pereitą savaitę net dvi Baltimo- 
rės lietuvių kolonijos senos gy
ventojos ir šv. Alfonso bažny
čios ištikimosios parapijietės 
buvo pašauktos amžinybėn. A. 
a. Domininką Mažintienė mirė 
labai staigiai pirmadienį, birž. 
3 d., o senukė Veronika Pilipau- 

į skienė atsiskyrė su šiuo pasau
liu po dviejų savaičių ligos. Abi 
priklausė prie Altoriaus ir Ro
žančiaus moterų dr-jos, abi bu
vo palaidotos su trejomis mišio
mis, Mažintienė ketvirtadienį, 
birželio 6 d., o Pilipauskienė 
antradienį, birželio 11 d. Abi 
buvo pavyzdingos katalikės tad 
ir laidotuvėse dalyvavo didelė 
minia žmonių. Kaip viena taip 
kita paliko dideliame nuliūdime 
gausią šeimą sūnų ir dukterų.

Juozas Kasmskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai d«l visokių reikalų.

Pittsburgo lietuvių kolonijos is- 
kiekvieną dieną iš arti ir toli I 
tori jo j. Švęsim dvigubą šventę 
— Lietuvių Dieną ir Naujos Šv. 
Pranciškaus Akademijos Kam
pinio Akmens pašventinimą. Ir 
todėl šių iškilmių rengėjai deda 
visas pastangas šios dienos pa
sisekimui.

įdomu pamatyti statybos vie-
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darbininkasPenktadienis, Birželio 14, 1940
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Birželio mėn. 9 dieną Ma- 
rianapoly buvo prasmin- 1 
giausios ir reikšmingiau
sios tos lietuvių mokslo į- ; 
staigos iškilmės. Visų A- : 
merikos lietuvių džiaugs
mą padidina energija ir 
optimizmu kupinas jauni
mas, pasiekęs aukštesnių 
ir žemesnių mokslo laips
nių. Jau pora dienų prieš 
iškilmes pasirodė kai kurių 
studentų tėveliai, gi sek
madienio ryte privažiavo 
dar daugiau. Atvyko moki
nių tėvų ir garbingų sve
čių net iš tolimos Čikagos, 
Detroito, New Yorko. Dau
giausia, žinoma, buvo pri
važiavę iš Naujos Angli
jos.

Ankstyviąsias šv. Mišias 
atnašavo Jo Ekscelencija 
Vyskupas Petras Būdys. 
Visi mokiniai ir dauguma 
svečių priėmė šv. Komuni
ją. 10 vai. buvo iškilmingos 
pamaldos, kurios visiems, 
ypač graduantams ir jų tė
veliams, paliko neišdildo
mą įspūdį. Šv. Mišias atna
šavo Dr. kun. Rėklaitis. 
Pamokslą sakė Jo Eksce
lencija Vyskupas Petras 
Būčys. Ryškiais vaizdais ir 
nuoširdžiais žodžiais Eks
celencija nurodė aktualią
sias mokslus einančio ka
talikiško jaunimo parei
gas, nušvietė kelius žengti 
per gyvenimo klaikumas į 
tikrąją asmeninę ir visuo
meninę laimę, pabrėžė y- 
patingą reikalą vadovau
tis nenugalimos Katalikų 
Bažnyčios autoritetų nuro
dymais. Visi High School į pas, 

rius 
cįų^

Po 
ganizaciją didelis būrys 
jaunųjų, baigusių kolegi
jos bendrąjį ruožą (du 
kursus). Užbaigiamąjį žo
dį pasakė Jo Ekscelencija 
Vyskupas, ragindamas 
studijuoti įvairius moks
lus neapsilenkiant su savo 
pašaukimu. Iškilmingas 
posėdis baigtas Lietuvos 
himnu.

Iškilmėse dalyvavo “A- 
merikos” Redaktorius Juo
zas B. Laučka, ponas K. 
Vilniškis, adv. Jurgėla su 
ponia ir daug kitų garbin
gų svečių. Charakterin
giausi vaizdai užfiksuoti 
brolių Motuzų filmose, tac 
artimoj ateity turės pro
gos įvykusias iškilmes pa
matyti ir jose nedalyvavu
sieji lietuviai. Per visą bir
želio mėn. 9 dieną svečiai 
gėrėjosi lietuviškų plokš
telių muzikos garsais, ai- 
dėjusiais žalumynuose ir 
žieduose paskendusiame 
Marianapoly. P. B.

ir Kolegijos abiturientai-1 
graduantai pamaldosę da
lyvavo su tradicinėmis a- 
kademinėmis togomis. Ma- 
rianapolio Alumnų korpo
racija dalyvavo su savo vė
liava.

Po pamaldų Marianapo- 
lio vadovybė su garbingai
siais svečiais ir studentai 
su savo tėveliais jaukioje 
nuotaikoje papietavo.

2 vai. po pietų įvyko iš
kilmingas posėdis, kurį a- 
tidarė ir pravedė Jo Malo
nybė Kolegijos Rektorius 
Dr. Kun. J. Navickas. Iš 
studentų kalbėjo: Jurgis 
Agurkis, High School abi
turientų vardu; Petras 
Aikšnoras Kolegijos abitu
rientų vardu. Petras Vens- 
lauskas Kolegijos UI kurso 
vardu, Antanas Tamulis 
Kolegijos II kurso vardu. 
Šių studentų lūpomis buvo 
pareikšti nuoširdžiausi pa
dėkos žodžiai Jo Malonybei 
Kolegijos Rektoriui Dr. 
Kun. J. Navickui, visai Ko
legijos vadovybei bei pro
fesūrai, Kolegijos Rėmė-

jams ir tėveliams. Kalbė
tojai visų vardu pasižadė
jo gyvenime žengti tais 
aukštų idealų keliais, ku
riuos besimokydami gar
bingų auklėtojų įtakoje 
užsibrėžė ir kuriuos gar
bingieji iškilmių svečiai 
savo kalbomis dar išryški
no.

Atatinkamus diplomus 
gavo Kolegijos abiturien
tai, baigusieji bendrojo 
ruožo kolegijos kursą ir 
High School abiturientai, 
viso kelios dešimtys jaunų 
ir energingų vyrų. Diplo
mus įteikė Jo Ekscelencija 
Vyskupas P. Būčys.

Į jaunuosius ir visus su
sirinkusius tarė žodį Lie
tuvos Generalinis Konsu
las New Yorke Ponas Bud
rys. Jis pasidžiaugė lietu
viškos mokslo įstaigos au
klėtiniais, energingais Ma- 
rianapolio šeimininkais 
Tėvais Marijonais, palin
kėjo jauniesiems gradu
antams gražaus lietuviško 
gyvenimo.

Dar buvo įspūdingos a- 
lumnų bei tautos sargybos 
organizacijos naujų narių 
priesaikos iškilmės. Į tau
tos sargybos garbės narius 
buvo priimtas Jo Eksce
lencija Vyskupas Petras 

i Būčys. Atatinkamą kalbą 
pasakė garbės narys kun. 
K. Urbonavičius. Origina
laus linksmumo sukėlė žiū
rovų tarpe studentiškas 
uniformines kepures užsi
dėję Ekscelencija Vysku- 

Jo Malonybė Rekto- 
ir kun. K. Urbonavi-

to buvo priimti į or-
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ru-ITALŲ KARIŲ BŪRIAI ŽYGYJE Šiaurės Italijos 
bežiaus link, kur turi pasitikti Prancūzijos kariuome
nę, kuri dabar paskelbus karą bus atkaklus priešas.

Apdrauda Darbininkams Ir Jų Šei 
moms Pasai Socialės Apdraudos 

Aktą
Socialės Apdraudos Ak

tas tapo priimtas 1935 m. 
ir pataisytas 1939 m.

JEIGU ESI NAŠLĖ

Sulig Socialės Apdrau
dos Aktu, apdrausto alga- 
pelnio našlė gali gauti se
kančias apdraudos nau
das:

Mėnesinę apdraudą, jei 
sulaukus 65 m. amžiaus, 
ar kada tų metų sulaukia.

Mėnesinę apdraudą, jei
gu jaunesnė 65 m., ir savo 
globoje turi jaunų vaikų.

Visos sumos išmokėjimą, 
jeigu dar nesulaukus 65 m. 
amžiaus, ir neturi vaikų 
savo globoje; mėnesinę ap
draudą gaus vėliau, kuo
met sulauks 65 m. am
žiaus, jeigu vėl neištekė
jus.

Našlės mėnesinė apdrau- 
da yra trys - ketvirtadaliai 
jos vyro uždirbtos apdrau
dos. Visos sumos išmokėji
mas, mokamas našlei, ne
sulaukusiai 65 m. amžiaus, 
yra lygus šešis syk vyro 
mėnesinei apdraudos su
mai.

Pavyzdin, daleiskime vy
ras gaudamas mėnesinę
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STETSON FUEL CORP 
4% First St, So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU 1540

rČALL

PRICE 
ADVANCES

UŽSISAKYK AUGLIŲ ŠIANDIEN 
PROTECTION PLAN KONTRAKTU 

ir tuomi sutaupysi.

kiekvienas iš jų gaus po 
$12.50 per mėnesį, ir su 
motinos apdrauda, iš viso, 
šita šeima gaus $43.75.

Mažiausia suma kurią 
šeima gali gauti yra $10. 

| per mėnesį. Kiton pusėn, 
šeima, kuri gauna $20. ar 
daugiau, galės gauti tik 
dvigubą tėvo apdraudą, ar
ba 80% jo vidutinės mėne
sinės algos, ar $85, kuri tik 
suma yra mažesnė.

Pav., daleiskime, kad 
žmogus paliko našlę ir tris 

i vaikus, ir kad prieš mirtį, į 
tėvas uždirbo apdraudos 
iki $25. per mėnesį. Šitos 
šeimos apdrauda pasiektų 
$56.25. Ta suma yra dides
nė negu įstatymas paski
ria, nes įstatymas sako, 
kad apdraudos išmokėji
mai negali viršyti dvigubą

■ tėvo mėnesinę apdraudą. 
' šitame atsitikime, šeima
galės gauti $50.

Pastaba: Seno amžiaus ir 
likusių našlaičių apdrau
dos planas įima tik darbi
ninkus ir jų šeimas, kurie 
kvalifikuoti pagal sistemą, i 
Dėl informacijų apie Ap- 
draudos sistemą kreipki
tės prie arčiausios Sočiai

■ Security Board raštinės, o 
dėl informacijų apie viešą 
pašalpą kreipkitės prie ar
čiausios labdarybės rašti
nės.

•9

300 Ežeru Lietuvoje

tuo laiku vėl neištekėjus, 
jai pradės mokėti po $18.75 
per mėnesį.

Kada apdraustas darbi
ninkas miršta, palikdamas
jauną našlę, su mažais vai
kais jos globoje, našlė ir 
kiekvienas vaikas gaus 
mėnesinę apdraudą taip il
gai, kol vaikai pasiekia 16 
m. amžiaus, arba 18, jeigu 
vis lanko mokyklą. Našlės 
suma bus lygi trims ket
virtadaliams jos vyro už
dirbtos apdraudos; kiek
vieno vaiko apdrauda yra 
pusė tos sumos.

Pavyzdin: Jeigu vyras 
! užsidirbo apdraudą $25., 
! tai našlės apdrauda bus 
t $18.75, ir vaikas gaus $12. 
50. Tas reiškia, kad jeigu 
yra du vaikai toj šeimoj, rų rajonas

Rėmėjų Skaičius Padidėjo
»

Kaunas — Lietuvoje yra 
per 300 ežerų — didelių! 
vidutinių, mažų, žinomų ir 
nežinomų, net bevardžio.! 

j Didžioji ežerų dalis yra ' 
— po kelis, kar
po keliasdešimt.

grupėmis
■ tais net
Tokių grupių ežerai dažnai 
yra sujungti vieni su ki
ltais arba netarpiškai, ar
ba upėmis ir upeliais, taip 
kad valtimis ir baidarėmis 
galima kartais perplaukti 
net 100 ir daugiau kilo- 

Į metrų. Atgavus Vilniaus 
kraštą, Lietuva praturtėjo 

į nemažu skaičiumi reto 
grožio ežerų ir upių. Ypa
tingai įdomus yra Žeime
nos upės rajonas, iš kurios 
baidarėmis galima at
plaukti net į Kauną. Ypa
tingai gražus ir nepapras
tai įdomus yra Trakų eže

LAIMĖJO DOVANAS
LDS. ir “Darbininko”

Jubiliejinio pikniko proga 
buvo spirta keturios dova
nos, būtent: 
Parlor Sėt; 
Silver Fox;
Woodstock 
dovana — 

senatvės andrauda S25 00 Tikietai bUVO Platinami L senaties apdraudą azo.uu vairiose lietuvių kolonijo- 
per menesj mirtų sulaukęs 
68 m. amžiaus, palikdamas 
našlę 65 m. ar daugiau. Ji 9 17£;muvospa?ke'Mon“ 

tello, Mass. įvyko tikietė-

1

1. dovana —
2. dovana —
3. dovana — 

Typewriter; 4. 
Wrist Watch.

se.
Pikniko dienoje, birželio

tadalius jo $25., ar $18.75 
per mėnesį kol gyva, jei vėl 
neapsiveda.

Daleiskime, kad šitas 
žmogus mirė, sulaukda
mas 66 m. amžiaus, ir kad 
jo žmona turi tik 65 m. 
Jam mirus, jo našlė gautų 
visos sumos išmokėjimą, 
tas išmokėjimas bus lygus 
šešis syk apdraudos sumai, 
kurią jis kas mėnesį gavo. 
Jeigu jo apdrauda buvo 
$25. per mėnesį, tai jo naš
lė gautų šešis syk $25., ar
ba $150. Tas visos sumos 
išmokėjimas mokamas jo 
našlei, vyrui mirus, nes jai 
dar nepriklauso mėnesiniai 
išmokėjimai. Kada ji su
lauks 65 m. amžiaus, jeigu

lių traukimas. Ištraukta 
šie numeriai: No. 97935 — 
John Arbočius, 290 Park 
St., Lawrence, Mass., lai
mėjo pirmą dovaną; No. 
60257 — A. B. Curozza,

Exeter, laimėjo antrą do
vaną; No. 88211 — Anna 
Besasparis, 40 Highland 
Avė., Waterbury, Conn., 
laimėjo trečią dovaną; No. 
69052 — Ig. Griffin, 473 
Vaughn St., Luzerne, Pa. 
laimėjo ketvirtą dovaną.

Laimėjusieji LDS. ir 
“Darbininko” pikniko do
vanas gaus tik tada, kada 
prisius tikietėlius su to
kiais pat numeriais, kokie 
buvo ištraukti piknike. Ti
kietėlius siųskite adresu: 
Darbininkas, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

Gražų paveikslą laimėjo 
Nr. 6151.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
LDS ir “Darbininko” Vadovybės vardu, nuošir

džiai dėkoju visiems “Darbininko” pikniko darbinin
kams ir prieteliams, kurie taip nuoširdžiai pereitą sek
madienį darbavosi jubiliejiniame piknike; nuoširdžiai 
dėkoju gausiai Rėmėjų armijai, kuri teikėsi prisidėti 
su aukomis prie šio pikniko pasisekimo. Ypatingą pa
dėką reiškiu pikniko pirmininkui kun. Juozui Petraus
kui, kuris taip nuoširdžiai ir sumaniai prižiūrėjo visą 
biznį. Ačiū visiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie pikniko pasisekimo.

A. Peldžius, “Darbininko” Adm.

“Darbininko” jubiliejinis piknikas, įvykęs birželio 
:9d., Romuvos parke ,Montello, praėjo rimtai.

Nuoširdūs rėmėjai, jūs daug prisidėjote prie spau
dos ir visuomenės gerovės, — prie lietuvybės ugdymo 
ir palaikymo.
galime smagiai pasidžiaugti.

Jūsų eilės dar gausiau padidėjo. Į rėmėjų eiles 
prisirašė dar sekantieji:
Ant. Kučas, So. Boston, Mass................................$1.00
Adomas Jarmalavičius, Montello, Mass............. $1.00
P. Danyla, Montello, Mass......................................$1.00
Anne Danylaitė, Montello, Mass............................ $1.00
Frank Kuras, Boston Globė................................. $1.00

i A. Šapalis, So. Boston, Mass...................................$1.00
I. Grubinskas, So. Boston, Mass............................ $1.00

į J. Šimkienė, So. Boston, Mass................................$1.00
N. N., Norwood, Mass............  $1.00
J. Randeliminas, Brighton, Mass........................ $1.00

i C. Plevokas, S. Boston, Mass............................... $1.00
W. Gedrien, Brighton, Mass.................................. $1.00
Mrs. E. Yackievicz, Montello, Mass........................ $1.00
A. Norkus, Brockton, Mass....................................$1.00
P. Radaitis, Cambridge, Mass................................ $1.00
Sesnauskienė, Cambridge, Mass............................ $1.00
H. Plekavičius, Cambridge, Mass...........................$Į.(X
O. Sekevičienė, Cambridge, Mass.......................... $1.2J
J. Puidokas, Montello, Mass................................... $1.5(
Mrs. Kasauskas, Norwood, Mass............................ $1.04
M. Pranskienė, Montello, Mass.............................. $1.04
Mr. Šarka,...............................................................$1.0(
Mrs. Debeikas, Worcester, Mass............................ $1.04
E. Jogeinė, Worcester, Mass.................................. $1.(X
B. Zemeikienė, Montello, Mass.............................. $1.04
Mrs. Karsokienė, S. Boston, Mass.........................$1.04
Petras Tūbelis, Brockton, Mass............................ $1.04
Z. Stracinskas, Norwood, Mass...........................  $1.04
Z. Stracinskas, Norwood, ..................................... $1.04
Ralph Jecius, Norwood,......................................... $1.04

|A. Liuolienė, Montello, ........................................ $1.04
B. Bartkevičius, Montello, Mass............................ $1.0*
J. Akscyn, Montello, Mass..................................  $1.0
B. Tamulevich, Montello, Mass.............................. $1.0
Mrs. Petkus, S. Boston, Mass................................ $2.0
S. Stankus, Roslindale, Mass................................ $1.0
I. Adomaitis, Brockton, Mass................................ $1.0
Mrs. Starkus, So. Boston, Mass............................ $2.0
Mrs. Gailiūnienė, So. Boston, Mass........................ $1.0
J. Okulovich, Norwood, Mass................................ $1.0
Marcelė Zavadskienė, Cambridge, Mass.............. $11.0
A. Pašakarnis, Brockton, Mass..............................$1.0
Joana Dildienė, Cambridge, Mass.......................  $ .5
J. Podelienė, So. Boston, Mass............................... $1.0
S. Balchunas, ......................................................  $1.0
A. Majauskaitė, So. Boston, Mass........................$ .5
J. Balevičius, Juozas ............................................ $1.0
M. Budelevičienė, So. Boston, Mass......................$1.5
J. Diskevičius, No. Braddoch, Pa.......................... $1.0
J. Franckus, Chelsea, Mass....................................$1.0
M. Palaimienė, Cambridge, Mass. .....................  $2.0
Olga Galackienė, Dorchester, Mass....................... $1.0
L. Švagždienė, So. Boston, Mass............................$1.0
S. Dirsa, Brighton, Mass....................................... $1.0
F. Raudeliūnas, Alston, Mass................................ $1.0
Joseph Le Blance, So. Boston, Mass..................... $1.0
B. Jakutis, Cambridge, Mass................................ $2.0
M. Alčiauskienė, Darchester, Mass....................... $1.0
B. Sirvienė, Detroit, Mich.......................................$1.0
O. Diksienė, So. Boston, Mass................................$1.0
K. Alasevičienė, So. Boston, Mass.........................$1.0
J. Stukas, Roslindale, Mass..................................... $1.0
P. Jankauskas, Cambridge, Mass......................... $1.(
Mrs. Puodžius, Dearborn, Mich.............................$1.4
Mrs. Sarah Romain, Detroit, Mich.........................$1.(
J. K. Čižauskas, Bristol, Conn................................$1.4
S. Nemonis, Charlorai, Pa......................................$1.4
Wm. Montvell, Luzerne, Pa....................................$1.4
Mrs. Lucy Markūnas, Nashua, N. H..................... $1.4
Mrs. EI. Preidis, Columbus, Ohio............................$1.4
Ann Perluke, Herrin, III...........................................$1.4
Ona Barčienė, Elizabeth, N. J................................ $1.4
F. Slaveikis, Amsterdam, N. Y.............................. $2.4
Mrs. & Mr. J. Rasimas, Scranton, Pa.....................$2.4
St. Katulis, N. Braddock, Pa..................................$1.4
V. Stuikes, Baltimore, Md.......................................$1.4
Mrs. Kamarauskas, Brooklyn, N. Y......................$1.4
A. Budris, Oakville, Conn....................................... $1J
Jurgis Masolskis, Bayonne, N. J............................$1J
S. Tvaronaitis, Hartford, Conn.............................$1J
J. Praničia, Cambridge, Mass................................ $2J
Juoz. Terbers, Baltimore, Md................................ $1.'
Mrs. M. Stankevičius, Waterbury, Conn................ $1J
Kun. K. Klevinskas, Minersville, Pa.......................$1J
E. Gurskienė. Worcester, Mass..............................$1.
Kun. J. Daunis, Haverhill. Mass............................ $1.
A. Paskauskas, VVaukegan, III................................$1.
J. Gailius, Waterbury, Conn................................... $1.
O. Pakštienė. Worcester, Mass.............................$1.
J. Tamasonis. Brooklyn, N. Y................................$1.
V. Vitkus, Waterbury, Conn................................. $1.

‘M. Kvietkauskas, Greenfield, Mass................... $1.0

I
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Mūsų išeivijos sostine — Marianapolio Kolegija, Thompson, Conn.
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HORIOOD, MASS

Liepos 4 d., 1940
Iškilmingos Pamaldos, Kurias 

Laikys Jo Eksc. Vysk. Petras P. 
Bučys, D. D., Meno Valandėlė,

■v v

Dainų Šventė, Sportas, Šokiai 
Kviečia RENGĖJAI

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija

šeštadienį, birž. 8 d., per 8 vai. 
mišias parapijos vikaras, kun. J. 
Bakanas. moterystės ryšiu su
rišo p-lę Oną Česnytę su J. P. 
Deslaurier. Specialų giedojimą 
išpildė J. ir M. Čižauskai.

9 vai. kleb. K. A. Vasys su
teikė Moterystės Sakramentą 
Agnieškai Tamulevičiūtei ir K. 
P. Cashmanu. Per mišias gra
žiai giedojo nuotakos giminaitė 
p. Al. Čeinienė. Abi virš minė- 

, . tos poros, sugrįžę iš medaus mė-
Varg. Anicetui Šlapeliui pasi- birželio 16 d., parapijos audito- negio> praleisto Buffalo ir New 

davus operacijai, jį pavaduoja rijoje, yra rengiama programė- York> apsigyvens mieste.

tytojas. Palaidotas iš Šv. Juoza
po parap. bažnyčios Ketšgano 
parapijos kapuose.

Velionis kilęs iš Lietuvos, Ke
turvalakių parap., Vilkaviškio 

I apskr. Atvyko į Canadą 1898 
metais. Paliko 5 sūnus, tačiau

yra keli nelietuviai. Tai už to laidotuvėse nebuvo nei vienas, 
ratelio pasižymėjimus neatiduo- nes tėvas gyveno prie svetimų 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos da kredlto vien lietuviams spor- žmonių, o vaikai išsiskirstę po

keltų savo tautos vardą tarp 
kitataučių. Mat p-lė Liberytė 
turi gražų mezzo soprano balsą, 
ir pas p. Čižauskienę lavinosi 
dainuoti.

tina p. Juškienė begalo gilinasi, visoms sekančioms draugijoms, 
ir myli muziką, žodžiu, muzikų' kurios prisidėjo prie apvaikščio--
šeima.

baseball ratelis yra stiprus ir tininka.ms. ■ plačiąją Canadą, kurių nei ant-
veik nenugalimas, bet tik jame- rašai nei vietos nežinomi.

... ... .i Šv. Katrinos parapijos vienuo-yra pora ar kiek nelietuvių. K
■kt _. j- , lės Seserys mokytojos persikėlėNorwoodieciai, rodos, pora kar- J J J r
tų žaidė Montello, Romuvos par- ‘ vienuolyną, kuris š) pa
ke su šv. Roko lietuvių parapi-įvasarį užtei«t“ T“ Pa"

... . . . , . , , < rapijos klebonas prel. Walshjos rateliu, ir kiekvieną kartą. r J r
•d ................., .... XT , pašventino vienuolyną.Brocktonieciai prikaišiojo Nor-| J
woodiečiams, kad jų ratelyj žai
džia ir nelietuviai.

Mūsų baseball ratelyj yra tik- ’ muzikos mokytoja p. Julė Vilki- lė parap. mokyklos metų užbai-. 
rai gerų metikų, būtent, Kra- šiūtė. gyv. St. Joseph Avė. j C ' 
saus kas, Navickas ir kiti. Jonas Varg. Anicetas !_ 
Navickas, įžymus sportininkas, sėkmingos operacijos Šv. Elz- te. 
pereitais metais automobilio ne- bietos ligoninėje sveiksta ir jau 
laimėje buvo sužeistas, dabar rūpinasi grįžimu į namus. Bet

J. Kairis.

PROVIDENCE, R. I
UŽBAIGIMO PROGRAMA

Sekmadienį, 7:00 vai. vakare, i

gimui. Čia būsite visi palinks-; 
Varg. Anicetas Šlapelis po minti ir nustebinti. Dalyvauki-

Gerai žinomos veikėjos p. E. 
Džiaugienės dukrelė, Placidą Vi- 
leikytė, išvažiavo į Brooklyn ir 
New York praleisti dvi savaites 
atostogų. Beje p-lė Placidą turi 

pats negali žaisti, jis yra ratelio' gal būti jo taip greit neišleis iš cilijos choras turėjo savo mene- gerą darbą Worcesterio didžia- 
vedėjas.

Vietiniame anglų laikraštyj operacijos.

Penktadienio vakare, šv. Ce-

ligoninės po tokios pavojingos sinį susirinkimą. Šis susirinki- jame viešame knygyne. 
. Parapijiečiai džiau- mas buvo svarbus, nes buvo ta-j 

tilpo platus aprašymas apie lie- giasi. kad Dievulis p. Šlapelį sti- riamasi, kas bus daroma vasa-' 
rą, ir svarstoma programa dėl Jaun™as savo 
ateinančių metų.

Sekmadienį, birželio 9 d., tuoj statyti naujai A. Giedraičio pa- i 
po sumos įvyko LDS 3 kuopos rašytą komediją — “Dainuok— rengia gražų vakarą, 
susirinkimas. Nepasensi”. Rolės bus tuojau - -

tuvių baseball ratelį, bet rašy- prina sveikatoje, 
tojas pažymi, kad tame ratelyje --------

Pope Optkal Co.
Albert R. Barker

Tenka girdėit, kad parapijos 
» dvasios vadui, 

Buvo nutarta kun- J‘ Bakanui’ i°10 met^ ku
nigystės sukakčiai paminėti, 

kuris į- 
23 d.,

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

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

275 Mair, St., Wet»ter, Mass.

i

i

Wiffiam J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. L 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

vyks sekmadienį, birž. 
paskirstomos, kad vaidintojai ParaPU0S auditorijoje.

Antradienį, birželio 11 d. įvy- galėtų susipažinti su savo pa-! 
ko Lietuvos Vyčių kuopos susi- kirtomis dalimis. Taipgi buvo 
rinkimas. išrinkta naujas choro vice-pir-1

f

šeštadienį, birželio 15 d. Šv. ]
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje aktyvus narys, 
priims Moterystės Sakramentą 
p. Valerija Vaikezaitė ir Oresto 
Leombruno, ir jų intencijai į- 
vyks šv. mišios. CSN.

Spirit - River Alfa, Canada

šeštadienį, birž. 8 d., mūsų 
mieste buvo renkama aukos dėl 
Vilniaus pabėgėlių. Tenka gir
dėti, kad lenkai ir žydai neskū- 
pavo aukuoti. Daug rinkėjams 
pagelbėjo skelbimai per radio, 
nes net kelis kartus buvo aiški
nama tos dienos tikslas ir ragi
nama žmones aukoti. Beje vie-' 
tinės didžiulės radio stoties 
WTAG sekretorė yra gerai žino
ma lietuvaitė Aušros Vartų pa
rapijos Sodalicijos, ir Vyčių 116 
kp. narė, p-lė Irena Keršytė. Jos 
jaunesnioji sesutė, Rita, pasiro
dė gabi muzikoje. Piano skam
bint lavinasi pas muz. J. Čižaus- 
ką. Reikia pasakyti, kad ir Vin
co Keršio dukrelės taip pat ne
mažai gabumų turinčios. P-lė 
Elenora sėkmingai pirminin
kauja parapijos sodalietėms. Ji 
turi gerą balsą, dainuodama per 
didžiulį metinį minstrel show 
buvo daug kartų atšaukta pa
kartoti. Jos sesutė taip pat yra

f

jimo: Labdarybės dr-jai, K. of 
L. 26 kuopai, Šv. Kazimiero pa- 

Dėl nepastovaus oro, mūsų rapįjos chorui, Šv. Vardo d-jai, 
parapijoj serga daug žmonių.' Marijos d-jai, Šv. Vardo Jėzaus 
Veikėjos Z. Žemaitaitienės dūk- dr-jai, Šv. Kazimiero Seserų 
relė, Julė Danualt, jau kelinta Rėmėjų, Šv. Kazimiero vienuo- 
savaitė serga. S-gietė Dinevitie- jėms, Šv. Onos dr-jai, Sodalici- 
nė sveiksta. Pianistė M. Jaru- jai, §v Kazimiero Studentų klū- 
šiūtė - Beauchemin sugrįžo iš.bui( LRKS 41 kuopai, M S-gos 
ligoninės. Muz. J. Čižauskas jau 5 įr 69 kuopai, Šv. Jurgio dr-jai, 

(Šv. Liudviko d-jai, Lith. Buse- 
į ness prof., Šv. Kazimiero Sočiai 
. Club, Lith. Women’s Club, Fede
racijos sk., Birutės d-jai, Dar
bininkų Sąjungos kuopai ir Šv. 
Šeimynėlės draugijai.

j Šv. Petronėlės d-jos susisieki
mas įvyko birž. 3 d. Per susi
rinkimą nutarta rengti išvažia
vimas į Marianapolio kolegiją, 
liepos 4 d., per didįjį pikniką ir 
ekskursiją į pajūrį liepos 14 d. 
Kviečiame visus bendrai va- 
žuoti su draugija ir linksmai 
laiką praleisti.

Korespondentė K-as.

dvi savaitės kankinamas sun
kios slogos. Girdėti ,kad ir mū
sų klebonas kun. K. Vasys ne- 
sveikuoja. Linkėtina visiems 
greitos ir stiprios sveikatos.

Koresp.

Sv. Kazimiero Parapija
ŠV. PETRONĖLĖS DR-JA
Birželio 2 d. įvyko Šv. Petro

nėlės draugijos 25 m. jubiliejaus1 
bankietas, kuris įvyko Šv. Kazi
miero parap. svetainėje, į kurį 
atsilankė penki šimtai svečių. 
Advokatas Antanas J. Mileris 
buvo vakaro vedėjas. Meninė 
programos dalis buvo išpildyta 
vadovaujant panelei Julei Rog- 
liūtei ir varg. Juozui K. Žemai
čiui. Šv. Petronėlės draugijos 
nariai pareiškė nuoširdžią pa
dėką Šv. Kazimiero par. klebo
nui, kun. Aug. Petraičiui, už 

gera solistė. Tėvas Vincas Ker- Sražl* Pamokslą laike mišių, ir 
šis gabiai pirmininkauja SLR 
K A 98 kuopai.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gvvo.jo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir Kražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

Parapijos choro narė 
vaite Liberytė išvyko 

išrinkta naujas cnoro vice-pir-, shington. D kur buvo pas. 
mininkas, Kazys Gedemauskas, kirta dirbti apdraudos
kuris visą laiką pasirodė labai raštinėje. Linkėtina Genovaitei 

- ■ ' pasisekimo, kad stojus prie
j Washingtono lietuyių veikėjų, 

Pastaromis dienomis, susibū
rė grupė jaunuolių, vadovau
jant Antanui Giedraičiui, ir su
organizavo baseball ratelį. Po 
kelių praktikų, turėjo savo pir
mą susirėmimą su United Be’s Špokas, 
žaidėjais, kurie viršino mūsų Petras Čiurila, Antanas Giedrai- 
jaunuolius metais ir patyrimu, tis, Ben. Akulevičius, Pranas 
Bet mūsų jaunuoliai, kalbėdami Kitavičius. Jonas Antanas. Alex 
lietuviškai ir girdamies, kad jų Dzekevičius, Petras Valaska.

Geno- 
į Wa-

pliekdami United Be’s rezulta
tu 18 prieš 17.

Šv. Kazimiero parap. žaidėjai: 
Bronius Akulevičius, Jonas 

Walter Dzekevičius,
MIRTIS

Gegužės 24 d. mirė
Pranskevičius. sulaukęs
tų amžiaus. Buvo geras ___________________ __ ________ ____
katalikas ir “Darbininko” skai- niekas neįveiks, laimėjo, su- j

Tomas
80 me- 
lietuvis

Worcesterio lietuvių vardas 
kas kartą daugiau skamba vie
tos anglų laikraščiuose. Šiomis 
dienomis 69 Mot. S-gos kp. na
rės K. Juškienės sūnus Alber
tas Wassell, muzikos kritikų la
bai išgirtas dėl gabumų, mokan
tis savo orkestros narius taip 
vesti, kad jie muzikos kurinius 
gerai išpildo. P-nas Wassell jau 
kelinti metais, kai yra Worces- 
terio viešų mokyklų aukštesnių
jų skyrių muzikos mokytojas. 
Jo sesutė p-nia Ona Pakštiene

Rap. taip pat yra gera pianistė, o mo-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVft.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th SL. So. Boston. Mass. 
Tai. So. Boston 1298

VIce-PIrm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Ivaėkienė,
440 E. Slxth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St., Ro&lindale, 

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

105 West 6th SL. So. Boston. Mass. 
. Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė. 
; 1512 Columbia Rd., So. Boston.

Kasos GI.—Marijona AukStikalnien*.
111 H St., So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarnlnką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raitininkų.

i

l

•V. JONO EV. BL. PA9ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL. So. Boston, Mass. 

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 493 
E. 7th SL. So. Boston, Mass.



VIETINĖS ŽINIOS
■MM

DAftBtNlNKAS ' 7

ŽINUTES

kunigai Lee, 
ir Virmauskis 

Lawrence Kun. 
Raymondo A.

Birž. 14 d., 4 vai. p. p., bažny
tinėje salėje bus rodomi garsūs 
didelio teatro paveikslai “The 
Little MeW”.

i

I
Birž. 16 d., Šv. Petro parapijos 

metinis išvažiavimas bei tos di-

Antradienį rytą, iš So. Bosto
no nuvažiavo 
Kearns, Beatty 
Lawrencean į 
misionieriaus
Lane, M. M., D. D. konsekraci- džiulės parapijos metinė diena 
ją vyskupu Fushun, Manchu- įvyks Romuvos parke. Ypač per 
kuo, misijų. Jį šventino Maryk- šią savaitę visi labai darbuojasi 
noll misionierių viršininkas vys- patobulinti prisirengimą. “Ke- 
kupas Jokūbas E. Walsh, M. M., turios žvaigždės” praktikuoja 
D. D. Padėjėjais buvo jam vys- muzikos kūrinius. Mažasis cho- 
kupai Juozapas E. McCarthy, 
D. D., Portlando, ir Richardas 
J. Cushingas, D. D., Bostono.

Birž. 2 d., Edvardas B. Jaki
mavičius apsivedė su Maria 
Cassone, Šv. Petro par. bažny
čioje, Dorchester, Mass.

Birž. 5 d., apsivedė Pranciškus 
J. Gricius su Maria Kondrotaite, 
Šv. Antano par. bažnyčioje, 
Allston, Mass.

ras mokosi dainų. Vyčiai pasiry
žo visus viršinti uždarbiu. V. 
Skudris, Daunių šeima, Karoli
na Šejefkiene, Antanina Stanai
tienė, A. Voverienė, Ona Bačins- 
kienė, Aukštikalnių šeima ir 
daugelis kitų neša brangias do
vanas. Tikimės turėti Telšių po
nią su “inusmiriais”, ir kitokių 

i įvairybių. Visi bostoniečiai ir 
I į

Birž. 8 d., Petras Pivarūnas 
apsivedė su Rože Pascinto, Šv. 
Onos par. bažnyčioje, Readville, 
Mass.

DAKTARAI

na

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
8o. Boston, Mass.

TEL. 8OU Boston 2880
Ofido valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 8 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
Beredomis nuo 9 iki 12 vai. diena 
Subatomis nuo 9 iki 8 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai diena 

(pagal sutartį)
. i

TeL TROwbrldge 6330.

John Kepsite, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

Tek Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Sere domis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

VAKAR GIMTADIENIS— 
ŠIANDIEN VARDADIE

NIS

Taip prasitarė tūlas Antanas. 
Mes visus ANTANUS sveikina
me ir linkime ilgiausių metų.

Ranka.

buvusieji, tikisi matyti linksmą 
ir gyvą išvažiavimą. Kad tik bū
tų oras geras. Jei, jau lytų, tai, 
vieton važiavimo Romuvos par- 
kan, įvyktų 12:30 pietūs para
pijos salėje, 492 E. 7th St., So. 
Bostone. Apie trečią valandą 
ten pat būtų kortų ir pupų pa
rengimai. Vakare, grotų muzi
ka.

Penktadienį, po vakarinių pa
maldų, bus paskutinis šio išva
žiavimo susirinkimas — sužino
ti kas ką surinko ir ko trūksta.

PASIDAVĖ OPERACIJAI

GIMTADIENIS
_________  _____

Antradienį, birželio 11 d., va-į 
care, pp. Nevierai surengė savo' 
dukrelei gimtadienio proga ban- 
cietėlį. Jų dukrelei Albinutei su- 
cako septyni pirmutiniai metai. 
Ji didžiuojasi, kad jau didelė 
mergina. Atsilankė į bankietą 
į os keletas draugių ir jos krikš- 
ta-tėveliai. Vaikučiui buvo tik
rai didelio džiaugsmo. Svečias.

IŠVYKO Į SEIMĄ

Birželio 13, 14 ir 15 dd., New 
Ocea House, Swampcott, Mass. 
vyksta Moterų Auxiliary sei
mas į kurį išvyko sekančios le- 
jionierkos: Stepono Dariaus 
Auxiliary pirmininkė Ona Vo
verienė, Bronė Cūnienė ir Birutė 
uandžienė.

Pirmadienį, birželio 10 d.,
sunkiai susirgo Eva Sandienė, 
gausios šeimos motina. Ji pasi
davė operacijai miesto ligoninė
je. Pp. Sandai yra LDS 1-mos 
kuopos nariai ir nuoširdūs ‘Dar
bininko’ rėmėjai, visuomet dir
ba ‘Darbininko’ parengimuose. 
Linkime pergyventi operaciją ir 
pasveikti.

GRYŽO Iš ATOSTOGŲ

Pereitą pirmadienį p-lės Adelė 
ir Aldona Masiulytė grįžo iš a- 
tostogų. Jos praleido atostogas 
važinėdamos laivu Atlanto pa
kraščiuose. Pp. Masiuliai yra il
gamečiai “Darbininko” skaity
tojai.

SUNKIAI SERGA

Onutė Žurolytė sunkiai susir 
go. Ji dabar randasi Camey Ii 
goninėje. Linkime ligoniai grei 
tai išsveikti.

ĮVYKS SUSIRINKIMAS

Birželio 16 d., sekmadienį, 
vai. po pietų įvyks Šv. Jono Ev. 
BĮ. Pašelpinės Draugijos susi
rinkimas 7-tos gatvės parapijos 
svetainėje. Sueikite visi ankš
čiau, kad galėtume greičiau iš
važiuoti į parapijos pikniką.

Rast. J. Glineckis.

ADVOKATAI

A J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

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

101 Barter St., So. Boston, Ma 
Tel. ŠOU 4673 

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., BrlghtOn 

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boeton 2732
Namų: TALbot 2474

SPORTO VAKARAS

Birž. 7 d., 8:30 vai. vakare, 
Šv. Petro parapijos jaunimas, 
vadovaujant vyčių kuopai, su
sirinko pagerbti visus kėgliuo- 
tojus, kurie žaidė vyčių kėglių 
lygoje ištisą sezoną. Jaunuoliai 
ir jaunuolės labai linksmai pra
leido vakarą, šokdami su sa
vais, nes įdomu pastebėti, kad 
šį vakarą nei vienas svetimtau
tis nepasirodė. Lietuvių jauni
mas moka smagiai pasilinks
minti ir vienas.

Reikia širdingai padėkoti spor
to komitetui, kuris taip sėkmin
gai vadovavo per visą metą, pa
laikydamas sportišką nuotaiką 
mūsų tarpe. Komiteto darbas 
buvo gan sunkus, tvarkant ir 
diriguojant sporto programą 
vyčių kambariuose.

Vyčių kuopos valdyba suren
gė šokius ir daug pasidarbavo, 
kad sportininkai būtų kuo gra
žiausiai pagerbti. Sportininkai 
buvo labai patenkinti, bet gailė
jos, kad jau užsibaigė kėglių se
zonas ir tie linksmi vakarai, 
kuriuos praleido žaisdami tarp 
savęs..

Laimėtojams buvo įteikta la
bai brangi dovanėlė. Sekantieji 
rateliai buvo pagerbti: Knights, 
Dukes, Aristocrats, Slūgs, Bar- 
rons, ir Bcnedicts. Jonas.

IVAIROS skelbimai

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 j!

Lucy N. Vatini
i LIETUVE ADVOKATĖ 
; (JEKIMAUČUTĖ) 

;i 14HopeSt„ 
Greenfield, Mass.

'ICJohn J.
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON. MASS.
8OU 1781 Room 3

Residence:
52 G St. Tel. ŠOU 4877
18 Thomas Pk„ Šou 1043

Šou 4618

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Operetės — Grožybės Karalienė” vaidintojos - vaidintojai.
u

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius Ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

MOVERS— 
Insurcd and 

Bonded

Local & Long
Distance 
Moving 

326 • 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

Res. Šou 3729

Lithuanian Furniture Co.
’ jf
ai j

Cambridge, Mass
“GROŽYBES KARALIENĖ”

Birželio 9, Nekalto Prasidėji
mo parapijos salėje, mokyklos 
berniukai ir mergaitės, Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserims vadovau
jant, išpildė gražią operetę — 
“Grožybės Karalienė”. Operetė 
imta iš “Snow White” gražaus 
veikalo. Jame perstato kaip pui
kybė, pavydas, kerštas ir kitos 
nedorybės kovoja su pasižemini- 
mu, teisingumu, artimo meile ir 
kitomis dorybėmis.

Pirmame akte perstatoma ka
ralienės gimtadienis. Tarnaitės 
linksmai dainuoja, linksminasi. 
Jų žodžiai vien tik girti karalie
nės grožį. Karaliene burtais 
trokšta išgirsti pagyros žodžius; 
dažnai žiūri į užburtą veidrodį. 
Baisus rūstumas ir pavydas ją 
apima, kuomet sužino, kad jos 
podukra už ją gražesnė. Kara
lienė, ją persekioja ir galutinai 
liepia tarnui išsivesti ją į mišką 
ir nužudyti, o jos širdį išimti ir 
karalienei parnešti.

PARSIDUODA Gasolino 
Stotis ir gyvenimo kam
bariai. Biznis randasi ant 
didelio 28 kelio tarp Brock- 
tono ir Avon rubežiaus. Ka
dangi savininkas sunkiai 
serga ,tai parduos labai pi
giai. Atsišaukite tuojau, 
Leon Gasoline Station, 58 
Conley Rd., Avon, Mass.

(14-17-21)

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

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

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

BIRŽELIO 16 — MOKYKLOS
UŽBAIGOS AKTAS

8:30 vai. ryte visi graduantai 
ir visi mokiniai dalyvavo “in 
corpore” šv. mišiose ir šv. Ko
munijoje. Mišios bus giedotos, 

į Gregorioniškai mokiniai giedos, 
j Progai tinkamas pamokslas bus

Antrame akte parodoma, kaip 
ištikimo tarno saugojama kara
laitė randa prieglaudą “Septy
nių Nykštukų” namuose. Vienok 
ir čia karalienės pavydas kara-. ~ ------------
laitę pasiekia. Karalienė persi-, pasakytas, 
rengusi į seną moteriškę suran-, 7:30 vai. vakare parapijos sa- 
da karalaitę ir jai užnuodintą o- Įėję įvyks graduation progra- 
buolį duoda valgyti. Karalaitė ma: dainos, kalbos, eilės, muzi- 
užvalgius to obuolio negyvai už- ‘ ka..., dovanų ir diplomų dalini-
miega. Miško Laumes užtikrina, 
kad karalaitė dar ne mirus, bet 
saldžiai miega. Arkadijos kara
laitis, į medžiotoją persirengęs

mas.
Šiais metais bus išleidžiama 

jau dešimta laida. Jau beveik 
200 yra baigusių Nekalto Pra-

užmaudamas jai žiedą, tik galės Į spėjimo parapijos mokyklą — 
ją pabudinti. Taip karalaitis' ALUMNŲ. Nuo mokyklos įsikū- 
sapnavo. Jis tą išpildė. Karalai-! rimo jau sukanka keturiolika 

metų.
Cambridge tikrai ir teisingai 

gali didžiuotis, kad tik vienmtė- 
■ lė lietuvių parapija. Bostono 
vyskupijoje, turi katalikišką 
mokyklą. Vietinis.

te atbunda.

Paskutiniame akte perstato
ma, kaip pavyduolės karalienės 
užburtas veidrodis sudūžta ir 
kartu jos grožis pranyksta. Ka
ralaitė tampa “Grožybės Kara
lienė”. Visi linksminasi, šoka, 
džiaugiasi, kad ta, kuri ištikro 
Dievo apdovanota grožiu, yra 
pripažinta “Grožybės Karalie- 
ne .

REIKALINGA mergina prie 
namų ruošos. Turės kambarį, 
virti nereikia. Arti bažnyčios ir 
Quincy centre. Alga $10.00 į sa
vaitę. Pašaukite Pres. 2623, 43 
Hancock Court. off School St., 
Quincy Sąuare.

IŠNUOMUOJAMA keli, įrengti 
su baldais kambariai. Nuominin
kais pageidaujami vyriškiai. 
Bus galima gauti gatavą, gerai 
paruoštą, valgį, jei bus pagei
daujama. Namas yra vienos šei
mynos,. netoli nuo maudynių, 
tik 15 minučių kelio į Bostoną.

Kreipkitės telefonu: Gen. 6069. 
Namas randasi 11 Tileston St., 
prie 128 Neponset Avė., Dor
chester, Mass. (11-14-18).

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

(6-25)

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius. kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

I

Telephone
SO. BOSTON 

1058

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mas*.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite 4J darbą mums.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogu dengė ja*.
SodewaU, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ. 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Birželio 1 d. p-lei N. A. Zulo- 
niūtei josios tėveliai ir sesutė 
suruošė shower party. jos na
muose, 12 Palerme St. Svečių 
buvo apie 50. P-lė N. A. Zulo-

Įžymesnias roles vaidino: Ka- niūtė gavo gražių dovanų nuo 
ralaitės — Florencija Gorge; 
Podgiaus tarno — Albinas Jan
kauskas; karalienės — Lilija 
Mikalauskaitė; Arkadijos Kara
laičio — Jonas Beniušis; jo se
sers — Bronė Vitkauskaitė; ba
jorų roles: P. Kirslis, J. Petru- 
šauskas ir J. Adomavičius. Sep
tyni Nykštukai — šešto sky
riaus vaikai. Didesnės mokyklos 
mergaitės ir mažiukės gražiais 
ir kukliais šokiais ir dainomis 
visus žavėjo. Pianu dainoms a- 
kompanavo muzikas M. Kar
bauskas. Žmonių buvo pilnutėlė 
salė. Buvo atsilankęs kun. F. 
Virmauskis, So. Bostono klebo
nas. Buvęs.

giminių ir pažįstamų. Ji ir p. 
Cl. Petrauskas iš Brighton, 
Mass., priims Moterystės Sa
kramentą birželio 30 d. Nekalto; 
Prasidėjimo Panos Marijos pa
rapijos. bažnyčioj.

Birželio 1 d. taip pat suruošta 
shower party p-lei Onai Giliūtei 
brolienės S. Gilienės namuose, 
401 Windsor St. Giminių ir pa
žįstamų buvo virš 60. P-lė Gi- 
liūtė buvo apdovanota brangio
mis dovanomis. Jos su p. Kl. 
Kavolium vestuvės įvyks birže
lio 30 d. Linkime abiem pore
lėm gražiausios ateities.

Ten buvęs.

i

I

Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

BayViewMotorServlce
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St., 
SOUTH BOSTON, MAS9.

Joe. Kapočlūnas ir Peter Trečioką’
Savininkai.

324 E St, So. Boston.
FEL. ŠOU 1452 

Apskaitliavlmai ir patarimai dykai

WOODSTOCK
TYREW R lT E R S

Woodstock Typevvriter 
Company

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

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

i

įvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už 3139.00 galite j boilerj įdėti Oil hurnerį su tanku Ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią Šilumą, kokią norisi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBLRIS IR GAS FITLRIS

CHARLES 1 KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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KEARNY, N. J.

driejaus parapijos piknikas, ku-, 
i ris prasidės 1 vai. p.p. Scheut-
zen park, New Britain. Nuošir- 

I džiai yra visi kviečiami atsilan
kyti. Praleisite smagiai laiką 

į tarp ošiančių pušų ir žaliuojan-

LDS 6-tos kuopos susirinki
mas įvyks birželio 16 d., 5 vai. 
po pietų. Kviečiame narius atsi
lankyti ir išgirsite naujų daly- vaaarog laukų. Bus puikus 
kų. Kaikurie atsilikę su duoklė- į o^egti^ įvairių gėrimų bei 
mis. Malonėkite atsilyginu prieš užkandžių T&d pasimatJmo 

parapijos piknike.
I

I

Seimą, nes Centras to reikalau
ja. Susirinkimas įvyks toje pa
čioje vietoje. Rašt. A.J.P.

C. BROOKLYN, N. Y.

PIRMA KOMUNIJA

Vasaros metu mūsų parap. 
bažnyčios tvarka. Sekmadieniais 
pirmos šv. mišios įvyksta 7 vai. 
ryte, antros 8:30 vai., trečios — 
9:30 vai., ir ketvirtos 11 vai. 
Taigi yra gera proga visiems iš
klausyti šv. mišias, ir tada vyk
ti į vasarinius pasilinksmini
mus.

Birželio 9 d. Dievo Motinos 
Sopulingos parap. vaikučių pa
rengimas labai gražiai pavyko. 
Programai, kuri buvo turininga 
ir įdomi, vadovavo seselės Pran- 
ciškietės. Vaidintojai savo roles 
atliko labai gerai, visi jie kalbė
jo gražiai lietuviškai; žmonės 
buvo nepaprastai patenkinti.

Programoje buvo ir kun. Ke
mėšis iš Jersey City. Klebonas 
kun. J. Vaicekauskas nuošir
džiai padėkojo seselėms, rengė
jams ir taip pat kvietė leisti 
savo sūnus ir dukreles į vasaros 
lietuvišką mokyklą.

Vakaras baigtas Lietuvos 
himnu.

I

TRILYPĖS GEGUŽINĖS 
REIKALU

Gegužinė įvyks liepos 21 d.,

Pereitą sekmadienį, birželio 9 
d., laike 8 vai. mišių vaikučiai 
priėmė pirmą šv. Komuniją. Ne
paprastai puikiai buvo papuoš
tas altorius, o prie grotelių ir 
pirmuose suoluose buvo pada
binta lenktos dideliais vaini
kais, pro kuriuos ėjo prie Dievo;
Stalo. Vaikučių įvairūs parėdai sekmadienį po pietų, Sea Cliff 
irgi darė gražaus įspūdžio. Gai- Moris Cove, Conn., New Haveno 
la tik, kad labai retėja kas met apylinkėj, lietuvių nuosavybėj, 
skaičius vaikučių. Priežastis ta, ant plačiųjų jūrų krašto. Ją ren- 
kad toliau gyvenanti parapijo- gia trijų organiazcijų Connecti- 
nys leidžia savo vaikučius ten,; cut apskričiai, būtent: LDS., 
kur jie gyvena. Iš jaunų dienų LRKMS ir LRKSA. 
vaikeliai pripranta prie svetim
taučių parapijų, neturi pažinties 
su lietuvių vaikais ir tokiu būdu 
skęsta lietuvybė. Gaila, 
turbūt, visur taip yra.

MINĖJO SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

Gegužės 26 d. p. Juozas ir A- 
nastazija Masiuliai minėjo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Ta proga giminės ir 
geri draugai surengė pagerbimo 
puotą, į kurią skaitlingai atvy
ko svečių bei viešnių ir iš toli
mesnių kolonijų.

Po puotos p. Aleksandras Ge
drimas trumpai pareiškė šio pa
rengimo tikslą ir pakvietė p-lę 
M. Jokubaitę vesti programą, 
kuri taipgi išreiškė savo linkėji
mus p. Masiuliams ir apibūdino 
jųjų darbuotę. Kalbėti buvo pa-

Atkaklioj kovoj italų kareiviai prisidengę maskomis, jau ketvirtą 
kartą į penkis metus, kariaut išėjo. Jie kariavo Ethiopijoj, Ispanijoj, Al
banijoj ir <Įabar prieš Prancūziją ir Angliją.

LDS Nariu Ir Rėmėjų 
Dėmesiui

Vietinės kuopos sujudo ruoš- 
itis, išrinkdamos komisijas įvai- 
, riems darbams, šv. Cecilijos 

bet *’ choro nariai, su savo vadu K. 
Žalnieraičiu, jau pasižadėjo vyk
ti, ir dalyvauti programoje. Jie]kvieste: p. V. Norkūnas, kuris 
jau uoliai platina laimėjimo ti- buvo pabrolis atnaujintų vestu- 
kitėlius, kad sukėlus fondą ke-

Valio mūsų

Laivu ekskursija visų parapi
jų įvyksta šį sekmadienį. Mišios

i AAICŠ1U9, AttU 91LA
mūsų bažnyčioj bus 9 vai. gie-'honė8 išlaidomg _ _______
dotos (su choru) po tam palai-j ir jų vada8 p. K
minimas. 11 vai. mišios skaity-' 2alnieraitig^ 
tos.

NEW BRITAIN, CONN.

PRANEŠIMAS RADIO 
KLAUSYTOJAMS

Birželio 16 d., sekmadienį 
10:15 vai. ryte, per vietinę ra-

MIRTIS

Birželio 5 d. mirė a. a. Jonas 
Kuznevičius, 50 m. amžiaus. 
Paliko nuliūdime žmoną, du sū
nų ir dvi dukreles. Velionis kilęs 
iš Kaimo apylinkės.

Birželio 7 d. mirė a. a. Elžbie-

Šiais metais LDS orga- . < 
nizacija ir “Darbininkas” \ 
mini savo 25 metų gyvavi
mo sukaktį. Per tuos 25 
metus kažkuriose lietuvių 
kolonijose LDS kuopos 
apmirė, o kitur ir visai mi
rė; kaiįcuriose kolonijose 
nąu jos įsikūrė arba atsi
gaivino.

Nuoširdžiai prašome vi 
sų LDS narių šiais Sidab- |J 
rinįo Jubiliejaus metais . 

■ mirusias arba anmirusias I 
LDS kuopas atgaivinti, j 
kad galėtume pasidžiaugti 
LDS organizacijos gyvu
mu Jubiliejiniame seime, 
kuris įvyks rugsėjo 19 ir 
20 dd., š. m., Šv. Petro lie
tuvių parapijoj, So. Bos
ton, Mass., kur yra ir LDS 
Centras.

Jeigu kurioje lietuvių ko
lonijoje yra galimybė at
gaivinti LDS kuopa, tai 
prašome tuojau pranešti 
Centrui. Centras pagelbės 
atgaivinti ir sustiprinti 
kuopas. Jeigu kurioje lie
tuvių kolonijoje dar visai 
nebuvo LDS kuopos, taiPraeitą savaitę mirė Jokūbas 1--------------------- -------r, —

Torutis iš Wilkes Barre, Pa. Jis! prašome įkurti. Platesnių 
buvo švogeris brolių Brazaičių informacijų galite gauti 
iš šios parapijos. Antanas Bra
zaitis iškeliavo į laidotuves.

LDS Centre. Reikalaukite. 
Rašykite adresu: LDS Cen
tras, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

' ma laisvė. Laisvė brangus daly
kas, bet yra tokių, neva, lietu-

prašo visus Detroito lietuvius 
su jais tą dieną pasilinksminti. 
Nepamiršk birž 23 d.

šv. Petro parapija praneša 
Detroitiečiama, kad šios parapi
jos įvyks didelis piknikas birž. 
23 d. Beechnut Grove, Simono 
darže. Piknikas rengiamas pa
rapijos naudai jaunimo draugi
jų. Jaunimas daug darbuojasi, 
kad visi, kurie atsilankys, turė
tų kuo puikiausią laiką šiame 
piknike. Piknike bus įvairių pa- 
marginimų ir žaidimų, šios pa
rapijos jaunimas ir klebonas

Detroite atsilankė į Surdoko 
laidotuves Jonas Mitikus, geras 
rėmėjas lietuviškos katalikiškos 
spaudos. Mūsų katalikiškai 
spaudai yra reikalinga daugelis v^’ ^une kalba ir darbuojasi 
gerų rėmėjų. Spauda yra sun- į

vių, p-nia O. Rukšnaitienė, iš 
Worcester, Mass., kuri buvo pa
mergė pirmųjų vestuvių, p. Lu- 
kauska iš Bradford, Conn., A 
Žimkus, P. švarca ir O; Ma
kauskienė ir p. J. Markevičius, 
vietos laidotuvių direktorius. 
Visi išreiškė p. Masiuliams ma
lonius linkėjimus. Susirinkusių 
vardu įteikta graži ir naudinga 

[ dovana “Kitchen Sėt”. P. Julijo
na Skarulienė, iš Maspeth, N. Y. 
prisiuntė gražią dovaną, taipgi 
buvo ir daugiau sveikinimų laiš
kais ir įteikta piniginių dovanų.

Po pietų įvyko šokiai, kuriuo
se visi jauni - ir seni praleido 
linksmai laiką ir jaukioj nuo
taikoj visi skirstėsi į namus 
pilni malonumų, linkėdami ilgų 
metelių jubiliejutams. . - - .

Praeitą sekmadienį buvo vai
kučių pirma šv. Komunija, šv. 
mišiose buvo žmonių prisigrūdę. 
Viskas gražiai įvyko.. Per pa
mokslą klebonas labai susijau-

dio NBC stotį kalbės panelė J. u Mikutevičienė po ilgos para- 
Janušonytė, LRKM Sąjungos yjaug ligos. Paliko vyrą, du su-

* *• “ ■. Y> IX T ’ *

nu ir šešias dukreles, iš kurių 
nytė yra LRKMS vietinės 38-tos gm jaUno amželio,

i joms reikalinga motiniška glo- 
. ba. Velionė buvo malonaus bū
do ir rūpestinga motina savo 
šeimai, kurią išauklėjo taip 
skaitlingą ir taip gražiai. Kilusi 
nuo Alovės, Lietuvos. Palaidota 
iškilmingai su šv. mišiomis, Šv. 
Marijos kapuose. Tebūna amži
nas poilsis mirusių vėlėms.

Reiškiam gilią užuojautą mi
rusių šeimoms, T * ' * 
ypatingai poniai M. Radavičie- 
nei, kuri yra ilgametė LDS narė. 

T. M.
«l JAU PASVEIKO MŪSŲ

• KLEBONAS
I Kelias savaites buvo sunkiai 

j j susirgęs mūsų klebonas, kun. J.
i Jankauskas. Visi parapijiečiai 

] ; apgailestavo siųsdami savo mal- 
' | das prie aukščiausio, kad sus- 
i Stiprintų ir sugrąžintų vėl svei- 
j ■ Į katą, kad klebonas galėtų mūsų

i

Janušonytė, 1 
vajaus reikalu. P-lė J. Janušo
nytė yra LRKMS vietinės 38-tos' 
kuopos gabi pirmininkė. Taip! 
pat yra pirmininkė LRKMS 
Connecticut apskričio, ir uoli i 
veikėja kelių katalikiškų drau
gijų. Patartina pasiklausyti vi
siems jos gražios lietuviškos 
kalbos. Taip pat tuo laiku įvyk
sta ir lietuviška turininga prog
rama, kurią veda panelė M. Če
ponytė.

PARAPIJOS PIKNIKAS

Birželio 16 d., sekmadienį po 
pietų, yra rengiamas šv. An-

REIŠKIAM UŽUOJAUTĄ 
KUN. JONUI KRIPUI - 

Mirus brangiai motinėlei, visi 
šios kolonijos pažįstami ir drau
gai bei parapijiečiai reiškia kun.

bei giminėms, Jonui Kripui> visai
‘linai giliausią užuojautą šioj nu- 
* | liūdimo valandoje.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IS 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

prieš savo bažnyčią tikėjimą ir 
< laisvę laisvės vardu. Kuris turi 
laisvę Sovietų žemėje? Kiekvie
nas asmuo ten daro kaip įsaky
ta, bet jie to nesupranta. Gaila, 
kad mūsų žmonės dirba dėl savo 
nelaimės ir kitus su savim trau
kia.

dino, pamatęs privedimą vaiku-!1"'8 " dalJ'ka8 “ilaik-V~
čių prie jų pirmas komunijos.I JT
Jie visi myli savo žmoniją ir 
ypatingai myli tą jaunimą, ku
rį per Dievo malonę gauna pro
gos privesti prie Dievo stalo. 
Kiekvienas klebonas myli savo 
žmones, bet dažnai kaikurie 
žmonės priešinas prieš savo kle
boną, ir daugiausia dėl tokių 
dalykų, kuriuos jų klebonas dėl 
žmonijos meilės uždraudė.

Tą pačią dieną, po pietų 3 vai. 
įvyko mišparai, kuriuos giedojo 
Sodalicijos choras. Po mišparų 
buvo priėmimas į Marijos drau
giją, į Šv. Vardo draugiją ir į 
merginų Sodaliciją. Po to įvyko 
pamokslas ir palaiminimas.

mia netik tikėjimą, bet ir lietu
vybę ir Lietuvą.

Aiškus dalykas: kai kurie lie
tuviai kalba apie susivienijimą 
su Rusija. Kas iš tokio dalyko 
išeina. Pirma prarandamas ti
kėjimas, antra — prarandama 
lietuvybė, trečia — praranda-

HARTFORD, CONN.
Moterų Sąjungos 17 kuopa no-! 

ri vienbalsiai išreikšti viešą pa
dėką draugams prieteliams ir 
vedėjams, kurie tiek daug nu
veikė, kad šventimas kuopos 
sidabrinio jubiliejaus būtų pa
sekmingas. ..j/..

Ypatingą aėiū norim išreikšti 
prelatui J. Ambotui, kuris per 
tiek, daug metų buvo, kuopos 
dvasios vadas; kum J. Kripui, ir 
kitiems - atsilankiusiems sve
čiams.: — poniai čižauskienei, 
iš Worcester, Mass.; p^lei M. 
Jokubaitei, apskričio rašt, iš 
New Haven, ir dr. Colaey jš, 
Waterbury, Conn. širdingą pa
dėką išreiškiam visoms buvu
sioms pirmininkėms ponioms: 
A Spelienei, P.Ambrasienei, M. 
Poteliūnienei, A Stankevičienei, 
V. Tamošiūnienei, R. Mončiū- 
nienei ir E. Kočiūnienei.

Dėkojam taip pat visoms 
draugijoms, kurios taip gausiai 
apdovanojo linkėjimais ir do
vanomis, būtent: Conn. Apskri
čiui, Conn. Valstybės Moterų 
Sąjungos kuopoms — 38 k., 28 
k., 43 k., 33 k., 57 k.; Moterų 
Legijoniu Aux.; Ūkesių klubui; 
Lietuvos Vyčiams; Darbininkų 
6-tai kuopai; Amerikos Lietu
vių Legionieriams; SLA 124 
kuopai; ALRKS 89 kuopai; Ma
rijos Vaikeliams; Tretininkams; 
šv. Trejybės .Moterų Gildai; 
Gyvojo Rožančiaus draugijai; 
Šv. Elzbietos; šv. Jono, dr.; Šv. 
Trejybės Vyrų klubui; ponui A. 
Gaunčiui; ponui K. P. Tamos.

♦ r:

Į

Pirmadienį šios savaitės įvy
ko iškilmės dėl katekizmo mo
kytojų ir vaikučių. Klebonas su
teikė vaikučiams dovanėles, ku
rias vaikučiai laimėjo per egza
minus. Taipgi suteikė dovanas 
mokytojoms, kurios dirba tą 
Dievo darbą be jokio atlygini
mo. Mokytojų yra dešimts, šio 
meto pamokos užsibaigė.

Remkite tuos prof esi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininku”.

Visi skelbkitis “Darbininke".

Liepos Mėn. 4 Dieną Visi Vyksta 
Į Marianapolj

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.

Praeitą savaitę, penktadienį, 
buvo palaidotas Matt. Surdokas 
iš šv. Petro parap. bažnyčios 
šv. Kryžiaus kapuose. A a. 
Matt ilgai sirgo. Per keturis 
metus negalėjo dirbti. Jo žmona 
ir dukrelė, Ona, dirbo, užlaikė 
namus ir apžiūrėjo geriausiai 
ligonį. A. a. už jo sielą. Liku
siems reiškiame užuojautą.

T

!

Praeitą savaitę F. Prasukąs 
i turėjo labai svarbią operaciją

tarpe vėl dirbti dėl žmonijos iš
ganymo. Malonu, kad jau klebo
nas pasveiko ir atnašavo šv. 
Mišias sekmadienio ryte.

Programa

* s *-

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

SĄJUNGIECIŲ VAJUS JAU 
BAIGSIS 

Priminimas visoms Moterų 
Sąjungos narėms ir kuopoms, 
kad liepos 1 d. baigsis Moterų 
Sąjungos naujų narių vajus, 
taigi per šį mėnesį dar yra pro
ga visoms katalikėms moterims 
ir mergaitėms prisirašyti prie 
šios vienatinės katalikių moterų 
organizacijos be įstojimo mo
kesčio. Sąjungietės pasidarbuo
kite šį mėnesį, nes iš Apskrities 
iždo yra paskirta dovana tai 
kuopai, kuri prirašys daugiau- 

[ šia naujų narių. Taigi kviečiu 
visas į darbą, kad laimėtumėm

Praeitą savaitę mirė kun. J. 
Whalen. žmonės šios parapijos 
pamena tą gerą kunigą, nes jis 
šioj parapijoj dažnai patarnavo. 
J iš buvo rektorius Bazilijonų 
kolegijos, ir iš ten kas sekma-|-------------- ------------------- --------------------- --------------- -----------------------------

Dainų programą vedė ponas (dienį šioj parapijoj patarnauda- 
Balsis, kurią išpildė ponas M. vo. A. a. už jo sielą. 
Kripas, ponia J. Valionienė, p-lė; __________
V. Kaunietytė, p-lė B. Hollick, 
ir ponas E. Mončiūnas.

širdingai ačiū visiems, kurie Fordo ligoninėj. Operacija la* 
atsilankė ir padėjo praleisti lin- bai gerai nusisekė ir, rodos, už 
ksmą laiką. keletos dienų galės sugrįžti na-

V. EHjošienė, pirm., ir mo. Linkime Frankui ko grei- 
Moterų Sąjungos 17 kuopa, čhraaiai pasveikinti.

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, m sąsiuv. (3 punk.) P. Adomavičio.
3. Berneli mūsų................................................. A. Aleksio.
4. Ant Kalno Klevelis (2 punktai)................ J. Čižausko.
5. Pasėjau Kanapę (6 punktai).................M. Petrausko.
6. Eisim broleliai namo (3 punktai)........... S. Šimkaus.
7. Lietuvos himnas.
8. Amerikos himnas.

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


