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Gegužės 20 d., š. m., šv. 
Kazimiero lietuvių par., 
Worcester, Mass., praside
da Lietuvių Romos Katali
kų Susivienymo Amerikoj 
(LRKSA) 52-ras seimas 
iškilmingomis pamaldo
mis 9:30 vai. rytą. Seimas 
užsibaigs ketvirtadienį, 
gegužės 23 d. Seimo ir šei
minių pramogų tvarka tel
pa 3 pusi.
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LRKSA yra mūsų di
džiausia ir turtingiausia 
organizacija. Jos seimai į- 
vyksta kas du metai. Bet 
ar tik ne pirmas toks iškil
mingas seimas įvyksta 
Massachusetts valstybėje.! 
Per kokį laiką Massachu
setts valstybėje LRKSA 
kuopos buvo suspenduo
tos, nes tos organizacijos 
čarteris nebuvo įregistruo
tas. Bet jau dabar LRKSA 
kuopos laisvai veikia ir 
gražiai gyvuoja. Galėtų 
dar gražiau ir energingiau 
veikti, jeigu tik lietuviai 
katalikai geriau suprastų 
organizacijų svarbumą.

Štai ką rašo LRKSA 
Dvasios Vadas ir LDS or
ganizacijos Vice - Pirmi
ninkas kun. P. Juras:

“LRKSA yra mūsų išei
vijos tvirtoji pažyba. Kad 
po jo vėliava tesusispietė 
tik dalis Amerikos lietu
vių, tas patvirtina lietu
viuose įsigyvenusį charak
teringąjį bruožą — perma- 
žą įvertinimą savų gery
bių. Be to, gyvenimo audrų 
išblaškyti įvairiose koloni
jose nejučiomis aklimati- 
zuojamės ir lietuvybei da
romės kas kart svetimes- 
•u** m .

Tai skaudus mūsų išeivi
jos apibudinimas, bet tei
singas.

LRKSA 52-ras seimas 
kaip tik turėtų daugiausia 
laiko pašvęsti suradimai 
priemonių, sudarymui pia
nų įtraukti tą didelę dalį 
neorganizuotos mūsų išei
vijos į organizaciją.

Mūsų Susivienymas turi 
milioninį turtą. Jung. Val
stybių apdraudos depart- 
mentai pripažįsta, kad 
LRKSA saugumas (sol- 

I vency) 1939 m. buvo 109 
nuoš. Taigi įsirašantieji į 

I LRKSA nieko nerizikuoja, 
Ii bet užsitikrina sau apsau

gą nelaimėje.
LRKSA seimas galės pa

sidžiaugti savo Pildomojo 
Komiteto veikimu per pas- 

I taruosius du metu. Lai 
Įl kiekvienas seimo atstovas 

tą savo džiaugsmą, seimo 
į nutarimus paskleidžia vi-

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

T*----------

i

KAINA 5 CENTAI

DARBININKAS
Lithuanian Semi-Weekly

Newapaper 
Published every 

TUESDAY and FRIDAY 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

k

EINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) GEGUŽĖS (May) 17 D„ 1940 M., No. 38.

LRKSA Pildomasis Komitetas

I

Sėdi: W. T. Kvetkauskas, sekretorius; Kun. P. M. Juras, Dvasios Vadas; L. šimutis, prezidentas;
J. Yonakas, iždininkas; stovi: Dr. A. Rakauskas, Daktaras kvotėjas; P. Karašauskas, vice-prezidentas;
K. A. Vencius, iždo globėjas; M. Zujus, redaktorius; A. Paleckis, iždo globėjas.

LRKSA 52 Seimas įvyksta Worcester, Mass., Šv. Kazimiero lietuvių parapijoj, gegužės 20 — 23 
dd., š. m. j > £ 4__  _________ l----------- —  ---------------------- ----- f - žfcr--------- •-------- i—<-----------------—

Paryžius, geg. 16 — Vo- tį galingai Anglijai ir 
kietijos armija, užėmus Prancūziiai. Žinoma, jos 
Luksemburgą ir dalį Bei- savo kraštus gins visa galy 
gijos, įsiveržė į Prancūzi- be, bet klausimas ar tik ne 
jos žemę, perėjo Meuse u- per vėlu. Nepaprastu rrei- 
Dę, užėmė miestą Sedaną, tumu vokiečiai užgrobė ki- 
ir pasidavė dvidešimti my- tas šalis ir j kelias dienas 
lių į Prancūzijos kraštą, • nuo savo krašto pasistū-

Prancūzijos vyriausybė - -
praneša, kad jų kariuome-! . _ _ - .. - -
nė atmušė vokiečius kelias . ?rv.e^1^.,ir. 
mylias atgal. Bet vokiečiu 
vyriausybė praneša, 
ių kariuomenė arti prie x x_.
Prancūzijos Maginoto tvir- " PaemL Talp Pat„tu,ks- 
toviu Itanciai Olandijos ir Belgi-

Jūrose vokiečiai miškan-' •i°s.kareiYi V Patpk° » X? 
dino keletą Anglijos ir' klecnl nelaisvę. Aišku, jie

• Užėmę Olandiją ir Belgi- 
‘ • Daniją, 

vokiečiai pasidarė dar ga- 
kad 1in^esni- Visus ginklus ir 

’ - tvirtoves tu kraštų jie tu-

TEL. SOUth Boston 2680

Naciai Triuškina Prancūzų Liniją
Du Milijonai Vyrų Karo Mūšiuose

Paryžius, Prancūzija, — ką ir aukštuosius karinin- 
Geg. 16 — Vokietijos nau- 1 
jos trys mechanizuotos 
divizijos pasiutišku smar
kumu puolė Prancūzijos 
Maginoto tvirtoves Sedan 
sekcijoje. Prancūzijos ir 
Anglijos karo lėktuvai at
kakliai gina savo pozici
jas, bet kol kas negali su
laikyti Vokietijos nacių 
briovimasi gilyn Prancū- 
zijon.

Vokietijos ginkluoti tan
kai persirito per Meuse u- 
pę tarp Namur ir Dinant ir 
laužo Prancūzijos liniją. 
Sakoma, kad du milijonai 
alijantų ir Vokietijos na
cių 200 mylių nuo Antwer- Stockholm, Švedija — 
po iki Sedan fronto mū- Švedija dėl karo nebegalė- 
šiuose. dama eksportuoti degtu-

Prancūzijos karo vadas kų, gegužės 27 d. uždaro 
gen. Maurice Gamelin pla- Švedijos degtukų industri- 
nuoja pakeisti karo takti- j ą.

kus.

Naciai Griauna Prancūzijos 
Tvirtovę

Londonas, geg. 16 — An
glijos vyriausybė praneša, 
kad Vokietijos nacių ka
riuomenė Prancūzijos že
mėje įlenkė Maginot galin
gą tvirtovę. Vokiečiai 200 
mylių frontu puola Belgi
ją ir Prancūziją. Anglijos 
vyriausybė pareiškė, kad 
bus sutrauktos visos kari
nės jėgos sulaikyti Hitle
rio1 žygius.

j

I Gerb. LDS Narių Ir "Darbininko"

Šiais metais LDS organizacija ir “Darbininkas” 
mini 25 metų gyvavimo sukaktį, šią sukaktį atžymėti 
pereitų metų LDS seimas nutarė išleisti padidintą 
“Darbininko” numerį ir atskirą leidinį knygos formo
je. Jubiliejinių leidinių išleidimui seimas išrinko komi
siją, kuri jau turėjo keletą susirinkimų. Dauguma ko
misijos narių yra tos nuomonės, kad atskiras leidinys 
knygos formoje neapsimokėtų leisti, nes mažai būtų 
tokios jubiliejinės knygos pirkėjų, o jos išleidimas, kad 
ir savo spaustuvėje kainuotų apie $300.00

Tačiau, komisijos nariai yra nusiteikę išleisti tik 
padidintą “Darbininko” numerį kartu su Jubiliejiniu 
priedu, kuris būtų atspausdintas ant geros popieros su 
LDS organizacijos istorija ir paveikslais, ir tą priedą

ii

Naciai Užėmė Naujas 
Pozicijas Belgijoje

Berlynas, geg. 16 — Vo
kietijos jėgos įsiveržė gi
liau į pietinę Belgiia. Da
bar smarkiausi mūšiai ei
na palei Dyle upę.

Popiežiui
-----------------------• 

Brussels, Belgija, geg. 16 
— Belgi jos karalius, Leo
poldas III, padėkojo Šven-' 
tajam Tėvui už išreikštai 
užuojautą jo kraštui ir 
maldas, sakydamas: “Aš e- 
su didžiai sujaudintas Jū
sų šventenybės telegrama, išsiuntinėti kartu su padidintu “Darbininko” numeriu, 
kurią buvote malonus mani Kiti komisijos nariai sako, kad toks leidinys ap- 

i pasiųsti, kada mūsų kraš- si mokėtų skelbimais ir tų jubiliejinių knygų pardavi- 
tas buvo žiauriai priešo už- nėjimu.
pultas ir naikinamas. Aš Klausimas kyla, kiek atsirastų narių arba “Dar- 
noriu išreikšti Tamstai sa-i bininko” prenumeratorių, rėmėjų ir prietelių, kurie 
vo ir visų Belgijos žmonių tokią knygą, kad ir už 25 centus, norėtų įsigyti? 

Londonas, geg. 16 — Hit- giliausią padėką”.

Olandijos Vyriausybė 
Anglijoje 4 •

Prancūzijo? laivų8 Vokie- bus pristatyti arba kovoti, lenui užgrobus Oland ją, 
čiai sako, kad jie sunaiki- vokiečių armijoje arba tos salies karaliene Wilhel- 
no 1400 Anglijos ir Pran- pneJvain,ų ka™1’l darbų.,imna ir visa vyriausybe 
cūzijos lėktuvų mūšiuose, ‘Ne be reikalo Prancūzijos pabėgo j Anglija ir is ten 
o savųjų neteko 35. Ilr Angbjos vynausybes sa-; valdys savo kraštą,

• ko, T 
Prancūzijos vyriausvbė “rimtas”.

praneša, kad karo padėtis
vra rimta, bet jai “nepavo
jinga”. Iš Londono prane- 

soje mūsų išeivijoje, kad šama, kad karas tarp pran- 
neliktų nė vieno lietuvio cūzų ir vokiečių eina visu 
kataliko, kuris nepanorėtų smarkumu, --------- (
įsirašyti į tą mūsų išeivijos sias ir žiauriausias karas.

v •

ll
esą “didžiau-

I Sovietų Rusija Pritaria 
Hitleriui

! kuris
kad karo stovis yra dabar beveik visas yra Hit-

________ ______ *lerio valdžioje.

i
organizaciją.

Sveikiname LRKSA 52-jį 
Į Seimą ir linkime visus su

manymus ir įnešimus pra
vesti taikingoje krikščio
niškoje dvasioje.

Jung. Valstybės Smarkiai 
Ginkluojasi

žmonijos istorijoje”. • | Washington, iC _ 
Vokietija užgrobus ma- Jungtinių Amerikos vals- 

žesnes valstybes, ? • ■
Anglija ir Prancūzija ne- Į Vgįįį pareiškė, 
stojo rimtai ginti, dabar 
gręsia sunaikinimą ir mir-

Washington, geg. 16 —

Atsakymus duoti gali LDS nariai, “Darbininko” 
prenumeratoriai, rėmėjai ir prieteliai.

LDS organizacijos ir “Darbininko” leidiniuose 
tilptų LDS ir “Darbininko” istorija, apskričių ir kuopų 
istorijos ir paveikslai; įžymiausiųjų LDS narių, “Dar
bininko” rėmėjų trumpos biografijos ir paveikslai; 
straipsniai ir vaizdeliai; rėmėjų sąrašas ir sveikinimai, 
ir tt.

Kadangi LDS seimas yra nutaręs išleisti leidinį ir 
knygos formoje, tai komisijai ne taip yra lengva šį nu
tarimą paneigti arba išleisti be LDS kuopų ir na
rių, “Darbininko” skaitytojų ir rėmėjų pritarimo ir pa
sižadėjimo pagelbėti išleisti ir išplatinti.

Komisija norėtų sužinoti visų LDS narių, “Darbi
ninko” skaitytojų ir rėmėjų nuomones Jubiliejinio lei
dinio knygos klausimu. Prašome visų savo pareiškimus 
padaryti LDS Centro Jubiliejinių leidinių komisijai 
prieš birželio X d. š. m. Pareikšti štai ką:

Ar galite gauti savo kolonijoje skelbimų ir maždaug 

už kiek?...................................................................................

Ar patys nusipirktumėte Jubiliejinį leidinį knygos for
moje, jeigu jo kaina būtų nemažiau kaip 25c?........

Ar sutiktumėte pardavinėti tą knygą savo kolonijoje? 

Kiek galite parduoti?.................................................................

Prašome atsakyti į virš pažymėtus klausimus ir, 
pasirašę savo vardą ir pavardę, prisiųsti LDS Centro 
Jubiliejinių Leidinių Komisijai, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

• LDS JUBILIEJINIŲ LEIDINIŲ
IŠLEIDIMUI KOMISIJA.

Maskva, geg. 16 — So
vietų Rusijos komunistų 
.laikraštis “Pravda” rašo, 
kad Anglija ir Prancūzija 
tyčiomis sudarė blokadą 
vokiečiams ir taip privertė 

' mažas neutrales valstybes 
kariauti už jų interesus, 
komunistai visai nekalti
na Hitlerio už jo žmogžu
diškus darbus ir užgrobi- 

I niuo m<MK^oinU valstybių.

lantiko jūros valdymo, tai 
galima tikėtis, kad Jungti
nės Amerikos valstybės mus mažesnių 
greitai susilauks Vokieti- Stalinas pritaria Hitlerio 
jos užpuolimo. Amerika darbams, 
dabar turi progą prisi
rengti”.

Amerikai nėra didelio pa
vojaus nuo Hitlerio, nes 
platūs vandenynai, 3000 
mylių tolumo ją apsaugo
ja. Bet Anglija ir Prancū
zija nori būtinai įvelti A- 
meriką į Europos karą... Ir 

žiu dainų, muzikos ir pranešimų iš WCOP stoties, Bos- tija užims Belgiją ir O- galimas dalykas, kad jie 
. _ < landiją, Anglija neteks At- mokės savo tikslą atsiekti.

Darbininkų Radio Programa

kuriųjtybių prezidentas Roose-
, kad šis 

Į kraštas turi būti galingai 
apginkluotas, nežiūrint 
kiek tai kainuotų.

Gi Anglijos laikraščiai 
skelbia, kad Amerika tu
rės prisidėti prie sajungi- 

i ninku, kad išgelbėti savo 
s kraštą nuo Hitlerio užpuo

limo.
Anglijos laikraštis Daily

Turkija Paskelbė 
Mobilizaciją

šeštadienį, gegužės 18 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys Providence 
(R. I.) lietuvių parapijos Radio Grupė, vadovaujant 
dainininkui - muzikui A. Giedraičiui. Prašome pasukti 
savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gra- Express rašo: “Jei, Vokie-

ton, Mass.

Ankara, Turkija, geg. 16, 
— Turkijos vyriausybė pa- j 
šaukė į kariuomenę visus 
vyrus nuo 18 iki 45 metų 
amžiaus. Turkija yra An
glijos ir Prancūzijos są
jungininkė.
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ANGLIJĄ 
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Berlynas, geg. 16 — Na
cių vyriausybė paklausta, 
kada jie pradės karą prieš 
Angliją, pasakė: “Kada 
mes būsime tikrai prisi
rengę, — kada ateis lau
kiamas laikas ir kada An
glijai bus nepatogiausia”.

Iš Olandijos pakraščių, 
kuriuos užgrobė vokiečiai 
yra 125 mylios į Anglijos! 
laivyno uostą Harwich. 
Trumpa kelionė lėktuvais.

Šveicarija Pasiruošus 
Ginti Kristę

Belgija Neteko Galingos 
Tvirtovės

Berne, Šveicarija, geg. 16 
— Šveicarijos vyriausybė 
praneša, kad Vokietijos 
nacių armijos divizijos jau 
sutrauktos prie to krašto 
rubežiaus. Šveicarija turi 
paruošus kariuomenę at
remti vokiečių puolimus.

Numatoma, kad Hitlerio 
planas yra užgrobti Švei
cariją, per ją paskiau pul
ti Prancūziją. Šveicarija 
yra kalnuotas kraštas, tu-

------------- ,ri geras tvirtoves ir Hitle- 
Paryžius, gag. 16—Pran-Įriui nebus taip lengva ją 

cūzijos laikraštis Le užgrobti, kai Olandiją ar 
Temps praneša, kad Belgi- Belgiją, 
jos kariuomenė buvo vo
kiečių priversta apleisti ■ ginimas, kad suskaldyti 
Alberto Kanalą, vieną iš Prancūzijos kariuomenę, 
galingiausių Belgijos tvir
tovių. Alberto Kanalo tvir
tovė tęsiasi nuo Liege iki 
Antwerpo, šiaurėje nuo 
Brussels, Belgijos sosti
nės.

laikraštis

Gal yra tik Hitlerio gra-

Nes tokiam pavojui grę- 
siant Prancūzija yra pri
versta pastatyti kariuome
nės dalis prie Šveicarijos 
rubežiaus, ir taip silpninti 
savo jėgas pačioje šalyje.

Iš Europos Karo Lauko
Washington, D. C. — Eu

ropos oficialūs observato- 
riai įspėja Jung. Valstybių 
valdžią, kad ji tikėtųsi Ita- 
ijos greito įstojimo į ka

rą. Toji žinia pasklydo, 
caip tik po to, kada prez. 
Roosevelt padarė “vienuo- 
iktos valandos” taikos at

sišaukimą premierui Mus- 
soliniui.

Galimas dalykas, kad 
Europos oficialūs observa- 
toriai įvairiais įspėjimais 
nori įtraukti Jung. Valsty
bes į Europos karą.

Roma, Italija, — Prane
šama, kad iš Dvasinės ko
legijos išvyko anglai, ško
tai Ir kanadiečiai studen
tai į Londoną Paryžiaus 
ekspresiniu traukiniu. Pa
siliko tik rektoriai Ir keli 
asistentai sutvarkyti visus 
reikalus.

Genoa, Italija, geg. 16— 
šiandien Italijos laivas 
“Conte di Savoia” išplaukė 
į New Yorką, tuo nori įti
kinti karo observatorius, 
kad Italija neplanuoja 
greit stoti į karą.

Washington, D. C.—Val
stybės departmentas pra
neša, kad amerikiečiams, 
gyvenantiems Europoje, 
patarė persikelti j Prancū
zijos Bordeaux sekciją, j 
Portugaliją, j Ispaniją, iŠ 
kur be jokių kliūčių galėtų 
juos paimti laivais susida
rius pavojui.

6raikija Sutraukė Kariuo
menę Prie Italijos

Athcns, Graikija —Grai
kija pasiuntė daugiau ka
riuomenės j kalnus ties I- 
talijos užgrobta Albanija. 
Graikai jaučia, kad alijan
tai ir italai gali susimušti 
dėl Viduržemio strateginių 
pozicijų.

Budapeatas, Vengrija — 
Vengrijos valdžia jeakš su
mobilizuoti mažiausia dar 
du korpusu (apie 60,000 
vyrų).
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Žinios Iš Lietuvos
Kova Dėl LHvriškii Pamal

di VNuje

Vilnius — Jau kelintas 
sekmadienis, protestuoda
mi, kad Lietuvos sostinėje, 
jos svarbiausioje bažnyčio
je - katedroje, kur palai
dotas Vytautas Didysis, 
pamaldos vis tebevyksta 
lenkiškai, lietuviai, susi
rinkę tūkstančiais, pradė
jo patys giedoti lietuviš
kas giesmes, o pamaldų 
gale — Lietuvos himną.

Sekmadienį, balandžio 
21 d. katedros lenkiški ku
nigai ir zakristijonas pa
skelbė “streiką”. Apie tai 
“L. A.” korespondentas 
taip rašo: “10 vai. pilna 
Vilniaus katedra buvo lie
tuvių, kurie pasiuntė dele
gaciją į zakristiją, pareikš
ti, jog bažnyčioje esą Žmo
nės nori, kad pamaldos bū
tų lietuviškos, o ne lenkiš
kos. Delegacija pradžioje

Marijampolės —15,094 ha, 
Tauragės — 14,739 ha, A- 
lytaus — 10,394 ha, Vilka
viškio — 10,383 ha, Seinų 
— 9,417 ha, Telšių — 9,205 
ha ir Utenos — 7,337 ha.

Ukmergė — Šios apskri
ties, Deltuvos valsčiuje gy
vena Adomas Vaičkaus- 
kas, 58 metų, žmona 47 
metų, kurie turi 13 vaikų, 
iŠ jų 8 sūnus ir 5 dukteris 
ir visi sveiki. Vyriausioji 
duktė 29 metų, jauniau
sias sūnus 2 mėnesių. 
Vaičkausk&i turi tik 4 ha 
žemės Ūkelį. Respublikos 

I Prezidentas A. Smetona 
sušelpė Vaičkau 5cimą 
pinigine dovana.

tolis tarkai Lietuvoje

i
Kun. Adolfui BausU 

Atskilta
dėl nesveikatos nuo Smil

gių administratoriaus pa
reigų, jo vieton paskirtas 
Aluntos vikaras kun. Ma- 
siulionis. Kun. Bausys da
bar gydosi Panemunės R. 
Kryžiaus sanatorijoj.

— Rappo dvare buvo tarp 
savininko ir valdytojo ki
lęs nesutarimas. Valdyto
jas, parvažiavus senajam 
dvaro šeimininkui, pakišo 
glėbį raštų, kad pasirašy
tų. Šis, pasitikėdamas val
dytoju, paskaitęs raštus 
pasirašė. Jų tarpe buvo 
•'sutartis”; kad L. Rappas 
atsisako nuo dvaro ir visą 
turtą paveda savo sūnėnui 
tam pačiam valdytojui. 
Vėliau tat pastebėjo.

HITLERIS RAGINA BELGUS 
PASIDUOTI ♦-------------------------------

Brussels, Belgija, geg. 16 
— Per radio Vokietija at
sišaukė į Belgijos gyven
tojus ir ragino juos nebe
kovoti prieš vokiečius, bet i 
pasekti Olandijos pavyzdį] 
ir pasiduoti. Hitleris jiems 
sakė: “Vokietija nenori! 
karo su Belgija, padėkite: ir dabar turįs jau net
savo ginklus ir pasekite*€> 880,000 narių. Neseniai 
i—x—x__ ----------------j: I belgų krikšč. darbininkai

buvo sušaukę savo XIV 
kongresą, kuriame be gau
sių darbininkijos atstovų 
dalyvavo susisiekimo mi- 

' nisteris, socialinės mokyk
los direktorius, daug sena
torių ir seimo atstovų. Vie
nas kalbėtojas kongrese 
pažymėjo: “Tik sukrikš
čioninę auklėjimą, galėsi
me susilaukti naujos dar
bininkų klasės mūsų ryto
jaus visuomenėje. Kiekvie
no atgimimo siela yra sie
los atgimimas. Mūsų sąjū- 

] džiai, kurie apsiriboja vien 
darbininkų trobas aprū
pinti duona, yra nugalėti. 
Sąjūdis, kuris triumfuos 
rytoj, bus tas kurs įneša 
skaidrią sielą ir naują min
tį į darbininko trobą”. To- 

j liau kongresas aptarė 
I svarbius darbininkų eko- 
1 nomlnius ir socialinius 
klausimus.

Belgų Darbininkai Vis 
Labiau Susipranta

Belgų darbininkijoje žy
mią vietą užima krikš. dar
bininkų sąjūdis, pereitais 
metais padidėjęs 47,000

Belgrade, Jugoslavija —> 
Jugoslavijos ministrų ka
binetas susirinko išklausy
ti karo ministro planų ge- 
neralės mobilizacijos rei
kalu. Nežiūrint to, kad da
bar Jugoslavija turi 700, 
000 kariuomenę, kasdien 
šaukia daugiau vyrų j ka
riuomenę.

Iftanbul, Turkija — IŠ 
Turkijos Išvyko italai, iš
eiviai. Italai, kurie dirba 
Turkijos dirbtuvėse ir lai
vyne, padavė pareiškimą, 
kad jie turi grįžti į savo tė
vynę.

savo ginklus ir pasekite*®1' 8ŠO,(X)0 narių. 
landi jos tautos pavyzdį,'’ 
kuri buvo išgelbėta”. Ta
čiau Belgijos vyriausybė 
pareiškė, kad visa tauta y- 
ra nusistačiusi kovoti j 
prieš užpuolikus iki pasku
tinio žmogaus.

Mexico City — Meksikos 
valdžia organizuoja šnipų 
biurą, kuris sektų vokiečių 
ir sovietų agentų požemių 
veikimą.

Paryžius, Prancūzija — 
Pranešama, kad olandai 
po pasitarimų su alijan- 
tals pasidavė Vokietijos 
naciams. Karo ekspertai 
sako, kad Olandijoj situa
cija buvo taip bloga, kad 
būtų buvę bereikalingas a- 
lijantų jėgų aikvojimas. A- 
lijantai patarę olandams 
pasiduoti.

Vokiečiai Areštuojami 
Prancūzijoje

Paryžius, geg. 16 — Visi 
vokiečiai, gyveną Paryžiu
je ir apylinkėje, buvo areš
tuoti ir bus laikomi karo 
stovyklose iki karo pabai
goj. Prancūzai bijo, kad 
vokiečiai neprirengtų kelio 
Hitleriui Prancūzijoje, kai 
padarė kitose valstybėse.

DABAR... 
$1.25

PAINTt 
>2.45 
K-TA

I

(spėja Amerikiečius 
Šveicarijoj

Geneva, geg. 16 — Ame
rikos konsulatas išsiunti
nėjo visiems amerikie
čiams, gyvenantiems Švei
carijoje, kad kurie nėra 
pasiruošę pasilikti Šveica
rijoj kilus karui, kad kaip 
galima greičiau išvyktų iš 
tos šalies. Pataria ameri
kiečiams vykti į Bordeaux, 
Prancūziją.

Olandija Vokiečių Rankose
 4—----------------------------------------

Hague, Olandija, geg. 16, 
— Hitlerio kareiviai užval
dė visą Olandiją. Olandijos 
karo vyriausybė įsake ka
reiviams nebekovoti prieš 
vokiečius, nes tik būsiąs 
didesnis nekaltų žmonių 
žudymas.

Visa Olandija, išskyrus 
Zeelando provinciją, yra 
užgrobta vokiečių. Per 
Zeelandijos provinciją O- 
landijos kareiviai bėga į 
Belgiją ir prisideda prie 
Belgijos, Anglijos ir Pran
cūzijos armijos kovoti 
prieš vokiečius.

Užėmęs Olandiją ir jos 
jūros pakraščius, Hitleris 
taikosi pulti Angliją. Iš O- 
landijos pakraščių į Angli
ją yra netoli, ir Hitleris 
mano orlaiviais vežti ka
reivius į Angliją. Bet aiš
ku, kad Anglijos laivynas 
dabos savo pakraščius...

Kaip Veikia Vengrės
M-----------MergMTes

Vengrės katalikės mer
gaitės yra gėrai išplėtusios 
savo veikimą. Be kitko jos 
provincijoje ruošia trimė* 
nesinius kursus, kuriuose 
būsimos motinos mokosi 
higienos, namų ruošos, pe
dagogikos, pagrindinių ti
kėjimo tiesų; čia jos gauna 
ir patrijotinį auklėjimą, 
mokosi dainų ir tautinių 
šokių. Tūkstančiai vengrių 
jau yra išėjusios šiuos 
kursus.

Mirė 112 Metų Senukė
Mirė viena iš seniausių 

Lietuvos gyventojų, Uršu
lė Makuškienė, išgyvenusi 
112 metų, Jūžintų valsčiuj, 
Bindzeliškių kaime, švie
sus protas ir atmintis ne
susilpnėjo iki mirties.

100,000 KAREIVIŲ ŽUVO
OLANDIJOJE

Paryžius, geg. 16 — O- komunistai 
landijos užsienių reikalų 
ministras Eelco Van Klef- 
fens pareiškė, kad jo kraš
tas neteko 100,000 karei
vių besigindami prieš vo
kiečius.

nuteisti nuo 
dviejų ir pusę iki trijų me
tų į kalėjimą ir piniginę 
bausmę pasimokėti nuo 
$1000 ik i$2000 dolerių už 
platinimą prieš karinių la
pelių.

Vilnius — Atėjus pava
sariui ruošiamasi dide- 

nkriatijoje buvo'užrakin- | sklT
U. Kai nuvyko daugiau \
Įmonių teirautis, kaip bus, «tada j^adita silkinus, jog lrtrfora*l dwų fcmė- 18 

kunigas, kurs turėjo mi
šias laikyti, išėjęs, o kiti 
esą jau pavalgę, tad nebe
galį mišių laikyti. Vis dėl
to, po kurio laiko atsirado 
kunigas, kuris atlaikė 
skaitytas mišias. Vargiai 
ar kada katedroje Žmonės 
taip sutartinai ir visi gie
dojo, kaip Šį kartą. Tai bu
vo, galima sakyti, jungti
nis kelių tūkstančių žmo
nių choras! Ypatingai 
skardžiai net į aikštę nu
skambėjo katedros vargo
nų pritariamas himnas. — 
Po tų pamaldų didelė mi
nios dalis — apie 2-3000 
žmonių susirinko prie ar
kivyskupo rūmų ir reikala
vo pasirodyti arkivyskupą 
Jalbzrykovskį, kuris, žino
ma, nepasirodė. Buvo pa
siųsta ir susirinkusiųjų 
delegacija iš kelių asme
nų. Iš tos delegacijos pa
reikalauta, kad ji lenkiš
kai užpildytų lenkiškus 
Mankus, nurodydama rei
kalą, kuriuo prašo audien
cijos. Pagaliau buvo sutik
ta, kad blankai būtų užpil
domi lietuviškai. Reikalas 
buvo — katedros pamaldų 
kalbos klausimas. Arki
vyskupas delegacijos ne
priėmė. Po to minia dar 
šaukė arkivyskupą, paskui 
sugiedojo himną ir išsis
kirstė. — 12 vai. sumai 
taip pat prisirinko beveik 
pilna katedra lietuvių. Prie 
altoriaus nebuvo matyti 
jokio judėjimo. Lenkai jau 
prie durų pranašavo, kad 
pamaldų nebus. Ir tikrai, 
nei kunigai, nei zakristijo
nai nepasirodė. Susirinku
sieji to “streiko” akivaiz
doje pagiedojo “Pulkim 
ant kelių”, “Linksma die
na”, ir išsiskirstė.

Šv. Jokūbo bažnyčioje 
pamaldas laiko ir pamoks
lus jau sako lietuvis kuni- 

' gas.

t

viso 28.042 ha. Vienkie
miais bus išskirstyta 78 
kaimai, iŠ kurių 48 buvo 
pradėti jau lenkų skirsty
ti. Kaimo Žemių bus iš
skirstyta 22,456 ha. Tokiu 
būdu Šią vasarą bus išma
tuota 50,498 ha. — Pačia
me Vilniuje ir priemies
čiuose apie 500 ha Žemės 
bus išmatuota ir paskirs
tyta į sklypus statybai.

Kaunas. — Maskvos 
“Tass” praneša, kad cen
trinė mišri Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos sienai nu
statyti komisija praneša, 
kad šių metų kovo mėnesį 
buvo baigta nužymėti So
vietų Sąjungos ir Lietu
vos siena bendro 370 kilo
metrų ilgumo. Buvo nu
statyti 609 punktai ir įkal
ta 1.218 sienos stulpai. 
Topogrfainis naujosios 
sienos nustatymas jau ga
lutinai baigtas.

Vilnius — Vilniuje kovo 
mėnesį jungtuvių skai
čius pasiekė rekordą. To
kio didelio santuokų skai
čiaus dar nebuvo buvę. 
Per tą mėnesį susijungė 
daugiau 200 porų. Paste
bėtina, kad susituokusiųjų 
yra labai daug atbėgėlių.

Kanados Vyriausybė Paša- 
Nno KmiMinictiM

Jugoslavija AhMausia 
UnMRJBS

Ottawa, Kanada, geg. 16,
— Aukščiausias šalies tei
smas paskelbė, kad komu
nistų partija Kanadoje tei- _ _ 
sėtai panaikinama. Trys tis, jei Italija ją užpultų.

Paryžius, geg. 16, — Ju
goslavijos vyriausybe atsi
klausė Graikijos, kokią 
pagalbą ji gali iš jos tikę-

*— Vasaros metu Viekš
nių miestelis daro malonų 
ir gražų vaizdą. Bet dabar 
jo vaizdas gana liūdnas. 
Net ir patys kaimiečiai su 
nekantrumu žiūri į nude
gusios bažnyčios galą, bet 
prie taisymo nenori prisi
dėti.
— Kitas didelis trūkumas 

viešniškiams yra, tai jo
kios pirties nebuvimas.

Piknikp Rengėjų Dėmesiui
Prasidėjus piknikų sezonui, 

reikalinga gėra muzika šo
kiams, reikalinga garsiakalbiai 
pranešimams, šokiams muziką 
ir garsiakalbius galite labai pi
giai išnuomuoti pas Feliksą 
Pažasį, 12 Althea St., Dorches
ter, Mass.

Feliksas Pažasis įsigyjo nau
ją garsiakalbių ir rekordavimo 
aparatą, kurį išnuomoja drau
gijoms, klubams ir visiems ki
tiems, kuriems tik reikalinga 
graži muzika ir garsiakalbiai. 
Dėl platesnių informacijų ir 
kainų kreipkitės pas 

FELIKSĄ PAŽASĮ,
12 Althea St., Dorchester, Mass. 

Tel. TALbot 4287.

Cambridge, Mass
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

8 kp. susirinkime, gegužės 12 d., 
nutarė dalyvauti 30 d. gegužės 
— LDS N. A. Apskričio išvažia
vime, Romuvos parke, Montėllo, 
Mass. Dėl važiavimo bužus or
ganizuoja, tikietus platina A 
Zaveckas, P. Kadaitis, ir B. Ja
kutis. Kelionė į abi pusi 65c.

Nutarė LDS 8 kuopa nusiimti 
paveikslą patalpinimui į LDS 
Jubiliejinę knygą ir paskyrė 
auką $10.00.

Skaitytas laiškas Lietuvių 
dienas komisijos 4 d. liepos, 
Marianapolio Kolegijos parke. 
Nutarė prisidėti prie to darbo. 
Išrinkta komisija r P. Radaitis, 
A. Vinciūnas, J. Morkevičius, J. 
Samalis ir B. Jakutis. Komisiją 
padidins Federacijos 16 skyrius.

Kaunas — Per 20 metų 
Lietuvoje iš viso nusausin
ta 469,561 ha Žemės; grio
vio 457,748 ha, drenažo 11, 
813 ha. Nusausinta dau
giausia Panevėžio apskr.— 
77,140 ha, Šiaulių apskr.— 
69,686 ha, Biržų — 54,434 
ha, Kėdainių 43,238 ha, 
Rokiškio — 23,066 ha, Ra
seinių 20,351 ha, Mažeikių 
19,230 ha, Kauno 18,369 
ha, Kretingos —16,174 ha,

PADĖKA

LRK Federacijos 16 skyrius 
reiškia širdingą padėką kalbė
tojams Lietuvos garbės konsu
lui adv. A. šalnai iš Boston; 
adv. A. Mileriui iš Worcester; 
ir “Darbininko” redaktoriui A. 
Kneižiui iš Nonvood; Nekalto 
Prasidėjimo Lietuvių parapijos 
chorui, jo vadui muz. M. Kar
bauskui; solistams — V. Barna
bui, p. M. Grybaitei, K. Sama- 
liui už dalyvavimą ir išpildymą 
programos Federacijos sky-

riaus prakalbose. Programa 
pradėta ir baigta Lietuvos him
nu. Padaryta rinkliava Vilniaus 
lietuvių šelpimui.

Pirmininkui A. Zaveckui pa
kvietus Vytautą Santacką, Joną 
Baranauską, Oną Radaitienę ir 
Marcelę Zaveckienę parinkti 
aukų. Aukavo šie:

Po $1.00 — A. Šalna, A. Knei
žys, A. Mileris, M. Karbauskas, 
O. Mockevičiūtė, S. Pečiulis, J. 
Puzinas, K. Padrezas, A. Vin- 
ciūnas, P. Kuklevičius, J. Rau- 
deliūnas, J. Mockevičius, B. Ja
kutis, V. Jakas, A. Tocionis, M, 
Palaimienė, S. Gailevičius, Rožė 
Mikšys, A. Dubrickienė, P. Jan
kauskas.

Po 2 doleriu — Povilas Kap- 
čius, Miss N. N., ponai Tamuly- 
nai, A. Plekavičius, A. Vaisiau- 
skas.

$25.00 aukavo Mateušas Nor- 
butas.

Po 50 centų — J. Dulevičius, 
J. Survilas, P. Giliutė, G. Gai- 
galiūtė, K. Jankūnas, P. Kadai
tis, A. Burbulis, Jonas Mockevi
čius, Ona Bakšienė, Pr. Pakšie- 
nė, P. Mankus.

Kiti aukavo po mažiaus. Viso 
$73.68. Tariame ačių visiems.

LRK Fed. 16 sk. valdyba —
Pirm. A. Zaveckas, 

lid. V .Jakas, 
Prot. rašt. B. Jakutis, 

Iždo rašt. Jurgis Mockevičius.
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Blitzkriegas Tebesitęsia-
Kaip Ilgai?

v •

• v

Į penkias dienas Olandija paimta. Belgija išsilai- j 
kys kiek ilgiau, bet šiuos žodžius skaitant, gal ir su ja 
jau bus baigta. Hitlerio blitzkriegai iš tiesų yra paten
tuoti ir tai visais atžvilgiais. Nė viena tauta, o gal ir 
nė vienas kitas bet kokios tautos vadas negalėtų savo 
žygių su tokia precizija atlikti. Tarsi nustatyta milži- , 
niška mašina — steam roller, kaip čia vadinama, vo
kiečių armija žygiuoja pirmyn ir pasiekia savo užda
vinių griežtai paskirtu laiku, o gal dar ir pirmiau. Tie
sa, vokiečiai iki šiol turėjo reikalą tik su kur kas silp
nesnėmis valstybėmis. Dabar pasaulis veikiai pama
tys, kaip jų kariškai mašinai seksis Prancūzijoj, 
šiuos žodžius rašant, vokiečiai yra įsibriovę į Pran
cūziją ir užėmę Sedaną, esantį Belgijos pasieny — 10 
mylių nuo belgų sienos ir apie 130 mylių nuo Pary
žiaus. Gi šiuos žodžius skaitant, situacija gal bus tiek 
pakitėjusi, kad skaitytojai daug tikslesnius spėlioji
mus galės daryti.

Pereitam “D-ko” numary esu pasakęs, kad vokie
čiai, peržengę Prancūzijos sieną gali susilaukti staig
menų bei netikėtinumų. Tą sakinį atšaukti nesinorė
tų, bet žiūrint kaip dabar dalykai atrodo, ar tik nerei
kės pridurti, kad ir prancūzai tų staigmenų gali susi
laukti. Tiesą pasakius, tai jau kiek ir susilaukė. Vis 
tik jie niekad nesitikėjo, kad į penkias dienas vokiečiai 
pereitų per Olandiją ir dalį Belgijos ir užimtų Sedaną, 
tą liūdnos atminties miestelį, kur 1870 m. prancūzų 
armija drauge su jų karalium Napoleonu III pakliuvo 
į vokiečių nelaisvę. Be to nemalonaus prancūzams įvy
kio, miestelis Sedanas jokios svarbios rolės nevaidina, 
nes jis yra anapus Maginot linijos. Visa svarba yra ta
me, ką vokiečiai padarys su Maginot linija? Ar ją ku
rioj nors vietoj mėgins pralaužti ir žygiuos tiesiog į 
Paryžių, neatsižvelgdami, ka darys prancūzai, kurie 
bus užsilikę kitose nepralaužtose Maginot linijos vie
tose? (Neįmanoma, kad vokiečiai vienu puolimu lik
viduotų visą Maginot liniją — ištisą tvirtovių grandi
nę 600 mylių ilgio). Vokiečiai turi turėti kokį smulk
meniškai išdirbtą planą, kurs, jei pasiseks, gali suda
ryti epokinę naujanybę militarinėj istorijoj. Yra spė- 
liotojų, kurie mano, kad vokiečiai, pralaužę tik vieną 
Maginot linijos dalį, pasitenkins tik Prancūzijos kam
pučiu ir visu smarkumu puls Angliją. Prancūzai, žino
ma, puls, bet vokiečiai turės stiprią armiją gintis ir iš 
užnugario puls ar grasins juos pulti Mussolini. Nuga- 
galėję Angliją, vokiečiai visomis pajėgomis puls pran
cūzus ir, Mussoliniui prigelbstint, juos sutriuškins. 
Tokį planą būk tai pats Hitleris užgyręs. Tai vis spė
liojimai. Kai dėl jau įvykusių faktų, tai jie iš tiesų vi
sus stebina savo netikėtumu. Iki šiol vokiečiai netikė
tumų nesusilaukė. Viskas ė jo pagal jų planą. Bet — 
dabartinis vyriausias prancūzų armijos vadas gen. 
Gamelin, tas pats, kurs 1914 m. būdamas maršalo Fo- 
cho štabo viršininku, išdirbo planus, kurie privedė prie 
mūšio ties Marne ir išgelbėjo Paryžių ir Prancūziją. K.

Lenkų nukankintą
KUN. LAJAUSKĄ PRISIMINUS

Kovo 16 d. suėjo 19 metų 
kaip lenkų žandarai žiau
riai nukankino ir nužudė 
plačiai žinomą Lietuvos 
veikėją kun. Kazimierą 
Lajauską, Liublino univer
siteto studentą.
Velionis gimė 1892 m. Le- 

vaniškių km., Šešuolių val
sčiuje, Ukmergės apskr., 
nepasiturinčių ūkininkų 
šeimoje. Nors tuo laiku ir 
mikykloje ir aplinkumoje 
vyravo lenkų kalba, bet jis 
nepasidavė svetimai įtakai 
ir liko ištikimas savo tėvy
nei sūnus. Matydamas per 
bažnyčią lenkų dvasininkų 
varomą lenkinimo darbą, 
jisrįžosi, kiek tik galėda
mas, tam pasipriešinti. Jau

mokydamasis Vilnius ku- 
nigj seminarijoj, kurioje 
vyravo lenkiška dvasia, 
aktingai pasireiškė kaip 
tikras lietuvis kovotojas.

Ligi 1920 m. kun. Lajau- 
skas dirbo Švenčionių pa
rapijoje. Čia gyvendamas 
velionis tiek dvasinį, tiek 
tautinį darbą dirbo nesi
gailėdamas nei sveikatos, 
nei gyvybės. Jis visur, kur 
tik galėdamas, kėlė tauti
nį lietuvių susipratimą, vi
sus užtardavo, sušelpda
vo, steigė draugijas, lab
daros įstaigas ir kit. Dėl 
to jį gyventojai labai my
lėjo ir jo įtaka buvo labai 
didelė. Lenkai, matydami 
velionies didelius gabu-

mųslir įtaką gyventojais ’̂ 
pradėjo jį kaip lietuvį pAt- 
sekioti ir net laiškais grą- 
sinti. Grąsinančio tono lai
škus jam parašė Ceikinių 
parapijos, Laukių dv. sav. I 
Bonze ir kiti. Velionis, lyg 
nujausdamas, kad lenkai 
rengiasi jį kaip nors nužu
dyti, savo draugams pa-Į 
reiškė: “jei ir žūsiu, tai į 

nors žinosiu, kad dėl tėvy-- 
nės šuvau”.

1920 m. velionis parvyko 
į savo gimtąjį kaimą ap
lankyti motinos. Bet jau 
grįžti dėl karo negalėjo. 
Čia jam buvo pavesta į- 
steigti Zibalų 
(tuo laiku Zibaluose buvo 
tik filija).

1921 m. kovo 16 d. kun. 
Lajauskas su keliais Ziba
lų parapijiečiais vyko Vil
niun parapijos steigimo 
reikalais. Jį lenkj žandarai 
prie neutralinės zonos, ties 
Jauniūnų km. (apie 10 km. 
už Širvintų) sulaikė, nuve
dė į Lipuvkos mišką, žiau
riai nukankino, nudraskė 
rūbus ir sušaudė. Vyku- 
siems su juo parapijie
čiams lenkai akiplėšiškai 
melavo, kad kun. Lajaus
ką pasiuntę į Vilnių.

Velionies kūną giminės 
rado tik po poros savaičių 
tame Lipuvkos miške pa
kastą. Visas kūnas buvo 
labai žiauriai sužalotas ir 
subadytas. Matyt, lenkų 
budeliai jį ilgai kankino.

Šito didžiadvasio lietu
vio karžygio, laisvės kovo
tojo kun. K. Lajausko kū
nas palaidotas Zibalų baž
nyčios šventoriuje. Ant jo 
kapo visuomenės lėšomis 
yra pastatytas kuklus pa
minklas, su įrašu, liudijan
čiu jo kankinio mirtį nuo 
klastingo lenkė;'' čia ilsisi

parapiją

I

Skipper Jessie Jonės, dešinėj, apsakinėja savo pa
tyrimus, kaip jo įgula buvo nugabenta iš Narviko į An
gliją, kuomet naciai atakavo. Jis išdėsto savo įspūdžius 
kapitonui T. Dorling’ui.

ir jo neseniai mirusi moti
na, kuri tiek daug ašarų 
ant savo didvyrio sūnaus 
kapo yra išliejusi.

Velionis ligi mirties dir
bo ir kovojo už Lietuvos 
liasvę. Ypatingai jis dirbo 
ir rūpinosi Vilniaus išlais
vinimu, kurio apylinkėse 
tuomet gyveno. Todėl da
bar, kada Vilnius yra lais
vas, vertėtų kun. Lajausko 
palaikus perkelti į Vilnių, 
už kurio išlaisvinimą jis 
kovojo ir minę,, kankinio 
mirtimi.

Lietuviai Sovietų Sąjungoje

gyvena sena tvarka, tačiau 
nežino, ar ilgai tokia padė
tis liks. Kaip ten bebūtų, 
reiktų susirūpinti ten e- 
sančiais lietuviais, kurie 
visi norėtų prisiglausti 
prie Lietuvos ar persikelti 
Lietuvon. Prileiskime, kad 
Sovietų Sąjungos vyriau
sybė įvykdys sumanymą ir 
evakuos kelių kilometrų 
pločio juostą pagal sieną. 
Tuomet dauguma lietuvių 
turėtų išsikelti, gal į toli
mas Sovietų Sąjungos ša
lis. Taip išblaškyti jie mū
sų tautai dingtų galutinai. 
Sovietų Sąjungos vyriau
sybė lietuviškų mokyklų 
Švenčionių srityje nestei- 

i gia ir neleidžia steigti. Vai- 
■ kučiai turi lankyti sovietų 
mokyklas ir tuo pačiu su
augs su naująja tvarka. 
Bažnyčios nebeturi jokios

ža žinių. Tiesa, dar nuo 
naujos sienos pratiesimo 
praėjo vos keli mėnesiai. 
Taigi, toje Sovietų Sąjun-

v •

sitvarkymas. Kaip jis pasi
baigs, niekas nežino. Tuo 
tarpu turima tik šiokių ži
nių. Kalbama, kad Sovietų 
Sąjunga ketina evakuoti 
tam tikrą sienos ruožą. 
Vieni tvirtina, kad tas ruo
žas bus 0,5 klm. pločio, o 
kiti vėl žino, kad tas ruo
žas būsiąs 3 ar net 5 klm. 
platumo. Iš to ruožo bus 
iškraustyti visi gyvento
jai, jų trobesiai nugriauti, 
medžiai iškirsti ir tas ruo
žas paverstas tikra dyku-

• v

1939 metų spalių mėn. 
Sovietu Sąjunga laisvu no
ru grąžino dalį Vilniaus 
irašto Lietuvai. Kaip jau 
žinoma, pereitą rudenį 
1920 m. Lietuvos sienos 
nebuvo atstatytos. Buvo 
sugrąžinta tik dalis lenkų 
atplėšto Vilniaus krašto. 
Visa lietuvių tauta labai 
apgailestauja, kad dabar 
už Lietuvos sienų liko dar 
nemažas skaičius lietuvių. 
Tirščiausiai lietuvių gyve
na Švenčionių apylinkėse. 
Ten Sovietų Sąjungos pu
sėje liko penki visiškai lie
tuviški valsčiai, kuriuose 
gyvena mažiausiai 45 — 
50,000 lietuvių. Toje srity
je, kuri yra gana tirštai[ma arba gal ganykla ar 
apgyventa, ūkininkai yra pieva. Kaip tas klausimas 
pasiturį. Jų turtingumą į- ir bus išspręstas, lietuviai 
rodo faktas, kad prieš ke- anoje sienos pusėje bus 
lis metus jie išlaikė savo visiškai atskirti 
privatinę lietuvių gimnazi
ją. Kai lenkai visas lietu
vių mokyklas uždarė buvo 
uždaryta ir lietuvių gim
nazija Švenčionyse. Dau
guma lietuvių, einančių 
mokslus Vilniaus kraštą 
dar lenkams valdant, buvo 
iš Švenčionių apskrities. 
Dabar atrodo, kad tie lie
tuviai, jei neįvyks stebuk
las, jau visam laikui yra 
nuo savo tėvynės atskirti.

Daug amerikiečių bus 
arba iš to krašto kilę, arba 
turės ten giminių. Dėlto 
jie su dideliu susidomėji
mu sutiks kiekvieną žinią 
apie tą kraštą. Reikia su 
apgailestavimu pasakyti, 

i kad Lietuvos įstaigos apie ir bažnyčių žemes ir jose 
i lietuvius, likusius Sovietų suorganizavo 
■ Sąjungoje, turi labai ma- Smulkūs

gos dalyje vyksta dar per- įtakos, nes kunigų beliko

nuo savo 
brolių tėvynėje ir nebega
lės nė pasienyje susitikti, 
nė kitu būdu susižinoti. 
Jie bus priversti visiškai 
nutraukti ryšius su savo 
tėvyne, ją pamiršti ir vi
siškai prisitaikinti nau
joms sąlygoms. Atsižvel-' 
giant į tai, kad ir kitose 
Vilniaus srities vietose, li
kusiose už Lietuvos sienų, 
lietuvių skaičius yra gana 
didelis, jų netekimas būtų 
didelis nuostolis lietuvių 
tautai.

Tenka patirti, kad nauja 
tvarka dar nežymiai tesi- 
reiškia lietuvių apgyven
tose srityse. Valdžia nusa
vino — atėmė dvarininkų

kolchozus, 
ūkininkai tebe
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LRKSA 52 Seimo Dienotvarkė
Gegužinė

visas pastangas, kad seimas bū
tų pasekmingas.

Seimo rengimo komitetą su
daro sekantieji:

Kun. A. Petraitis -- garbės

WORCESTER, MASS. —
Gegužės 19 d.

Maironio parke. Minėtoje gegu
žinėje visi atstovai ir Worceste- 
riečiai kviečiami dalyvauti.

Gegužės 20 d. — Šv. Kazimie-1 pirmininkas; J. Svirskas — pir- 
ro parap. bažnyčioje iškilmin- mininkas; S. Bugnaitis — raš- 
gos šv. mišios 9:30 vai. Šv. Mi-į tininkas; Komiteto pagelbinin- 
šias atnašaus Centro Dvasios kai: — M. Morkūnienė, M. A- i

Iškil- nušauskienė, E. Vaitkienė, J. 
Daučiūnas, J. Grigas, V. Bla- 
vackas.

Muzikos komisija: — Muz. J. 
K. Žemaitis.

Programų Rinkimo Komisija: 
M. Anušauskienė, M. Anušaus- l

i kaitė, M. Morkūnienė, A. Vait-

i

Vadas kun. P. M. Juras, 
mėms pritaikintą pamokslą bu
vo pasižadėjęs pasakyti kun. J. 
švagždys, bet jam susirgus, pa
sakys kun. A. Petraitis.

11:00 vai. prasidės seimo se
sijos Bancroft viešbutyje, Fran- 

| klin gatvėje.
7:00 vai. vakare įvyks klasiš- kienė, J. Svirskas, S. Bugnaitis. 

kas koncertas, Šv. Kazimiero' Dekoracijos Komisija: — J. 
i parap. salėje, kurį išpildys Šv.' Svirskas, S. Bugnaitis, F. Trun- 
Kazimiero . parapijos didysis ; ca, J. Grigas, A. Vaitkienė, M. 
choras, vadovaujant muzikui J. 
K. Žemaičiui. Be to dainuos solo 
ir duetus. Tikimės daug svečių 
dainininkų iš kitų miestų. Pra
šome prisidėti prie paįvairinimų 
programos.

Gegužės 21 d., 8:00 vai. giedo
tos šv. mišios už LRKSA miru
sius narius.

Tą pačią dieną, 7:00 vai. va
kare, visi delegatai susirinks 
prie Šv. Kazimiero parap. baž
nyčios, iš kur visiems delega
tams bus aprodyta Worcesterio 
žymesnės apylinkės. Delegatai 
vyks automobiliais.

Gegužės 22, 
bankietas atstovų pagerbimui. 
Bankietas prasidės 7:00 vai. 
vakare Bancroft viešbutyje. 
Seimo rengimo komitetas deda

Iškilmingas

Anušauskienė, M. Anušauskai- 
tė, J. Ciunys, J. Nastaravičius, 
A. Giraitis, M. Giraitienė.

Spaudos komisija: — J. Svir- 
skas, S. Bugnaitis, V. Blavac- 
kas.

Delegatams nakvynių parūpi- 
nimo komisija: — J. Svirskas, 
M. Anušauskienė, M. Morkūnie
nė, A. Giraitis, M. Giraitienė.

Automobilių komisija: — J. 
Svirskas, K. Lekeckas.

Vėliavų komisija: — J. Gri
gas, J. Daučiūnas, A. Vaitkienė, 
M. Morkūnienė.

Seimo Rengimo Komitetas
P. S. — Kas turite laisvų kam

barių seimo delegatams nakvy
nei, malonėsite iš anksto pra
nešti: J. Svirskui, 10 Shannon 
St., arba kuopos komitetui.

mažai, o tie patys arba iš
siunčiami kitur, arba ne
gali laikyti pamaldų. Tuo 
būdu kultūrinis ir tikybi
nis lietuvių gyvenimas ne
begalimas ir gyventojai 
turės visiškai prisitaikyti 
naujoms aplinkybėms.

Motinos Dieną paminėti šv. 
Kazimiero parapijos choras iš
pildys lietuvišką Minstrel Show 
(Lietuvišką Kratinį), kuris yra 
naujanybė montrealiečiams, nes 
panašaus pobūdžio parengimai 
Kanados lietuvių dar niekur 
nebuvo suruošti. Programoje 
dalyvauja Pupų Dėdė su Pupu
čių orkestruku, Keturi iš Pupų 
Išvaryti Pilypai Šalaputriai (tai 
mūsų komikai dainininkai: V. 
Kajackas, F. Brazauskas, V. 
Bubelis ir K. Mališauskas) ir 
Čigonės Atsilankymas. Muzika- 
lę dalį paruošė varg. žižiūnas, 
vaidinimo dalį V. Sirvydas.

Visi montrealiečiai prašomi a- 
teiti šį sekmadienį, geg. 19, į 
parapijos salę, apie 6 vai. vaka
ro. Programą perduos parapijos 
nuosava radijo stotis JUOKIS. 
Įžanga 25c. Pelnas skiriamas 
vaikučių savariniai ekskudsijai.

Daug lietuvių iš Sovietų ; 
Sąjungos išbėgo į Lietuvą, 
tačiau tie, kurie turi nekil
nojamą turtą, turėjo likti 
vietoje. Pagaliau, ką tie ■ 
gyventojai turėtų į Lietu
vą atvykę veikti? Atgavus 
nualintą Vilniaus kraštą, • 
Lietuva turi įtempti visas 
jėgas, norint sulyginti at- 
silikusį kraštą su Lietuvos 
ūkiu. Lietuvoje žemės yra 
užtenkamai, tik ūkininkų 
įkurdinimui reikia daug 
lėšų, o jų dabar negalima 
mobilizuoti. Kiek tenka 
girdėti, Sovietų Sąjunga 
nesipriešintų lietuvių iškė
limui į Lietuvą. Dėlto reik
tų sudaryti tam galimy
bę. O tokių galimybių at
sirastų, jei kas rimčiau tuo 
reikalu susirūpintų. Nėra 
abejonės, kad amerikiečių 
tarpe yra turtingų žmo
nių, kurie galėtų sudėti ir 
suorganizuoti kapitalus. 
Būtų galima įsteigti tam 
tilkslui bendrovę, ar hypo- 
tekų banką, kuris finan
suotų įsikuriančius iš už
sienių sugrįžusius lietu
vius. Sudarius tinkamą or
ganizaciją, kurią be abejo-

Montrealiečiai vis dar kalba 
apie prof. Pakšto atsilankymą, 
kuris vietinėje anglų ir prancū
zų spaudoje sukėlė nemaža gra-

žiu ir nuodugnių straipsnių apie 
Lietuvą, jos problemas, ir jos 
mokslo žmones. Rašė: dienraš
tis Star, La Presse, Le Devoir, 
Le Canada, LTllustration, ir ki
ti. Prof. Pakštas įteikė Montre- 
alo Rotary klūbo sekretoriui 
Lietuvos vėliavą. Jis davė Mon- 
trealo Geografų draugijai pran
cūziškai ilgoką paskaitą apie 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraš
tus. Be to, kalbėjo University 
klubui ir Kanados Tarptautinės 
Politikos Institutui. Lietuviams 
kalbėjo vieną vakarą. Klebonas 
kun. Bobinas profesoriui suruo
šė vakarienę, kurioje dalyvavo 
keli įžymesni kolonijos veikėjai. 
Buvo ruošiama profesorių iškil
mingiau sutikti sekmadienio 
dieną, bet jo traukinys pavėla
vo dėl potvynių 18-ką valandų. 
Kadangi šiokiomis dienomis lie
tuviai montrealiečiai nepratę į 
parengimus lankytis (dėl ilgų 
darbo valandų), todėl pasiten
kinta tik prof. kalba ir vaišė
mis, kurias klebonas paruošė. 
Profesoriaus atsilankymas daug 
naudos Lietuvos reikalams da
vė, nes jis suėjo su daugeliu į- 
žymių Kanados žmonių, ku
riems nuodugniai išaiškino kas 
Lietuva yra ir kokius sunkius 
uždavinius ji išrišo, ir riša. Rap.

nės remtų ir valstybė, bū
tų galima sukurti stiprų ū- 
kinį vienetą, kuris su laiku 
duotų neblogą pelną ir re
aliai pasitarnautų lietuvių 
tautos siekimui — grąžin
ti savo tautiečius iš tų 
kraštų, iš tų sričių, kurio
se jie dėl tam tikrų aplin
kybių turės greitai nutau
tėti.

Tokius rūpesčius pergy
vena rimti lietuviai. Kai 
visa tauta persiims tais rū
pesčiais, bus rasta išeitis 
tiems siekimams įkūnyti. 
Dar reikia pabrėžti, kad 
reiktų pradėti veikti, o ne 
svarstyti ir galvoti, kol 
praeina tinkamas laikas. 
Amerikiečiai, kurie galvo
ja realiai ir moka apsi
spręsti, šiuo atveju galėtų Jos kaina 25c. 
imtis iniciatyvos ir pradėti 
reikalą vykdyti.

• Dangietis.

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.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA
Sekmadienis, geg. 5 d. buvo 

svarbi diena mūsų parapijos gy
venime, nes tą rytą per mišias

džia savo vaiko. Virš 1,000 žmo
nių buvo prie Dievo Stalo: du 
kunigai dalino šv. Komuniją 
arti pusė valandos laiko.

8:30 vai. 11 mūsų vaikučių pri
ėmė Jėzų pirmą kartą į savo 
kūdikiškas širdis. Kun. Antanas 
Dubinskas iškilmingai įvedė 

' vaikučius bažnyčion, priėmė jų 
krikšto įžadų atnaujinimą, at
našavo šv. mišias jų intencija, 
pasakė kaip vaikučiams taip jų 
tėvams atatinkamą pamokslą, 
ir po mišių naujus Kristaus ne
šiotojus įrašė į rožančiaus ir 
škaplieriaus brolijas. Vaikučiai, 
rūpestingų Sesučių Kazimierie- 
čių priruošti, savo dalį išpildė 
kuOpuikiausiai. Dienos iškilmei 
bažnyčos didysis altorius buvo 
paskendęs lelijose, o įeiti į sank- 
tuariją buvo įrengti tam tikri 
vartai. Ne vienas dalyvavęs mi
šiose apsiverkė, prisiminęs savo 
pirmos šv. Komunijos dieną.

NAUJI KRISTOPHORAI
Sekantieji priėmė Jėzų į savo 

širdį pirmą kartą: Ambrazų 
Robertas, Baranauskų Juozas, 
Bagdonų Dolores, Orantų Kot
ryna, Mclntyre Marijona Tere
sė, Maskevičių Agota, Razaus- 
kų Paulyna, Wamken Marijona, 
Zaliagirių Pranciška, Želinskų 
Genovaitė, ir Želinskų Elaine.

MOTINOS DIENA
Viena iš gražiausių ir iškil

mingiausių dienų tai yra antras 
gegužės mėn. sekmadienis, kuo
met kasmetą yra pagerbiitftios 
motinos. Šįmet kaip ir kitais 
metais tas visų motinų atmini
mas praėjo su nepaprasta pom
pa. Per draugijų mišias 8:30 v. 
bažnytinis choras išliejo visus 
savo gabumus. Kun. dr. Mende
lis atnašavo mišias visų motinų 
intencijoms. Jis pats pasakė ir 
pamokslą, kuriame priminė, kad 
motinų dienoje mes gerbiame ne 
tik motinų asmenį, bet ypač 
motinos nemaringą meilę, kuri

KUBELIUS - BŪDAITE
Motinos Dienoje prieš mišias 

10 vai. Albertas Kubelius paė
mė sau už moterį Oną Būdaitę. 
Abudu jaunieji yra gan plačiai 
žinomi tarp Baltimorės lietuvių, 
nes Būdų Onutė dar būdama 8- 
tam skyriuje parapijinės moky
klos atsižymėjo lietuvių kalbo
je, parašydama vieną kitą daly
kėlį ‘Draugui’ ir kitiems lietu
viškiems laikraščiams. Sveiki
name naujavedžius ir linkime 
jiems visų Dievo malonių. Turi
me vilties, kad visuomet pasi
liks ištikimi lietuviai ir parapi- 
jiečai 'šv. Alfonso parapjos.

MIŠIOS ATSIVERTĖLIAMS
Jau antras metas kaip kun. 

dr. Mendelis Sekminių dieną su
kviečia visus, kurie priėmė Ka
talikų tikėjimą pereitais metais 
dalyvauti Sekminių Padėkos 
mišiose. Šįmet buvo net 26, ku
rie iš įvairių atskalų grįžo į sa
vo “Tėvo Namus” per tarpinin- 
kystę mūsų parapijos kunigų. 
Tačiau Baltimorės Katedroje 
Sekminių vakarą, kuomet kas
metą J. M. Arkivyskupas Cur- 
ley asmenini suteikia atsivertė
liams Sutvirtinimo sakramentą, 
virš 700 vyrų ir moterų liko 
priimti į Katalikų Bažnyčią į- 
vąiriose Baltimorės parapijose. 
Kun. dr. Mendelis savo pa
moksle atsivertėliams priminė, 
kad ta Kristaus ramybė, kurią 
Jis žadėjo šios dienos evangeli
joje savo mokiniams galima tu
rėti tik kovojant ne su savo ar
timu, bet su trimis mūsų išga
nymo priešais, būtent, velniu, 
pasauliu ir kūnu. Ragino atsi
vertėlius būti visuomet dėkin
gais už tą tikėjimo dovaną, ku
rią jie apturėjo ne per savo nuo
pelnus, bet iš Dievo gerumo.

Mišios užprašytos jos vaikų. 
Kaip gerai, kada vaikai neuž
miršta savo mirusių tėvelių.

Sunkiai susirgęs Viktoras Ma
tulionis, gyv. Wleeling St. Jis 
yra narys Šv. Jurgio draugijos. 
Linkime jam greitai pasveikti.

šv. Dvasia padėtų kitoms a- 
vims, kurie šiandien nepriklau
so Kristaus avydėn surasti tik
rąjį Ganytoją.

' * I
lonus tokio jaunimo patamavi- pasiilgo 
mas. j

Anglijos karališko oro laivyno nariai inspektina sudužusio vokiečių 
bobnešio likučius, Clacton-on-Sea. Bobnešys buvęs pilnai apginkluotas, 
ir jis savo kritimu užmušęs penkis asmenis ir apie 150 sužeidęs.

GEGUŽINE PROCESIJA
Viešas metinis Marijos pager

bimas įvyko pereitą sekmadienį, 
gegužės 12 d., 4 vai. po pietų. 
Šiame viešame parapijos pasi
rodyme dalyvavo švč. Vardo vy
rų dr-ja, Sodalietės, Altoriaus ir 
Rožančiaus moteris, ir mokyk
los vaikučiai. Kaip visuomet ne 
tik mūsų žmonės, bet skaitlinga 
svetimtaučių minia turėjo kuo 
gėrėtis, žiūrėdami į įvairia
spalviai pasipuošusius procesi
jos dalyvius. Sodaliečių pirmi
ninkė, p-lė Juškevičiūtė buvo 
gegužės karalienė. Ji atkalbėjo 
pasišventimo aktą sugrįžus pro
cesijai į bažnyčią. Kun. dr. 
Mendelis jausmingais žodžiais 
dėkojo visiems, ypač kun. Du- 
binskui, Sesutėms, ir Švč. Var
do dr-jos valdybai už jų rūpes
tį ir pastangas, kad viskas taip 
tvarkingai buvo atlikta. Iškil
mės užsibaigė giedojimu Mari- Dinkime ištikimai parapijonkai i 
jos litanijos ir palaiminimu Švč. į veikliai pasveikti.

Ponas Jonas Jasaitis, kurs 
sunkiai

susižeidė, jaučiasi daug geriau. 
Tik ims laiko iki sulaužyta ko-į 
ja sugys. Tikrai reiškiame gilią 
užuojautą jo nelaimėje ir tiki
mės, kad neužilgo mes matysim 
p. Jasaitį bažnyčioje.

Jonas Maskevičius ir Eduar
das Budelis, abu 8-to skyriaus 
parapijinės mokyklos mokiniai, 
pereitą šeštadienį laikė kvoti
mus, kad būtų priimtais į šv. 
Karoliaus Kolegiją, kur berniu
kai yra priruošiami Seminari
jom Geriausio pasisekimo!

Nugirdau, kad per visą Devin
tinių oktavą mūsų bažnyčioje 
bus išstatyta švč. Sakramentas 
kasdien maldaujant taikos pa-į 
šauliui.

Taipgi kvietė visus melstis, ka<nuo lopšio iki karsto neaplei-

ATSIDARO
PIRMADIENĮ, GEGUŽĖS 20-TĄ

Naujos Anglijos Garsios Lenktynės

SU FFOLK DOWNS
8 lenktynės Kasdieną

Prasideda 2:15 vai.

New Puett Startinę Gate
(Prasidės laiku — nfevėluokito)

Grandstand, 50c.
Clubhouse, $1.00

(Su taksais!

Smagios ir įdomios Lenktynės!
DAILY DOUBLE LANGELIS UŽSIDARO 2 VAL. p. p. 

*»r

Darbininko" Jubiliejinio Pik 
niko Rėmėjų Eilės Auga

Motinos diena Šv. Petro para
pijoj pavyko puikiausiai. “In 
corpore” ėjo prie Šv. Komuni
jos: Šv. Vardo draugija, Sodali- 
cijos, Marijos, Moterų Sąjunga, 
Gyvojo Rožančiaus ir vaikų 
draugija. Nors jaunimo šioj pa- 
parapijoj nedaugiausia, bet tą 
dieną visas jaunimas parodė di- 
delią pagarbą motinėlėms. Jau
nimo draugija pristatė gėles dėl 
papuošimo visų trijų altorių. 
Sodalicijos choras giedojo pir
mas mišias, Marijos choras — 
antras; Didysis — trečias. Ma-

Pereitą savaitę Harper ligoni
nėje buvo padaryta operacija 
Angelijai Kem, katekizmo pa
mokų mokytojai šioj parapijoj. 
Nors padėtis išrodo bloga, bet 
yra vilties, kad ji pasveiks. Jos 

t vaikučiai, mokiniai, 
įneš ji yra labai gera ipokytoja. 
| Lauksime greito pasveikimo.

šeštadienį, geg. 18 d. bus tre- _ .x , ,. . . Pereitą sekmadieni įvyko vėsios mišios prie visų altorių uz _ .. _ , . ...
. , . x .. - tuves Lijono Domeko ir Alber-sielą Anastazijos Zimnickienes. į ,

, i tos Kelikeviciutes. Vestuves bu-
.................... - - -' vo be iškilmių, nes jaunavedžiai 

I norėjo atlikti viską ramiai. Do- 
! meikai priklauso Šv. Antano 
parapijai, o Kelekevičiai Šv. 
Širdies parapijai, Dearbom.

ta jai tulžies operacija. Ligonė 
jaučiasi gan gerai ir manoma, 
kad jos operacija bus sėkminga.

Sakramento. Ši procesija dar 
vieną skaistų lapą įrašė mūsų puldamas nuo kopėčių 
parapijos istorijoj.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Pirmas 1940 m. parapijos iš

važiavimas įvyks geg. 19 d. pa
prastoj vietoj Arion Parke. 
Kun. Dubinskas yra garbės pir
mininkas, o Juozas Makaraus- 
kas ir jo sūnus Petras bus iš
važiavimo šeimininkai. Ponios 
Šilanskienė ir Ivoškienė su savo 
padėjėjomis rūpinsis valgių pa
gaminimu. Kadangi šiais me
tais parapijos parengimu tebu
vo du ar tris, tai manoma, kad 
visi lietuviai ypač skaitlingai 
dalyvaus šiame parapijos pir
mam piknike. Rengėjai užtikri
na, kad stengsis visus atsilan
kančius pilnai patenkinti.

NUOTRUPOS
Pereitą savaitę kun. Dubins

kas buvo nuvykęs net į Daven- 
port, lova, tris ar keturios va
landos kelionės už Chicagos. 
Ten jis dalyvavo metiniame su
važiavime visų J. V. kunigų, 
kurie baigė savo studijas Romo
je. Grįžo šeštadienį, geg. 11 d.

Motinos Diertbs iškilmėse da
lyvavo, atvykę iš Oakville, Ct.. 
kun. Mendeiių sesutė ir jos vy
ras, ponai Pliuščikai. Jie gėrė
josi bažnyčios gražumu ir ta 
tvarka, kurią pastebėjo, ypač 
einant žmonėms prie Dievo Sta
lo.

. Ona Rukšteiienė randasi Wo- 
men’s General ligoninėje. Penk
tadienį. geg. 10 d. buvo padary-

tanas Kasiusias
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washinglon Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

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

Šią savaitę į Rėmėjų eiles įstojo sekantieji: 
Karvelis, Omaha, Neb...........................
Zurlis, Linden, N. J...............................
Pūkas, Philadelphia, Pa. ........ ...........

M. Zarembienė, Manchester, N. H..........
Vaclovas Zaremba, Manchester, N. H. 
J. Valuckas, Watertown, Conn.................
O. Augustauskienė, Dayton, Ohio........
N. N. Somerville, Conn..............................
Juoz. & Elena Mickeliūnas, Chicago, III.
J. Klimas, Mt. Carmel, Pa..........................
Adomas Oželis, Philadelphia, Pa...........
Ann Danchus, St. Louis, Mo.....................
Kun. V. Masevičius, Detroit, Mich.........
K. Dryža, Philadelphia, Pa.......................
Julė Eidentienė, New Britain, Conn. ... 
Mrs. E. Bagdon, Chicago, UI.....................
Pr. Čeginskas, Sheboygan, Wisc.............
O. Gininienė, Kulpmont, Pa......................
M. Kriaučiūnas, Watertown, Conn.........
Mr. Jurkevičius, Haverhill, Mass..........
Mrs. Kerauskas .........................................
LRK Amer. Piliečių Klubas, Westville, 
S. Blaskevičius, Detroit, Mich..................
A. Kasper, Somerville, Mass. ................
V. Petrauskienė, Detroit, Mich............
Kun. F. E. Norbutas, Brockton, Mass.... 
Kun. P. Juraitis, Athol, Mass..................
V. Sinkevičius, Gardner, Mass................
J. Vaičaitis, Scranton, Pa..........................
J. Oreskienė, Binghamton, N. Y.............

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas.

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.30 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

Pradedant gegužės 19 d., šioj 
parapijoj bus kas sekmadienį 
keturios mišios. Mišios 7, 8, 
9:15 ir 10:45 vai. Taip bus per 
visą vasarą. Bus gera proga iš
klausyti šv. mišias tiems, kurie 
nori ankščiau sekmadienį kur 
nors iškeliauti.

Pora savaičių atgal įvyko su
sirinkimas 13 ir 33 Federacijos 
skyrių, kuriam pasitarta apie 
rengimą “Tag Day”. Po pasita
rimų nutarta vietoje “Tags” 
vartoti gėles. Taipgi nutarta, 
kad ta “Gėlių Diena” įvyktų 
birželio 8 d., 1040; kurios aukos 
bus pasiųstos Lietuvos pabėgė
liams, ypač Vilniui. Išrinkta se
kanti vaidyba: garbės pirm. — 
kun. A. Petraitis, pirm. —Kon
stantas Akstinas, vice-pirm. — 
dr. F. Weiksner, raštininkas — 
M. Pauliukonienė ir W. G. Krou- 
nalis, iždininku — kun. K. A. 
Vasys. ižd. globėjais — Juozas 
Giavickas ir V. Liutkienė. Kun. 
Padvaiskas ir kun. Bakanas — 
organiaztoriais rinkėjais; Spau
dos — 
veckas.

Gegužės 8 d., įvyko Valdybos 
susirinkimas, kuriame paskirs
tyta įvairūs prisirengimui dar
bai. Nutarta kreiptis ir į visas 
Worcester draugijas prisidėti. 
Sekantis valdybos susirinkimas 
įvyko gegužės 15 d., Aušros 
Vartų parapijos kambariuose.

T. Mažeikienė ir p. Bla-

Vasaros laiku, iš priežasties 
I išvažiavimų, daugelis žmonių 
i apleidžia šv. mišias. Tai neturi 
• būti. Kaip nėra ankstyvų mi
šių savo parapijoj, kreipkitės 
kitur, kur jos yra laikomos.

I 
I

Tdephone Plaza 8595
Llmoelnai MI visokių reikalą.

pasirodyti su savo mamytėmis. 
Tas sudaro labai gražų įspūdį. 
Už įvedimą šio gražaus papro
čio pagyrimas ir pagarba pri
klauso mūsų par. vargoninin
kui, p. muz. J. K. Žemaičiui, 
nes jo pasidarbavimu tas papro
tys įvestas jau keli metai atgal.

Sekmadienį, gegužės 12 d., 
taip pat visi ėjo prie šv. Komu
nijos su savo mamytėmis laike 
trečiųjų šv. mišių. Po šv. mišių 
bažnytinėj svetainėj įvyko ben
dri pusryčiai, kurių metu buvo 
pasakyta keletas prakalbėlių ir 
buvo sudainuota solo. Dainavo 
advokatas Ginkus. Kalbėjo p. 
Dirsa, adv. Mileris, adv. Ginkus, 
kun. J. Padvaiskas ir kun. A. 
Petraitis.

Sekmadienį, gegužės 19 d., 
pripuola Šv. Trejybės šventėj Gegužės 28 d. šaukiamas su- 
Paskutinė savaitė, kurioj gali-f 
ma atlikti Velykinės pareigos. 
Yra tokių žmonių, kurie tik vie
ną kartą metuose eina išpa
žinties ir Šv. Komunijos. Tai y- 
ra didelis apsileidimas, turime 
suprasti, kad išpažintis yra mie- 
laširdystės Sakramentas. Per 
tai duota žmogui proga atleisti 
nusidėjimus. Todėl visi atsili
kusieji pasistenkite pasitaisyti 
ir sutvarkyti savo gyvenimą.

Choristai ir jų motinos gavo 
po dovanėlę nuo Šv. Kazimiero 
parapijos choro, kurias išdalino 
pats kleb. kun. A. Petraitis. Vi
sų motinų vardu tariu širdingą 
ačiū ne tik visiems sūneliams ir 
dukrelėms, bet taip pat šeimy
nėlėms už tokius skanius ir gra
žius pusryčius mūsų pagerbi
mui. Viena iš Motini}.

jsirinkimas visų rinkėjų (darbi
ninkų), šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Būtų malonu, kad skait
lingai susirinktų, ypač moterys 
ir merginos. Kurios negalės visą 
dieną dirbti, galėtų padirbėti ki
tu laiku. Valdyba nori sutvar
kyti, kad rinkėjams būtų leng
viau. Todėl, kas tik interesuo
jas pasidarbuoti, turės progos 
pakankamai. Lauksim jūsų. M.

i ?• • •
Jau basebolininkai pradėjo 

žaisti. Šią savaitę žaidė Clarks 
Park prieš Šv. Išganytojo para
pijos ratelį. Žaidimas pusėtinai 
gerai pavyko. Atsiranda dauge
lis. kurie nori žaisti Šv. Petro 
parap. rateliu, bet tai yra ne

įgalima, nes kiekvienas žaidėjas 
į turi priklausyti prie šios parapi- 
! jos. Parapijai nėra jokios gar- 
[bės, kai dėl parapijos žaidžia ir 
j laimi svetimi.

Tur būt tik Worcesterio šv. 
Kazimiero par. choras taip į- 
spūdingai švenčia Motinos die
ną. Niekur gal nėra taip, kad 
visi choro nariai, kurie tik turi 
savo motinas dar gyvas ir svei
kas, visi eina prie šv. Komuni
jos kartu su savo mainyte. Duk
terys ir sūnūs vedasi savo ma
mytę. nežiūriai, ar mamytė at
rodytų labai pasipuošusi, ar tik 
prastai apsirengusi; vistiek nė 
vienas ir nė viena nesigėdina

Redakcines Atsakymai
M. S. K., Worcester, Mass. — 

Moterų Sąjungos metinės šven
tės reikalu pranešimas prieš 
Motinos Dieną suvėluotas. Ne
tilpo.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMAT

Mes turim pulkų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kuri noriai ąesių.-dtne 
kofoaia Mo laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą aą na
riuose, jaigu jie *»»■ 
tingų, arba labai Jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai jums pro
su išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo Um-

Mes noriai pasiųsim Jum PILNA. 
Pakeli. T dienoms DYKAI 1SŠAN- 
DYYMUI, ir jeigu nortoite naudoti 
dnngian, tą galėsit daryti ui mažus 
kaltus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kal
tais. Pasiųsk savo vardą Ir adresą 
tuojau |
ROSSE PRODUCTS CO. D XC. X-R 

■M8 W. r*rwe« Ar*. CMrafiK M.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

4. Pijaus XII Laiškas Kardinolui 
Maglione

Balandžio 20 d. 1939 m
Jūs, kurie taip arti esate su Mumis Katalikų Baž

nyčios valdyme, labai gerai žinote, kaip Mes karštai 
trokštame ir meldžiame Dievą, kad žmonių protai ir 
širdys palinktų prie teisingumo ir artimo meilės jaus
mų ir tuo būdu, toji didžiai laukiamoji Krikščioniškoji 
taika, tarp tautų ir žmonių, kurie dabar yra taip su-1 
jaudinti ir neramūs, giliai ir pastoviai įsigyventų.

Kada Mes buvome išrinkti į aukštą Popiežiaus 
vietą, tada prie tos taikos, kilniausios Dievo dovanos,; 
Mes su tėviška širdimi ypatingai raginome ne tik vi
sus plačiame pasauly Mūsų sūnus Kristuje, bet visas 
tautas ir jų vyriausybes.

Ir šventų Velykų dienoje, Šv. Petro Bazilikoje, 
kur nesuskaitoma daugybė žmonių buvo susirinkę ir 
Mes atnašavome Dieviškąją Auką, tada Mes pakarto
jome tą patį pakvietimą ir tą patį paraginimą, prašy
dami Jėzaus Kristaus, mirties Nugalėtojo ir Dangiš
kos taikos Davėjo, suteikti visiems žmonėms susitari
mą ir ramybę.

Dabar taip pat, artėjant gegužės mėnesiui, kada 
tikintieji nuoširdžiai meldžiasi prie Švč. Panelės Mari
jos, tai Mes norime išreikšti didžiausį savo širdies 
troškimą, būtent, kad visose diecezijose ir parapijose, 
per visą Marijos mėnesį, viešai būtų kalbamos maldos 
už pasaulio taiką.

DARBININKAS

ST. ŠVOBAITĖ

asme-

Vieno veiksmo scenos vaizdelis.
Veikia:

1. Bachus — alkoholio dievaitis,
2. Degtinė,
3. Vynas,
4. Alus,
5. Naminė degtinė (jos varyto

jas),
6. Blaivybė (lietuvaitės

ny),
7. Jaunimas, girtuokliai.

nes mane labai mėgsta ir visuo
met kviečia. Aš juos visai ap
kvailinu, aptemdau jų protą — 
jie, keikiasi, mušasi ir virstą 
visai gyvuliais... Man tada sma
gu. Be manęs neapleidžia nė 
vienos iškilmės nė vieno žymes
nio įvykio. Beveik visi mane ge
ria ir giria užtat aš juos auko
ju jūsų didenybės garbei.

I
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New York Statė Trooper P. J. Fitzpatrick, eida
mas tarnybos pareigas, naudojasi “emergency” sto
ties gasolinu. Kartais prireikia ir toli nuo gasolAo sto- 

Prie šių maldų Mes ypatingai norime paraginti čių nuvažiuoti, kur negalima gauti reikale^ gasolino. 
tuos, kuriuos Mes, sekdami Dieviškojo Atpirkėjo pa- 
vyzdį, Kurio vietininku Mes žemėje esame, ypatingai 
tėviška meile mylime. Mes kalbame apie vaikelius, ku
rie savo kūdikystės amžiuje pasižymi nekaltumu, ma
lonumu ir meile. Lai tėvai ir motinos, sekdami gražius 
įpročius, eina sykiu su savo vaikeliais, net ir mažiau
siais, kiekvieną dieną prie Marijos Altoriaus, ir drauge 
su gėlėmis iš savo darželių ir laukų, aukoja ir juos Ma
rijai: lai jie savo maldas, drauge su savo vaikelių mal
domis, siunčia prie Dangiškosios Motinos. Ir kaip ga
lės ta Dangiškoji Motina neišklausyti tos daugybės 
maldų, prašančių žmonėms ir tautoms taikos?

Kaip Ji jų neišklausys, jei drauge su Dangaus 
Angelų maldomis bus sujungtos ir vaikelių maldos, 
tų mažyčių, kuriuos Mes vadiname šios žemės ange
lais? Tikrai Dievo Motina, šiame viso pasaulio nerimo 
metu, išgirs tas maldas ir iš Savo Dieviškojo Sūnaus, 
kurį žmonės daugybe nuodėmių taip įžeidė, išprašys 
malonę, pašalinti baimę ir nerimą, žmonėms suteikti 
širdies ramybę, o tautoms tikrą sutarimą.

Ar tas gerasis Jėzus, kuris gyvendamas žemėje 
ypatinga meile mylėjo vaikelius, kad net, kuomet a- 
paštalai nenorėjo jų prileisti prie Jo, Jis juos subarė 
šiais žodžiais: “Leiskite mažutėliams eiti prie Manęs 
ir jiems nedrauskite, nes tokių yra Dievo karalystė”, 
ar tas gerasis Jėzus, Mes sakome, išklausys kieno 
maldas greičiau kaip tų vaikelių, kurie savo baltas 
rankutes prašančiai ištiesia prie Jo ir Dangiškosios 
Motinos?

Ir kadangi visur, kur tik Evangelijos šviesa ap
švietė žmonių protus, miestuose ir mažuose kaimuose, 
vaikučiai rinksis per gegužės mėnesį į bažnyčias ir 
kalbės maldas į Švč. Panelę, tai galima tikėtis, kad per 
Jos užtarimą, sušvelnės žmonių širdys, išnyks tarp jų 
neapykanta ir nesutarimai, o pasivesdami Marijos 
globai susilauks laimingesnio amžiaus.

Už tai Mes, šiuo laišku, pašome jus, brangus sū
nau, šiuos Mūsų broliškus norus ir karščiausius troš
kimus tinkamu būdu viešai paskelbti, kad gerieji ku
nigai juos žinotų ir išpildytų.

Džiaugsmo viltis ramina Mus, nes numatome gau
sius šių maldų vaisius. Iš širdies pilnos meilės Mes su
teikiame jums, brangus sūnau, ir visiems vaikeliams, 
kurie maloniai paklausys Mūsų paraginimo, kai dan
giškų malonių ir Mūsų tėviškos širdies meilės laidą, 
Apaštališką Laiminimą.

Todėl jie yra aprūpinti taip vadinamais “Emergency 
Station”, iš kur gali reikale pasinaudoti.

GEGUŽINE

I

dytis?! — atsikvošėjus ta
rė Barbora.

— Dovanok, Barbute!...— 
Aš tik iš tų ugnių, rodos, 
pastūmėjau kečerį prie bo- 

giai 3:00 vai. po pietų. Žai- ■ lės, o tai būtų pražiopsojęs 
dikai bus Brocktono žvaig
ždės, kurie yra baigė High 
School ir Norwoodo žvaig
ždės, kurie yra labai gerai 
pasižymėję pereitais ke
liais metais. Žaidimas bus 
tikrai įdomus, nes čia susi
kirs dvi lygios jėgos. Jau 
dabar kalbama visame 
Brocktone, kad būtinai rei
kia eiti pažiūrėti ir duoti 
saviesiems pagyrimų, kad 
jie turėtų atsparos laiky
tis prieš galingus Norwoo- 
diečius. Norwoodas irgi 
nesnaudžia. Jie sako, kad jas sekant galima pilnai 
ir mažas kupstas didelį ve- pasišokti, o kas svarbiau- 
žimą verčia. Reiškia ir ma- šia, kad šokiai dykai. Vyks 
ža Norwoodo kolonija, bet4ir kitokio smulkesnio, bet 
savo vardą aukštai laiko linksmo sporto, pavyzdžiui 
iškėlusi. Brač čia tai ne- 
juokai, sako Baltrus. — 
Kartą bežiūrėdamas Balt
rus, kaip energingai ir su 
visu įtempimu žaidžia jo 
kolonijos žaidikai, tai jam 
ko širdis neiššoko...
— Žiūrėk, žiūrėk! ‘Straik’, 
suriko Baltrus, ir savo 
Barborai, kaip stuktelėjo 
su alkūne, kad anoji tikrai 
nusirito nuo sėdynės... —
— Na ką tu čia dabar, ar 

išproto išėjai, taip stum-

Gegužės 30 d., š. m. Ro
muvos parke, Montello, 
Mass., LDS Naujos Angli
jos Apskričio GEGUŽINĖ
JE, baseball prasidės ly-

gerą bolę...
Reikia pastebėti, kad ne 

tik Baltrus karščiuojasi, 
pamatęs žaidikus žaidžian
čius baseball, bet ir daug 
kitų. Baseball, tai yra pro
fesionališkas žaidimas ir 
jis visuomet visus suįdo
mina, o tuo labiau, kad čia 
žais aukštųjų mokyklų 
žvaigždės.

Erdvioje salėje, prie at
darytų langų jau nuo 1:30 
vai. p. p. pradės orkestrą 
groti įvairias melodijas ir

ISTORIŠKI VILNIAUS 
VAIZDAI

Kalba Eucharistiniam Kongresui, 
Algiers

Gegužes 7 d. 1939 m.
Mes iš tikrųjų, esame su jumis dvejopu būdu: re

gimai asmenyje Mūsų paskirto Atstovo, Mūsų mylimo 
Sūnaus Kardinolo Paryžiaus Arkivyskupo, kuris Mū
sų vardu pirmininkauja Eucharistiniame Kongrese; 
neregimai, bet tikrai, esame su jumis savo maldose, 
kurias jungiame su jūsų šventu ir skaitlingu dalyvavi
mu. Nei jūros bangos, nei jų ūžimas, tarsi būtų karo 
ginklų, negalėjo nustelbti jūsų paslaptingos jėgos. 
Notre Dame de la Garde (Švč. Panelės statula Marseil- 
les uoste, Prancūzijoje), pasiuntė jus prie Afrikos Ma
donos; toje Šventoje Ostijoje iš abiejų kalnų šviečia 
tikėjimas, kurį jūs esate gavę iš Taikos Kunigaikščio

ą i i ‘ : »

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. J. Padvaiskas, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
□ Vice-Pirmininkas; V. J. Elavackas — Raitininkas, 7 Moti St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 Commonwealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai. •'Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

( (Tęsinys)
DEGTINĖ.

Esu tyras skystimėlis,
Kas manęs nežino ?
Kas — gi manęs nėra gėręs.
Kas nesivaišino?

Geria vargšai ir turtingi
—Geria kas tik gali;
Kas tik manęs paragauna
—Viską met į šalį.

Ponai lieka lopiniuoti; 
Prageria jie turtą
Kaip ant vėjo žmonės leidžia 
Savo dalį kurtą.

Aš vilioju jauną, seną. 
Nesibijau nieko.
Savo laimę, turtą, džiaugsmą, 
Žmonės man palieka.

Siūlau laimę, — duodu vargą. 
Jie to lyg nemato.
Apie smuklę manęs laukia, 
Sukas aplink ratu.

Žmonės, žmonės išmintingi! 
Kurgi jūsų galvos?
Mano kirčių nematyti, 
Bet aukų krent kalvos...

Baltas, tyras skystimėlis. 
Šviesus it mėlynė.
Aš jus žudau, o jūs geriat
— Aš esu degtinė...

(Stoja ties Bachu ir kalba 
jam).

Žemai lenkiuosi jūsų dideny
bei, aš visuomet ištikima jūsų 
tarnaitė ir kiek begalėdama sti
prinu jūsų karaliją. Kvaili žmo-

tikslą. Rengėjai dirba la
bai daug gražių darbų.

Tad ligi pasimatymo Ro
muvos parke, gegužės 30.

Žaidi kas.

BACHUS. Labai džiaugiuos 
tokiais pasisekimais ir linkiu 
geriausios kloties ateity. Kvie
čiu prisiartint prie mano sosto. 
(degtinė stoja, įeina alus).

ALUS.
Ei degtine, degtinėle!

' Maža tu dar ponia,
> Tavo skaidrų skystimėlį,
' Ger tik dalis žmonių.

O kas kita, štai — alutį 
Traukia iš ąsočių 
Seni, jauni ir mažučiai, 
Žmonių milijonai.

Po truputį juos vilioju, 
Kad įprastų gerti, 
O paskui sau bekvatoju 
Matydams jų mirtį..

Gerai sekas man apsukti 
Galvas net mandriųjų. 
O, tik duokit man užrūgti 
Apynių macniųjų.

Aš užrūgęs plėšiu bačką, 
Veržiuosi pro šonus...
Šaunu kamštį, skeliu plėčką 
Kad patikčiau ponams.

Juo daugiau būna skandalų 
Labiau mane giria.
Traukia šaunų — stiprų alų 
Moterys ir vyrai.

Gerkit broliai; gerkit sesės!
Juk vis tiek reiks mirti,
O paskui aš jus nuvesiu
Pas savo dievaitį...

(Eina prie Bacho— lenkiasi).
Žemai lenkiuos ir sveikinu jū

sų didenybę! Leiskite man pri
siartinti prie jūsų sosto ir pra
nešti apie man pavestą uždavi
nį.

(Bus daugiau)

t tvirvės traukimas. Rodos, 
tai mažmožis, bet žiūrėk 
kiek reikia įdėti prakaito, *|* 
kol apgini savo pozicijas. 
Nevisi gi apgina. Laimi pa- X 
prastai tik viena pusė. Bet X 
už tai gauna gražių dova- X 
aų. Rengėjai turės ir ska- y 
nių gėrimų, valgių ir kt. y 
Norisi, kad greičiau ta die- 
na priartėtų ir ten pabuvo- *t* 
ti. Tad visi kas tik galime X 
vykime praleisti linksmai X 
laiką ir paremti gražųjį X

— tos taikos Davėjo, kurios šiandieną, baimės apsup
tame pasauly, žmonės taip karštai prašo.

Tai štai kas jus čia sukvietė ir jus padrąsino. Tai 
štai kas Mus taip artimai suvienija su jumis šiame ge
gužės mėnesy, kurį Mes raginame pašvęsti maldai (y- 
patingai vaikelių maldai, kuriuos Išganytojas taip my
li), kad išprašyti Dangiškojo Tėvo, per Nekaltos Pane
lės Marijos užtarimą, taiką žmonėms, tą taiką, kuri y- 
ra pažadėta geros valios žmonėms, taiką sieloms, ku
rios yra varginamos klaidingais mokslais, taiką tau
toms, kurios nuolatiniai baimėje gyvena.

Klausimai Apsvarstymui

I 
i 
i
J

1. Kas gali palenkti žmonių protus ir širdis prie teisin
gumo ir meilės?

2. Kodėl vaikelių maldos Dievas greičiausia išklauso?
3. Kuri taika, išorinė ar vidujinė pirmiausia žmonėms

reikalinga?

4

Štai ilgai laukiami Lietuvos 
kariuomenės įžengimo amžino- 
jon sostinėn Vilniun vaizdai ju
damuose paveiksluose pagaliau 
bus rodomi Naujoje Anglijoje. 

Broliai Motuzai, kurie šiuos ir 
kitus vaizdus rodo yra visiems 
gerai žinomi, kaip geriausi lie
tuviškų paveikslų rodytojai, 
kurie publiką visuomet pilnai 

. patenkina. Daug teko skaityti 
• atsiliepimų ir apie šiuos pasku
tinius paveikslus, kad jie tikrai 

į verti visiems pamatyti, gražiai 
1 nutraukti ir gražiai parodyti.
■ Broliai Motuzai sakosi labai 
trumpai užtruks Naujoj Angli
joj, neilgiau dviejų savaičių ir 
visos vietos, kurios bus aplan
kytos, bus vienu kartu ir iš ei
lės paskelbtos spaudoj, kad vi
si turėtų progos pamatyti tuos 

J istoriškus vaizdus. Tos koloni
jos, kurios neįeis sąrašan, turės 
prisitaikyti prie artimiausios 
kaimyninės kolonijos. Trumpas 
laikas neleidžia visas vietas pla
čiau lankyti. S.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS įžengimas 

VILNIUN FILMOSE

Rodys broliai Motūzai
šeštad. geg. 18 d., 8 vai. vak., 

Lietuvių Piliečių klube, 25 Cam- 
den St., W. Lynn. Mass.

Sekmad. Geg. 19 d., 3 vai. po 
pietų, Nekalto Prasid. Par. sa
lėje, 432 Windsor St., Cambrid
ge, Mass.

Sekmad. Geg. 19 d. 7 vai. vak. 
Šv. Roko par. salėj, Monroe St., 
Brockton, Mass.

Pirmad. geg. 20 d., 7:30 vai. 
vak., airių parap. salėj, 24 Pal- 
mer St., Providence, R. I.

Antrad. Geg. 21 d. 8 vai. vak., 
Liet. Piliečių B-vės Salėj, 13 
George St., Norwood, Mass.

Trečiad. Geg. 22 d., 7:30 vai. 
vak., Šv. Petro par. salėj, West 
5th St., So. Boston, Mass.

Ketvirtad., geg. 23 d., 7:30 v. 
vak., Lietuvių svetainėj, 24 
Morten St.. Stoughton, Mass.

Penktad. Geg. 24 d. 8 valandą 
vak., Millers Opera House, Pine 
St., Gardner, Mass.

Šeštad. Geg. 25 d. 8 vai. vak., 
Liet. Piliečių Klube, 41 Berke- 
ly St.. Lawrence, Mass.

Sekmad. Geg. 26 d. 7:30 vai. 
vak., O DonnelI Hali, 20 High 
St., Nashua, N. H.

Pirmad. Geg. 27 d. 7:30 vai. 
vak., I. O. O. F. Hali, 83 Hano- 
ver St., Manchester, N. H.

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Metinis Gegužes

BALIUS - ŠOKIAI
Rengiami Lietuvos Vyčių 17 Kuopos

ŠEŠTADIENĮ,

Gegužes-May 18 d., 1940 
HOTEL VENDOME

160 Cotnmonwealth Avė., Boston, Mass.

BOB ADAMS MUZIKA
Šokiai prasidės 8 vai. vakare. Įžanga 75c.

Visus kviečiame dalyvauti. RENGĖJAI
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE
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ja užtikrina,, kad*visos 

atsilankiusios praleis maloniai 
laiką. Sąjungietė.

DARBININKAS 6

MONTELLO, MASS.
■‘ r

birželio 8 d., Andover Country 
Club.

Antradienį, gegužės 7 d., LDS 
2-ros kuopos įvyko mėnesinis 
susirinkimas. Narių atvyko 
daug. Daug buvo svarstoma a- 
pie LDS N. Anglijos apskričio 
pikniką, kuris įvyks Romuvos 
parke, gegužės 30 d. Pikniką 
sutiko visi nuoširdžiai paremti. 
Lauksime svečių iš visų koloni
jų. Be to vienbalsiai nutarta 
dalyvauti Lietuvių Dienoje, 
Marianapoly, liepos 4 d. ir tu
rėti savo stalą. Kadangi vie
niems sunkiau išsigalėti, tai 
nutarta kreiptis prie F-jos sky
riaus.

Taip pat nutarta remti viso
mis jėgomis “Darbininko”, 25 
metų jubiliejaus proga, leidžia
mą padidintą laikraštį ir tuo 
reikalu išrinkta komisija. Pir-' 
mininkas — K. Grigas ir Pet-l 
ras Tūbelis, naujas protokolų 
raštininkas .

Mūsų senam raštininkui K. 
Pileckiui padarė gerklės opera
ciją ir dabar jis negali balsiai 
kalbėti ir dirbti. Raštininku jis 
buvo 18 metų. Gaila netekus to
kio gero darbininko. Užjaučia
me nuoširdžiai ir visą jo šeimą.

J. Jeskelevičius.

Gegužės 5 d., klebonas kun. 
P. M. Juras sušliubavo Joną Ve
ličką su Ona Veličkaite, kuri y- 
ra daug dirbusi prie L. Vyčių 
organizacijos.

Motinos dienoje Tretininkų 
brolijoj įstojo Juozapas ir Ona 
Lalis ir Emilija Antanavičienė. 
Taigi dabar mūsų Tretininkų 
brolija išaugo į šimtą narių, ku
rių labai didelė dalis jaunų.

Gegužės 10 d., prie vietinės 
Moterų Sąjungos kuopos prisi
rašė muzikos mokytoja p-lė Ju
lė Vilkišiūtė. Jos asmenybė be- 
abejo daug džiaugsmo suteiks 
27-tai kuopai. Teko girdėti, kad 
ir kitos panelės žada įstoti į 
M. S. kuopą. Valio mergaitės! L. | 

--------- I
Sekmadienį, gegužės 19, 8 vai. • 

ryte pirmą kartą priims šv. Ko
muniją nemažas skaičius mer
gaičių ir berniukų šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje.

Po pietų, 2 vai. įvyks Šv. Jur
gio par. Gegužinė Procesija.

Bažnyčios prieangius ir bokš-j 
tą dažo pp. Pranas Padvaiskas 
ir Petras Grina. Aušrelė.

NORWOOD, MASS
SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI

Gegužės 14 d., Šv. Jurgio lie
tuvių par. svetainėje įvyko L. 
Vyčių kuopos susirinkimas. Nu
tarta kviesti So. Bostono L. 
Vyčių 17 kp. artistus - mėgėjus 
atvykti ir išpildyti įvairybių 
programą. Išklausyta įvairūs 
raportai. Prie kuopos prisirašė 
keturi nariai, būtent, Juozas 
Jenkevičius, Bernardas Karni-

LAWRENCE, MASS.
Gegužės 12 d., visa parapija 

atžymėjo Motinų Dieną. Pirmo-j 
se ir antrose mišiose, beveik vi
si ėjo prie Dievo stalo ir auka
vo maldas už savo motinas.

Ketvirtą vai. po pietų, Soda- 
lietės surengė savo mamytėms 
arbatėlę. Po to, suėjo į bažny
čią; sukalbėjo rožaačių. Šęštą 
vai. vakare, buvo surengta So- 
daliečių programa susidedanti 
iš dainų, šokių ir vaidinimo. Su
vaidinta “Nulaužtas Raktas”. 
Vaidinime dalyvavo: A. Jodka, 
B. Baubaitė, D. Jakobauskaitė 
ir J. Savičius.

Mokytoja, J. Paul parašė vie
no akto komediją — “Pumpkin 
Pie”. Lošėjos: D. Jakobauskai
tė, E. Jakobauskaitė, A. Jako
bauskaitė, C. Armenaitė, ir J. 
Paul. Programo suvaidinimui 
vadovavo kun. J. Skalandis. Į 
programą atsilankė ir svečias 
kun. J. Padvaiskas iš Worces- 
įter, Mass.

Moterų Sąjungos 27-tos kuo- la, V. Vasiliūnaitė ir A. Paznio- 
pos “guest night” vietoj kursų Į kaitė, 
įvyks gegužės 20-tą, 8 vai. va
kare bažnytinėje svetainėje, St. Rakauskas išklausė naujų narių 
James avė.

| Tą vakarą kiekviena kuopos 
narė galės atsivešti viešnią. Ko
misija parūpins labai gražią

| programą tam vakarui. Todėl 
i visos narės atsilankykite pa
skirtu laiku ir savo viešnias at
siveskite.

Tikslas šio vakaro bus susipa
žinimui su Moterų Sąjungos or
ganizacijos veikimu ir narėmis.

Bus duodama ir užkandžių.1 lais. Nariai pasižadėjo dalyvau-

• ' ■ ■ * • ‘ •«»*' 4

mai, vaikučiai visas mamytes, rą Mykolą, dukterį — p. Blan- 
kurios yvavo pavaišino ska- che Janeliūnienę, žentą Antaną 
niais ais.

Kuopos pirmininkas p. Petras

priesaiką ir palinkėjo jiems ge
ros kloties Vyčių darbuotėje.

Po susirinkimo įvyko Vyčių 
pramogėlė Vasarvietėje.

i

Sekmadienį, gegužės 12 d.,
tuoj po sumos įvyko LDS 3 
kuopos susirinkimas. Išklausy
ta raportų. Skaityta laiškai 
Lietuvių Dienos, liepos 4, ir 

' LDS. Jubiliejinių leidinių reika- 
i- - -- - - -- — - -

Parapijos choras šauniai ren
giasi prie šokių, kuriuos turės

Gegužės 12 d. sekantieji vai
kučiai pirmą kartą priėjo prie 
Komunijos: B. Zenavičius, A. 
Padvaiskas, P. Bingelis, M. Ci- 
gelis, G. Unick, Jr., A. Vaikšno- 
ras, A. Vaikšnoraitė, R. Sna- 
pauskaitė, A. Marcinkevičiūtė, 
H. Panusi, ir A. Aidukonis.

Altoriai buvo gražiai išpuošti 
gėlėmis.

S97 MAIN ST. Tel. 5-1544
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mase.

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

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Miliam J. Chishdm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Oexter 1552 

Namų: PI. 6286

CSN.*Janeliūną, sūnų Andrių ir anu- 
, ką Jurgutį. Velionė priklausė 
i prie šv. Trejybės parapijos baž
nyčios, Šv. Onos draugystės ir 
LDS 113 kuopos. Buvo palaido
ta šeštadienį ryte iškilmingo
mis šventomis mišiomis. Daly
vavo daug žmonių, ir visa Šv. 
Onos draugija, kuri laidojo dar 
savo pirmutinę narę.

Karstą nešė šie asmenys: — 
A. Stepankevičius, M. Miliaus- 

|kas, K. Kondrotas, S. Budrevi- 
jčius, J. Dagilis ir J. čekanaus- 

Ištikro man buvo labai malo- 
nu dalyvauti su jums, o dar la-i 
biau sujaudino mane, kada bu
vo man įteikta per 27-tos kuopos 
pirm. E. Tvaskienę, tokia graži 
dovanėlė (Stebuklingos Panelės 
Šv. medalikėlis su retežėliu) 
kaipo įvertinimo ženklas mano, 
mažos darbuotės. Viskas mano 
širdyje ilgai pasiliks.

i Taipgi negaliu pamiršti, ko- s.^y° Skelbimais 
kia graži katalikiška dvasia 9r inin a ‘

J viešpatauja jų narių tarpe. Vis
kas komisijos buvo gabiai, gra
žiai ir sumaniai priruošta.

Dieve duok jums gyvuoti per 
' ilgus metus. Lai ateityje jūsų 
i kuopa išauga viena iš didžiausių <*«> i“? —* ° * hondvlrita U’K’To’AT-A TNTHT cl/ann

visoje Naujoje Anglijoje!
Dar kart, tariu sąjungietišk,

NASHUA, N. H.

PADĖKA

Noriu išreikšti nuoširdžiausią 
padėką 27-ots Norwood, Mass. 
kuopos sąjungietėms už pakvie
timą dalyvauti jų 5 metų atgai
vinimo sukakties bankiete, ge
gužės 5 d., Dunn’s Village, Sha- 

: rone, Mass.

j Mūsų LDS 113 kp. reiškia už
uojautą velionės vyrui, sūnus ir 
ponams Janeliūnams. Lai visa
galis Dievas suteikia vėliai vie
tą amžinybėje.

Korespondentas A. D.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

remia

NESIJAUSKIT ATBUKUS, 
NERAMUS

William L. White, žymus korespondentas, grįžo 
Skandinavijos valstybių, laivu S.S. Manhattan, ne

šinąs savo kelionės reikmenis į New Yorką, kuomet 
karo letena palietė Skandinaviją.

Kada užkietėjimas, suteikęs galvos 
skaudėjimą, aitrumą ir išpūtimą, pa

iš bandykite FEEN-A-MINT, skanų 
kramtomąjį gumą vidurių liuosuoto-

ačiū,
ti Lietuvių Dienoje. Išrinko ats- a
tovus kartu su kitų draugijos 
atstovais pasitarti ir pasidar
buoti Lietuvių Dienos naudai. 
LDS Jubiliejiniu leidinių išleidi
mu kuopa pamtyrė $5.00. Kuo
pa pageidauja, kad LDS ir 
“Darbininko” istorija būtų iš
leista ir knygos formoje.

Tą pačią dieną, 3 vai. po pie
tų, parapijos svetainėje įvyko 
parapijinės šeštadieniais mo
kyklos užbaigimas. Mokyklos 
užbaigimo programa susidėjo iš 
vaidinimų, dainų ir muzikos. 
Vaikučiai, Seserų mokytojų va
dovybėje, labai gerai išpildė 

I programą. - Pasibaigus progra-

Teklė Mitchell’ienė.

Gegužės 9, staigi mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo Oną Kondro- 
tienę, gyv. 36 Cleveland St. Ve
lionė išgyveno šioje šalyje 40 
metų. Paliko nuliūdime savo vy-

švelniai, bet tikram suteikimui jums 
malonaus paliuosavimo ir jūsų nor
malia smagumas tuojau sugrįš. Mi- 
lionai jaunų, ir senų, suaugusių ir 
kūdikių pasitiki FEEN-A-MINT. šei
mynos aprūpinimui jūs gausite tik 
už 10c. Nusineškite šį garsinimą į 
vaistinę šiandien ir gaukite pasitikė- 
tiną FEEN-A-MINT.

10#



Penktadienis, Gegužės 17, 1940 DARBININKAS i

[vietinės žinios)
kun. P. Juškaitis, kun. A. Bal- 
trušiūnas, kun. P. Strakauskas, 
kun. S.1 Kneižis ir kiti.

Sekmadienį, 8 vai. vak., baž
nytinėje salėje, įvyks kun. Al
berto' Abračinsko viešos priim
tuvės, vadovybėje sodalicijos, 
mažojo ir didžiojo chorų. Apart 
kalbėtojų programą išpildys mi
nėti chorai ir broliai Stukai.—

ŽINUTES
Geg. 14 d., mirė, Šv. Elzbietos 

ligoninėje, po sunkios operaci
jos, Amelija Janušonienė (Zo- 
vytė), 45 metų, gyv. 1836 Co- 
lumbia Rd. Paėjo iš Svėdasų pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
27 metus. Paliko vyrą Antaną ir 
studentus sūnus Alfonsą ir Bro
nislovą, motinėlę, seserį ir brolį. 
Palaidota Naujos Kalvarijos 
kapuose, gegužės 17 d., 9 vai. 
ryte, iš Šv. Petro par. bažny
čios, kurioje ji ėmė šliūbą ir ki
tus sakramentus, ir dėl kurios

Geg. 17 d. 4 vai. p. p., bus 
klausoma bernaičių - mergaičių 
pirma šv. išpažintis.

Po tam bus rodomi judami pa
veikslai vaikams.

. r - Į 8 vai. vak., įvyks Federacijosii darbavosi. Melskimės už mi-1 . . , .i skyriaus svarbus susirinkimas. 
rvsius- n J o ,- j Geg. 18 d., 9 vai. ryte, parapi- 

~ . _ . - x i jos bernaičiai - mergaitės pri-Gcg. lo d., lankėsi Šv. Petro į . . „ 6 .. v.......................................  , ims pirmą sv. Komuniją.par. klebonijoje kunigai A. Bai- 
trušiūnas, J. Skalandis, J. Plc- 
vokas ir J. Daunis.

Art. M. Dobužinskio Piešinių
Paroda

Geg. 15 d., Southbostonan at
važiavo apsigyventi kun. Alber
tas Abračinskas. Sekančią die
ną, jo priimtuvėms, kun. Vir- 
mauskis iškėlė, klebonijoje, pie
tus, kuriuose dalyvavo ir svečiai

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomi* nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vaL vakar* 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROvrbridg* 6330.

JohnRepshb,M.D.
- (REPSYS1 » -

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai 8q-» 
Cambridge, Mas*.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Geg. 19 d., tai didelė diena. I 
9:30 vai. ryte, kun. Pr. Aukšti- Į 
kalnis, S. J., giedos šv. mišias I 
Lietuvos Dukterų dr. intenci- I 
jai, ir pasakys pamokslą.

11 vai. ryte, kun. Albertas A- I 
bračiriskas laikys savo sekundi- I 
ei jas. Jis suteiks savo kunigišką I 
palaiminimą per visas mišias. I 
Kun. K. Jenkus pasakys sekun- I 
dicijų pamokslą apie kunigys- I 
tę.

2 vai. p. p. išeis metinė para
pijos religiška eisena Marijos 
garbei. Kunigai kviečia visus 
parapijiečius prisidėti, kuom 
kas tik gali, prie padidinimo ir 
pagražinimo procesijos Marijos 
garbei.

3:30 vai. p. p., Vyčių susirin
kimas.

8 vai. vak., bažnytinėje salėje, į 
įvyks kun. Albertui Abračins- 
kui viešos priimtuvės, gražia 
programa ir kalbomis.—

Geg? 22 d./ po vakarinių pa
maldų, bažnytinėje salėje bro
liai Motuzai rodys Vilniaus pa
veikslus. Vakarą rengia Federa
cijos skyrius. Pelnas bus Vil
niaus reikalams.

,1

TeL Kirkland 7119
VISUOTINAS 
KVIETIMAS

l

Pauline Liizackas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniai* pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805
Dr. J. L Pas
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*
Sefedomia:^-

Nuo 9 ryt* Iki 12 vai. diena.

< t1
4 * *

f
[• '

'■3*'

A A
EMILIJA JANUŠONIENE 

(Zovytė)
Mirė po sunkios o- 

peracijos gegužės 14 
d., 7:30 vai. ryte, Sv. 
Elžbietos ligoninėje, 
Brighton, Mass. Ve
lionė buvo gimusi 
spalių 20 d., 1896 m., 
Svėdasų miestelyje, 
Rokiškio apskrityje. 
Į Ameriką atvyko 
1913 metsit. Po at
vykimo už trejetą 
metų ištekėjo už 
Antano Janušonio. 
Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Anta
ną, du Sūriu— Alfon
są ir Bronių, o Lie

tuvoje motiną, brolį ir seserį ir artimus gimi
nes. Amerikoje taip-gi turėjo artimu giminių.

A. a. Emilija priklausė prie Šv. Jono Evan
gelisto Bl. draugijos, Lietuvos Dukterų po glo
ba Motinos švenčiausios, Maldos Apaštalavi
mo, LDS 1-mos kuopos ir Moterų Sąjungos 13- 
tos kuopos. Velionė buvo aktyvi visose draugi
jose, ypač daug dirbo LDS 1-moje kuopoje.

Kūnas pašarvotas šeimos namuose 1836 
Columbia Rd., So. Boston, Mass. Penktadienį, 
gegužės 17 d. 9 vai. ryte kūnas bus išlydėtas į 
šv. Petro par. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės vėlę. Po pamaldų 
bus išlydėta į Naujosios Kalvarijos kapines.

LDS Centras, “Darbininko” redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė reiškia p. Janušoniui 
ir sūnams gilią užuojautą.

Užjaučiame
Mirus Tavo brangiai mamytei, 

Emilijai Janušonienei, Tau my
limas So. Bostono Studentų 
kuopos pirmininke, Alfonsai, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

So. Bostono Studentų ir 
Prštfesionalų kstopos nariai.

bimą bankiete, mūsų 25 metų 
vedybinio gyvenimo proga, ku
ris įvyko gegužes 4 d., E. St., 
So. Bostone.

International Institute, 190 
Beacon St., Bostone, nuo gegu
žės 12, ligi gegužės 19 dienos š. 
m., yra išstatyta paveikslų-pie- 
šinių paroda artisto Mstisiav V. 
Dobužinskio, gimimu ii Lietu
vos. Artistas DobužinskiS, yra 
matyt kilęs iš Lietuvoj bajori
jos ir savo mokslus įgijęs caris- 
tinėj Rusijoj, kur ir buvęs pra- 

1 dėjęs savo karjerą meno srity
je. Jis yra buvęs St. Petersburg 
Meno akademijos profesorius.

i Jis yra ir studijavęs toje pačio-
■ je St. Petersburgo akademijoj 
ir dar Municho, Paryžiaus ir I-

! talijoj.
r Artistas Dobužinakis yra iš

statęs savo paveikslus - pieši
nius įvairiuose Europos did- 

Į miesčiuoee ir ištisoje eilėje mu- 
I ziejų yra reperezentuojamas su 
L savo kūriniais.

Art. Dobužinskio kūriniai yra 
r£ana savotiški. Jie vaizduoja 
Į visoje savo daugumoje senovės
■ Lietuvą. Ir kas metasi į akis, 
I tai kad jo artizmas palinko į
■ senovės Lietuvos, daugiau reli- 
I ginę kryptį. Tai yra, jo bemaž 
I retas, kuris paveikslas neturi 
| pasvirusio kryžiaus, ar tai ko

kio bažnytinio pastato, ar pa
krypusios tvoros, kad ir prie 
puošnios Kauno katedros.

r Manyčiau, kad Lietuvos seno
vės studijozams, jo paveikslai 
būtų įdomūs, bet turistams jie 
jausmų nesužavės. Šiandieninės 
Lietuvos, su jos puošnia statyba 
ir gražiais kurortiškais vaizdais 
bei gamtos gražiomis ypatybė- 

‘mis jie nepalietė. Čia ir kyla 
klausimas, kodėl artistas Do-

bužinskis nesurišo Lietuvos se
novės su dabartimi, kuri žadin
tų mūsų išeivijos jaunime pa
trauklumo ir meilės savo tėvy
nei. Peržiūrėjus visus paveiks
lus taip ir veržiasi iš gilumos 
krūtinės jausmas pasigailėjimo, 
kuris atsispindi dainos baigo
je ...“ta bakūžė jau supuvo (pa
krypo), obelies nebėr ir upeliai 
jau išdžiūvo, vargas vien tebėr”.

Tačiau jeigu Lietuvos skurdus 
kaimas būdamas tokiose sunkio
se sąlygose įsigalėjo iškilti ir 
atgauti Nepriklausomybę, tai 
jau vien tas kalba, kad lietuvis 
yra tikrai ryžtingas ir atsparus, 
sumanus ir turi teisę kilti savo 
kultūroje, ką šiandien Lietuva 
ir vykdo. Žiūrovas.

"DARBININKO"
Sidabrinio Jubiliejaus 

PIKNIKAS

Birželio - June 9,1940 
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis į šį 

išvažiavimą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i

SUNKIAI SERGA

Onai Naujokienei, ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai, perei
tą šeštadienį, Carney ligoninėje 
padaryta sunki operacija. Ligo- 

Dr.nė jaučiasi gerai. Ji yra 
Dusevičiaus priežiūroje.

Susirinkite Ankščiau

PADĖKA
šiuomi nuoširdžiai reiškiame 

padėką giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už malonų paget-

šeštadienį, gegužės 18 d., Lie
tuvos Vyčių So. Bostono 17 Al
girdo kuopa rengia metinius sa
vo šokius, į kuriuos nuoširdžiai 
kviečiame visą Bostono ir apy
linkių lietuvių visuomenę. Šo
kiai įvyks puikioje Vendome 
viešbučio salėje, 160 Common- 
wealth avė., Boston.

Pradžia, 8 vai. Įžanga tik 75c. 
Grieš puikus Bob Adams orkes
tras. Vyčiai ir jų kilnūs darbai 
kiekvienam lietuviui yra puikiai 
žinomi, todėl neatsisakykite ir 
šia proga su mumis linksmai 
praleisti vakarą jautrios muzi
kos garsuos. Lauksime jūsų vi
sų ir jus nuoširdžiai sutiksime, 
šeštadienio vakare, Vendome 
viešbutyje! Rengėjai.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAM 
OFISAI:

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

101 Barter S L. So. Boston, Mass. 
T*L HOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Av«., Brighton 

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gaffius
Veda visokia* pfova*.

Dafo Visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2733

Namų: TALbot 2474

I Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
siniu* ir sidabriniu* daiktu*.

L

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 Broadvvay So. Boston, Mass.

1 
vai. po pietų, parapijos svetai
nėje, 492 E. 7th St., įvyks Šv. 
Jono Ev. BĮ. Pašalpinės draugi
jos susirinkimas. Prašome visų 
narių ateiti kiek galima ankš
čiau, kad greičiau galėtume už
baigti susirinkimą, nes 2 vai. po 
pietų įvyksta Šv. Petro lietuvių 
parapijos Gegužinė procesija.

Rašt. Jonas Glineckis.

Sekmadienį, gegužės 19 d..

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjęs.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*. 

Geras Darbas — Kainos žemo*

Oueet Am Laundry, Ine
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
bOtų Svariai Išplauti, 

paveskite ŠJ darbą mums.

Banditas Nužudė 
PoNcminką

Ypatingai ačiū malonioms šei
mininkėms ponioms — O. Da
nielienei, M. ėedSlienei, K. Ma- 
silienei, P. Vaikžnorienei, M,
Gailienei, if M, Kybartienei, 
Taip pat nuoširdžiai ačiū J, 
VaikŠnorui, J, JasinBkui, P. Tu- 
leikitil, p. Dobilui if visiems ki
tiems maloniems patarnauto- 
jiems.

Povilas ir Ona Keršanskai.

VALGOMO# DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierius m6*ą, vairiu*. u=-iov*6 Ir kitokiu* daiktus, kuri* 

tkelbiasl “Darbininke” apsimoka, ne* jie parduMB dvMiu* produktu* Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bHą kurią kraufevf pu*dkykrt«, k«* Jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

PARSIDUODA trims kamba
riam? pilni? jFSfifti Smičiai už 
S50.00. Fomičiai susideda iš 
Parlor sėt, miegamo kambario 
ir virtuvės setų. Taipgi yra kar- 
petai. firankos ir kiti dalykai. 
Atsišaukite tuojau: 639 E. 7th 
St., So. Boston, Mass. ant 3-čių 
lubų.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT A VENTE, 
Telephone COLumbia 6732 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perims Market
P. Baltrušiūnac ir p. Klinga, Sav. 
763 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MASS.

L Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Bd«t*rt 936?
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiem* 

parengimam*.
*r—M, ■ 1 * I r I I > 6.6 ■

PrafeMoMMl. biznieriai, framonln- 
kal. kurie skelbiasi “DarblninkT tik
tai verti Skaitytojų paramos.

VW tkalhMtM “DarblniOkF’.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VL
Pirmininkė — Eva Markaienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Farkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kaso* GI.—Marijona Aukštikalnis®*,

111 H SL, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarhinką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu raštininką.

•V. JONO EV. BL. PA4ALPIN66 
DRAUGIJOS VALDYBA

MltTC^i, MASS. — Geg. 16, 
— Šiandien rytą Miltono polici
ja, gavusi žinių, kad banditai 
pabgėo iš garage Chardon St., 
West End, Boston, su S60.00 ir 
vogtu automobiliu, pamatė tą 
automobilių ir jį sustabdė. Ban
ditai geruoju nepasidavė. Įvyko

_ i susišaudymas. Vienas policinin- 
PARSIDŪODA trijų šeimynų kas nušautas ir vienas banditas 

namas ką tik naujai ištaisytas. 
Turi keturias maudyklės ir ke
turias “combination sinks”. Tik 
dvi minutės nuo Ashmont Sta- 
tion. Atsišaukite 93 Ashmont 
Street, Dorchester, Mass. (17)

324 E St, So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452

Apekaltliavimai Ir patarimai dykai

T
Tel. SOUth BOSton 3845

Julius Mikeliams
Real E statė & Insurance 
Apdraudžia Namus, Automobiliu*, 

Rakandus ir tt.
OFISAS NAUJOJE VIETOJE 

JULIUS MIKELIONIS 

68 Thoflias Park, 
South Boston, Mass.

Re*. ŠOU 3729 Bau 4618

M runMTIIre vO.
MOTERS—
IneureB anf

L4MlšbM|
Di*tan*ū
Moving

326-328 West Broadvvay
So. Boston, Mass,

peršautas.
Pasirodė, kad banditai yra 

jauni vaikinai, būtent, tūlas 
“Joe Brooks” (spėjama, kad jis 
tik taip pasivadino) iš New 
Yorko (greičiausia bus vieti
nis) ; Armand Papineau, 23, iš 
South End; Jurgis Žukauskis, 
21, Athens St., South Boston. 
“Joe Brooks” peršautas ir esąs 
pavojingoje padėtyje. Policinin
kas, kuris rizikavo saVo gyvy
bę ir nuo 
ligoninėje, yra Edvardas F. 
Lee, 57 m. amžiaus, 
cher St., Milton.

Baisi tragedija, 
gal nė nepagalvoja, 
natiniai darbai visuomet liūdnai 
Mugiasi. Gaila, kad su kitais 
kriminalistais jau ir lietuviai 
jaunuoliai įsimaišo ir teršia sa
vo tėvų ir visos išeivijos vardą. 
Tėvai turėtų susirūpinti ir ša
linti visas priežastis, kurios ve
da mūsų jaunimą į kriminalistų 
eiles,

bandito šūvio mirė

gyv. That-

Jaunuoliai 
kad krimi-

Ar Kori Darbo?

WOODSTOČK
T y p f w R I T E R S

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Cofnmerce BIdg.
80 Federal St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

i

S.Bara$eviEiuslrSiiniE j
SENIAUSIAS filOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS.
T*l. ŠOU Boston 2590

Gyv**. vieta: 838 Derchester Av*. 
T*L COLumbla 2537.

Tel. 3826 Namų Tai. 5307

Lucy HYaidm 
LIETUVE ADVOKATE 
(JEKIMAUČUTĖ) 

14 Hope SL 
Greenfield, Mass.

Jotai J. Grigaitis
(Grigaliūnas).

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

80. BOSTON. MASS.
8OU 1761 Room 3

Residence:
SS G BL Tol. ŠOU 4877
18 Thoma* Pk, Šou 1043

i

♦

Draugija taiko susirinkimu* ka* tre
čią nedekUenj kiekvieno mŠMMą 
2 vai. po pietų. Parapijos aalšj, 499 
RL ?th St.. Bo. Boston. Mšm.

Pirmininkes, Juozas dvegSdys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Ftrm. Albinai P. Neviera.
16 Winfield SL, So. Boston, Ma**. 

ProL RašL Jonas aiineckia,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maa*. 

Fin. RašL Aleksandras Ivaška,
440 E. Siath SL, So. Boatdn, 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfie)d 8L, So. Boston, MM*. 

Iždininkas, Andriu* Zaleska*, 
7(» Fifth BL, So. Bo*tOft, 3UM.

(vesk Vienodą Stonų 1 Sm Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už 3139.00 galite j boilerį įdėti Oil burnerj eu tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guzika ir turšsi tokią Šilumą, kokią noršsi. NSra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metam* išsImoMti ir nereikš* pradšti 
mokėt iki Spalių - October menesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUM8ERIS IR GAS FITERIS 

CHARLES J. KAY (KučJnskas) 
322 Dorchester Št., So. Boston, Mass.

Telef. ŠOU 0346

Ttlephon*
to. SOston

WM
taip, tai pasiteirauk dar-

Dflj VlvW MuTOT
STUOtSAKER

Automobilių Ir Trekų AgontOra 
Taisome visokių Udirbyačių auto 
mobiliu*. Taisymo ir 6em«n*tr6vi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
8OUTN BOSTON, MASO.

JM. KapoAIOrta* Ir P*ter Tf*M6k* 
Savininkai.* .

Jėi 
bo prie ŠALDYTUVŲ ir AIR 
CONDITIONING. Parašyk laiš
ką, paminėdamas kiek turi me
tų, ką dabar dirbi ar visai ne
dirbi. Rašyk: TRAINING COR- 
PORATION OF AMERICA 
Box 26, % Darbininkas, 366 W, 
Broadvay, So. Boston, Mass.

Skl.

Jo$ephW.C
(Kasperasl 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJA3 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

JI I

Remkit* tuo* profesijonalu* ir bi«- 
nMriu*, Kurte s*vo skelbimais remta 

' Visi skelbkit** “Oarbinink*”. I

ZALETSKAS
Funeral H ome

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zatetska* F. E. Zaletska*
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir n ūkti 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809
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Gegužės 12 d., Motinų Dieno-

C. BROOKLYN, N. Y.

Brogienė, Digimienė ir kitos.
Korespondentas.

BRD6EP0RT. CONN.

j Pirmas parapijos piknikas į- 
vyks birželio 9 d. Linden Park 
Union City, Conn.

gaus.
I

Gegužės 12 d. staiga mirė ad
vokatas Lukošius. Laidoti jį iš
vežė į Springfield, Mass. Prieš 

l kiek laiko adv. Lukošius buvo 
je, visas organizuotas jaunimas didehs lietuvybės mylėtojas, bet
ir šv. Vardo draugija, prie ku- paskutiniu laiku jis buvo nuo to 
rios priklauso ir senesnieji, darbo atsitraukęs.

Gegužės 18 d. įvyksta Lietu
vių Studentų šokiai šv. Juozapo 
parap. auditorijoje. Visas pel
nas skiriamas parapijos naudai. I

DĖMESIO!
LDS 5 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks gegužės 19 d., 
1 vai. po pietų, Šv. Juozapo se
nos mokyklos kambaryje.

Visi nariai-rės kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą. Turėsi
me išrinkti delegatus į LDS 
Conn. apskr. suvažiavimą ir 
pasitarti kitais mūsų organiza
cijos reikalais.

Kurie esate atsilikę su duok
lėmis, prašome greitai atsily
ginti.

AUKAVO
Šv. Juozapo Maldos draugija 

aukavo $5.00 dėl “Darbinin
ko” 25 metų jubiliejaus apvaik- 
ščiojimo.

J. TotUas, kp. rašt.

Dambrauskas,
T. Ulinskas, 
E. Padaigaitė,

Kaveckas, Kup- 
A. Miklinavičius, A.

Urbonas, A. 
Stulginskas, 
Markevičiūtė, 
Drevinskaitė, 
revičius,
Markus, A. Ulinskas, p. Lazaus
kas ir J. Kupstas. Mamytės taip 
pat gražiai palinksmino svečiai 
Kripukai iš Hartford. Motinas 
taip pat pasveikino komp. A. A- 
leksis, vyčių pirm. J. Aleksan
dravičius ir kun. Lunskis. Minė
jimas baigtas Lietuvos himnu. 
Publikos atsilankė daug.

American Brass kompanija 
paskelbė, kad visos minėtos 
kompanijos dirbtuvės sustos 
dirbę birželio 30 d. ir stovės iki 
liepos 6 d. Kurie šioje kompani

joje yra išdirbę metus, gaus vi-

Gegužės 11 d., Šv. Juozapo 
parap. bažnyčioje priėmė mote
rystės Sakramentą Izidorius 
Narušis su p-le p. Abromaitiene. 
Šv. mišias jų intencijai atnaša
vo klebonas kun. J. Valantiejus. sas apmokamas atostogas, o

Tą pačią dieną Moterystės kurie metų neišdirbę, nieko ne- 
Sakramentą priėmė Martynas 
Staugas su p-le Terbūnaite. Jų 
intencijai šv. mišias atnašavo 
kun. E. Gradeckas.

gražiai iškilmingai išklausė 8 
vai. šv. mišias ir “in corpore” 
priėmė šv. Komuniji..

Po pamaldų buvo suruošti 
bendri pusryčiai, kuriuose daly
vavo daug jaunimo ir vyresnių
jų- I

10 vai. motinų pagerbimui
Studentų ir Profesionalų vieti-j daug darbuojasi ponia
nė kuopa suruošė radio progra
mą.

5:15 vai. po pietų Šv. Juozapo 
parap. Vyčių choras, vadovau-į 
jant komp. — A. Aleksiui taip 
pat parengė radio programą.

7 vai. vakare Šv. Juozapo pa
rapijos auditorijoje Motinoms 
pagerbti Lietuvos Vyčių 7 kp. ir 
choras, vadovaujant komp. A. i

*
Gegužės 17 d. įvyksta kortavi- 

mo vakaras Šv. Juozapo parapi
jos svetainėje. Visas pelnas ski- 

I riamas poniai Šilkauskienei, ku- 
i ri jau serga ilgus metus. Visų 
' geros širdies žmonių šį parengi
mą prašome paremti. Jo pasi-

MOTINOS DIENA
Šią garbingą dieną Šv. Jurgio 

par. šventė iškilmingiau, kaip 
kitais metais paminėta. Kaip 

Aleksiui surengė" 17-tą metinį jaunimo .taip ir senesniųjų daug 
koncertą, po kurio įvyko ir šo- ^ P™ šv- Komunijos. 9 vai. 
kiai.

Įžanginę kalbą pasakė kleb. 
kun. J. Valantiejus. Programoje 
dalyvavo: solistės — J. Lukšy
tė, C. Smolskytė, M. Krunklevi- 
čiūtė ir Gvazdauskaitė; muzi
kantai — E. Gigimas ir V. Mar
kus; “Apgauti Jaunikiai” ko
medijoje — A. Grėbliūnaitė, A. j 
Jarus, V. Klimas, J. Janušas, V. i 
_____________________________ I

1

I

i

I

I

mišios buvo iškilmingos. Mer
gaičių choras — drauge su di
desnėmis kaikuriomis choristė
mis, kurios priklauso prie soda- 
licijos, gražiai giedojo. Laike 
Komunijos p. B. Brundzienė, 
kaip paprastai jausmingai gie
dojo Avė Maria, Ch. Gaunod ir 
prieš Tavo altorių, J. Žilevi
čiaus. Klebonas, per visas mi
šias, pasakė pamokslą apie Mo
tinų dieną, jos reikšmę, nurody
damas, kad daug dabartinių 
jaunų moterų paneigia tą gar-i 
bingą užduotį būti motinoms, 
kas nesuderinama su moterys
tės pašaukimu.

*
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kurie gražiai pavyko. Toki vai
dinimai yra labai naudingi, nes 
lavina jaunas lošėjas prie sce
nos ir lietuvių kalbos taisyklin
gumo, kas jau sudaro jaunajai 
kartai sunkumą, taisyklingai 
vartot savo tėvų prigimtą grą- 
žiąją lietuvių kalbą.

Pirmadienio vakare, visas pa
rapijos jaunimas — CYA, cho
ras, sodalietės, gražiai pagerbė 
savo motinėles, o kartu ir tėve
lius. Trumpa programa, kuri su
sidėjo daugiausia iš dainų, ku
rias bendrai visi dainavo, 
duetų, solo ir monologų.

bes mūsų jaunimui arčiau 
vieni kitais susipažinti, o jauni
mas tai myli lankytis vieni pas 
kitus.

LAIVU EKSKURSIJA
Birželio 16 d., įvyksta bendra 

visų Brooklyno ir Maspeth par. 
ekskursija. Bilietai gaunami 
klebonijoj.

buvo

NEW BRITAIN, CONN.

jungos reikšmingumą, prie ku
rios turėtų priklausyti kiekvie
na lietuvaitė. Vakaro vedėja bu
vo kuopos pirmininkė, penelė 
J. Janušonytė.

Šeimininkėms buvo: ponios— 
O. Valinčienė, O. Jenienė, O. 
Radzevičienė, O? Zdančiukienė, 
O. Rutkauskienė ir B. Miciūnie- 
nė. Sąjungietės nuoširdžiai dė
koja visiems atsilankiusiems. 
Ačiū Seselėms Pranciškietėms 
už priruoštą programėlę, taip 
pat ačiū kleb. kun. M. Pankui 
už dalyvavimą bei pritarimą.

Šv. Rožančiaus draugija gra
žiai darbuojasi, jau sukėlė fon
dą dėl įtaisymo lango bažnyčio
je, paskyrė 10 dol. dėl gėlių pa
puošti altorių Dievo Motinos 
laike gegužės mėnesio.

Užsiprašė šv. mišias 19 d., ge
gužės, kurios bus atnašaujamos 
7:30 vai., šį sekmadienį, ir visos 
narės eis bendrai prie šv. Ko
munijos. Visos narės turi sueiti 
7 valandą ryte į parapijos salę, 
ten draugijos ženklais pasipuo
šusios ir susitvarkiusios eis į 
bažnyčią. T JI.

Parapijos naudai parengimas 
įvyks gegužės 19 d., šį sekma
dienį, 2 vai. p. p., 354 Park St., 
salėje, kurį rengia vietiniai lie
tuvių biznieriai. Programą su
darys vaidinimas bei dainos, ku
rias išpildys lietuvių radio gru
pė, vadovaujant panelei M. Če
ponytei. Patartina visiems atsi
lankyti ir paremti gražų tikslą, 
patikrinant ir mūsų biznierių 
apsukrumą.

HARYFORD, CONN. *
- \

LDS 6-tos kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 19 d., 5 vai. 
Nariai kviečiami skaitlingai su
sirinkti, nes yra svarbių reikalų 
tarp kurių ir atstovų rinkimas į 
Conn. apskrities suvažiavimą. 
Taipgi nepamirškite atsiteisti 
“Darbininkui” savo duoklėmis.

Geg. 19 d., 11 vai. ryte mūsų 
bažnyčioj bus primicija. Vieti
nis kun. Juozapas Kočiūnas lai
kys pirmas iškilmingas šv. mi
šias. Rap.

Bal. 27 d. priėmė Moterystės 
Sakramentą p. Adolfas Stadal- 
ninkas su p-le Marcele Bakaite.

Šie jaunuoliai yra New Have- 
n’e plačiai žinomi, kaip aktyvūs 
katalikiškų organizacijų veikė
jai, kurie netik patarimais kėlė 
ir platino lietuvybę, bet ir ne 
kartą dadėdami savo pinigus, 
rėmė katalikišką judėjimą. Kaip 
vienas taip ir kitas yra pasekęs! 
savo tėvelių pavyzdžiu, kurie y-Į 
ra taip pat uolūs katalikai Per 
šv. mišias, kurias laikė klebonas 
kun. J. Jankauskas, parapijos 
choras giedojo Emerson’s Mass 
in E flat. Avė Maria — Baley 
Eben H. solo giedojo p-lė O. Du- 
binskaitė. Pažymėtina, kad abu
du priklauso prie bažnytinio 
choro, Adolfas yra choro klubo 
iždininkas.

Pabroliais buvo: V. Mills su 
C. Kukliauskaite-Cook; J. Jan
kauskas su S. Križinauskaite; 
J. Mačinskas su E. Bakaite; P. 
Bakaitis su E. Stadalninkaite. 
Medaus mėnesį praleisti išva
žiavo į Washington, D. C.

Vestuvės įvyko parapijos sve
tainėje, į kurias atsilankė gau
siai netik giminių, bet ir pažįs
tamų. Linkiu jums daug gausios 
laimės naujoje gyvenimo vers
mėje. Tikiuosi ir toliau seksite 
savo tėvelių nurodytu pavyz
džiu. Kibirkštis.

Motinų Diena, gražiai praėjo. 
Choras turėjo savo gražų vaidi
nimą “Cingu lingu”, kuris tik
rai pasekmingai suvaidintas. 
Vaidino šie asmenys: p. Kli- 
maitis, p. Andriulaitis, p. Ser- - 
bentas, p. Mačiukaitis, p. Vilso- 
nas, p. Radvilas, p. Mockevičius, 
p. Tuskiūtė, p. Buzevičiūtė ir p. 
Einoriūtė. Veikalas buvo ilgas, 
bet pilnas juokų, kuris publikai 
patiko. Duetus sudainavo: p. 
Vilsoniūtė, p. Kaminskiūtė, p. 
Radviliūtė ir p. Duginiūtė. Cho
ras, vad. A. Stanišauskui. sudai
navo: “Žalia girelė”, “Šią nak
telę” ir “Piauti linksma”. Žmo
nių buvo daug, pilna parapijos 
salė. Taipgi buvo daug jaunimo. 
Pelno parapijai pasiliks gero
kai.

Dabar visi laukia bažnytinio 
koncerto naujų vargonų pašven
tinimo, kuris įvyksta gegužės 
26, 7 vai. vakare, Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, 443 Park 
Avė., Bridgeport, Conn. Choras 
jau yra gerai pasirengęs, sve
čiai dainininkai atvyksta šie: 
komp. A. Aleksis su savo en- 
sambliu iš Waterbury, Conn.; 
p. Jurkaitienė iš Arlington, N. 
J.; p. A. Verba iš Irvington, N. 
J. ir iš Brooklyn, N. Y. Koncer
tas bus gražus, bus išpildyta 
daug gražių muzikos veikalų 
naujais galingais vargonais. Bū
tų labai gerai, kad būtų pilna 
bažnyčia žmonių, nes toki kon
certai retai rengiami, o mūsų 
kolonijoje tokio dar visai nebu
vo. Tad visi nepamirškite šio 
koncerto: A.

"GyvojtRožančiaus 
Paslaptys”

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir «Tažiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

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

ŠVC. P. MARIJOS 
APVAINIKAVIMAS

Sodaiietės maršavo gatvėmis 
gražia procesija, su klebonu 
priešakyje, kurią du policijos 
skirti auto prižiūrėjo tvarką.

Sugrįžus prie bažnyčios buvo 
apvainikuotas Švč. P. Marijos 
paveikslas - stovyla. kur buvo 
prie bažnyčios pastatyta gražus 
pastatas su stovyla. Pasibaigus 
iškilmėms klebonas dėkojo so- 
dalietėms ir Karalienės Angelų 
par. berniukų benui. kurią grojo 
piaršuojant. Klebonas tik ap
gailestavo. kad ne visos parapi
jos mergaitės - merginos pri
klauso prie šios organizacijos.

PRIMICJIOS
Gegužės 19 d., laike

Įvyksta kun. Prano Raugalo 
primicijos. Choras, J. Brundzai 
vadovaujant, rengia gražią mu
zikai? programą, kaip bažny
čioj. taip ir laike pokilio, kuris 
tuoj įvyks po pamaldų par. sve
tainėje. Gabi smuikininkė p. M. 
Digriūtė pagros smuiku. Nauji 
kunigai bus įšventinti gegužės 
18 d., 8 vai. ryte šv. Jokūbo 
pro-katedros bažnyčioj.

sumos.

GERO PASISEKIMO
Andrius Vensevičius, buvęs 

pavyzdingas ir darbštus choris
tas, įsigijo ir biznį, “įvairių už
kandžių”, 159-23 Cross Bay 
Boulevard, kuris veda į Rocko- 
way. Jauną biznierių, turėtų 
paremti, kuriems pro šalį tenka 
važiuoti, ypač jaunimas.

MOTINŲ PAGERBIMAS
Vakare, Sesučių vadovaujan

čios sodalietės, suvaidino du 
lengvo turinio vaidinimėlius.

CHORO PARENGIMAS
Gegužės 26 d., 7 vai. vak. į- 

vyksta gražus parengimas - vai
dinimas “Teta iš Amerikos”, 
kurį suvaidins Maspetho Atsi
mainymo par. choras, A. Vismi
nui vadovaujant. Po vaidinimo 
seks šokiai. Šie chorai jau ant
ras metas, kaip mainosi savo 
parengimais, kas duoda galimy-

ashingtoo Depot. Conn.
Mūsų kolonijoj Motinų diena 

gražiai paminėta. Buvom labai 
nudžiuginti, kai išgirdome radio 
programą, transliuojamą iš Wa- 
terburio. Studentų ir Profesio
nalų kuopos Motinų pagerbimui.

Programa buvo išpildyta la
bai gražiai — kalbos, dainos ir 
muzika teikė tikrą malonumą. 
Iš tikrųjų vertos pagarbos tos 
motinos, kurios išauklėjo savo 
sūnus tokioj katalikiškoje ir 
lietuviškoje dvasioje.

Washingtono lietuviai taria 
nuoširdų ačiū Waterburio Stu
dentų kuopai už tokią malonią 
programą. Prie progos malonė- 

, kitę «»avo programą pakartoti.
A. K. Kriaučiūnas.

Pereitą sekmadienį, motinų 
pagerbimo proga, vietinės są- 
jungietės šauniai pasirodė. 8 v. 
atvyko visos kartu į bažnyčią, 
pasipuošusios Sąjungos ženkle
liais, išklausyti šv. mišių, ku
rios buvo užprašytos Dievo Mo
tinos garbei ir prisiminimui sa
vo gyvų bei mirusių motinėlių. 
Visos ėjo prie šv. Komunijos. 
Šv. mišias atnašavo klebonas 
kun. M. Pankus. Vakare 5 vai. 
parapijos salėj įvyko vakarie
nė, kurios metu buvo graži pro
gramėlė.

Programą išpildė parapijos 
vaikučiai, vadovaujant Sese
lėms pranciškietėms.

Visi vaikučiai gražiai pasiro
dė, dainuodami, sakydami eiles 
ir vaidindami. Tai vis seselių 
rūpestingas darbas. Gražią ir 
svarbią kalbą pasakė klebonas 
kun. M. Pankus, apibudinda
mas motinų garbingumą ir są-

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia RdM 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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