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IŠ EUROPOS KARO
Pereitą šeštadienį Hitle-; 

ris minėjo savo 51-jį gim-j 
tadienį. Vokiečiai naciai l
išoriniai rodėsi optimis- ’------------ - — -
tais, bet tikrenybėje labai EINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2580 ANTRADIENIS (Tuesday) BALANDIS (April) 23 D., 19-10 M.. No. 31. 
susirūpinę karu Norvegi- ---------- — ------------ -r ■. . , —-rs--------—----------------------------------

joj. Ar tik jie neįsikiampo- Lietuvos Nepriklausomybės 22 Metu Sukakties Minėjimas Buenos Aires, Argentinoj 
JO .

TEL. SOUth Boston 2680

Centralinėje Norvegijoje 
parašiutais nusileido iš or
laivių naciai, kurie su sa
vim atsivežė daiktų, bū
tent, dviračių, radio siun
timo aparatų, piūklų, kul
kosvydžių, žirklių cielėms 
karpyti, kamerų, gasu vi
rinimo aparatų. Norvegai 
nusileidusius nacius suga
vo ir atėmė visus daiktus.

I

Vokietijos naciai nepaiso 
Švedijos. Jų orlaiviai le
kia per Švedijos žemę į 
Norvegiją. Švedija protes
tuoja.

Anglijos oro laivynas 
smarkiai bombardavo Vo
kietijos oro bazes Danijo
je. Atvežė daugiau karei
vių į Namsos.

Naciai verčia norvegus 
atstatyti išsprogdintus til
tus.

Alijantai išvijo vokiečius 
iš Namsos, Norvegijoje.

y -Or
j

Kun. Coughlin Smerkia J. V. 
Aukso Įstatymą

Detroit, Mich., bal. 22 — 
i Vakar kun. Charles E. 
Coughlin per radio kalbė
damas griežtai pasmerkė 
Jung. Valstybių taip vadi
namą aukso įstatymą. Jis 
pareiškė, kad priimtas 
1934 m. įstatymas jau į vė
lė Jung. Valstybes į Euro
pos ekonominį karą. Da- 

t bar tik . esą klausimas, 
i kaip mes amerikiečiai ga
lime išsisukti iš to ekono
minio karo?

Vasario 17 d. Buenos Airese, Castilla salelėje, lietuvių organizacijos daugu
ma suruošė bendrą Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, kuriame dalyvavo pei 
1,000 vietos lietuvių kolonijos narių. Tą patį vakarą Jose Verdi teatro salėje Lie
tuvos Nepriklausomybę minėjo “Argentinos Lietuvių Balsas”. Sekmadienį, vasa
rio 18 d. Šv. Jono Evangelisto bažnyčioje įvyko iškilmingos pamaldos už Lietuvą, 
o vakare Lietuvos ministras Dr. K. Graužinis vietos lietuvių organizacijų ir spau
dos atstovams suruošė priėmimą. Vaizdelyje matoma svečių grupė priėmime pac 
Lietuvos ministrą. Antroje eilėje sėdi Lietuvos įgaliotas ministras Dr. K. Grauži
nis (antras iš dešinės), Latvi jos atstovas Dr. Ozilinš, 
Ozolienė, Estijos konsulas Gutmanas ir kt.

ponia Graužinienė, ponia

Smarki Audra Siautė Naujoje

Šeštadienį ir sekmadienį, vėjo valandą ir pusę. Tuo 
balandžio 20 ir 21 dd. Nau- traukiniu važiavo apie 150 
joje Anglijoje siautė smar- žmonių. Kaikurie turėjo 
ki audra su lietumi ir snie- gauti traukinį į New Yor- 
gu. Traukinių važiavimas ką, bet pavėlavo. Kiti trau- 
buvo sutrukdytas; keliai kiniai taip pat suvėlavo, 
buvo užlieti ir sniegu nu- Laivai ir laiveliai jūros 
kloti, taip kad daug auto- pakraščiuose buvo blaško- 
mobilių negalėjo važiuoti, mi audringo vandens. 
Daug automobilistų, pali- Daug mažesnių laivų au- 

____  kę automobilius keliuose, dringas vanduo išmetė ant 
Kun. Coughlin sako, kad pėsti ėjo ieškoti nakvynės, krantų, kitus sudaužė į ši- 

aukso i 
būti tuojau 
Stabilizacijos fondas turė
tų būti tuojau panaikin
tas.

supirkimas turi šiaurytų vėjas siautė 51 pulius.
sustabdytas. mybų i valandą. Kaikur Iš sekmadienio į pirma- 

jūrų vanduo užliejo pajū- dienį naktį visa žemė buvo 
rių namus, ir gyventojai apdengta baltui sniegu, 
buvo pavojuje. Pajūryje kaip viduržiemyj. 
rezidencijos zona nuo j 
Newburyport iki Marsh- 
field buvo 5 pėdų vandens 
gilumo apsemta. Hull la-i 
biausia nukentėjo. Gyven-;
tojai rado prieglaudą poli- balandžio 22 — Olandijos

I

Šv. Tėvas Gal Paskirs 12 
Naujų Kardinolų

Olandijoje Paskelbtas 
Karo Stovis

Jugoslavijoje susektas 
sąmokslas nuversti dabar
tinę vyriausybę.

Vatikano Miestas, bal. 22 f ’ * ' *
— Pranešama, kad Sekmi- cijos stotyje ir kituose’vie- 
nėse, gegužės 12 d. Šv. Tė- šuose namuose.
vas gali būti paskirs 12 
naujų kardinolų.

Amsterdam, Olandija,

Darbininkų Radio Koncertas Sovietai (spėja Neutralias 
Valstybes

Vokietijos vyriausybė į- 
sakė Norvegijos atstovy
bei iš Berlyno išsikrausty
ti. Tas parodo, kad vokie
čiai pradeda nervuotis.

Pereitos savaitės pabai
goje prancūzų ir anglų ka
reiviai nušovė 8 nacių ka
ro orlaivius vakariniame 
fronte. 1. So. Bostono — Šv. Pet

Lietuvis Artistas Skelbia
mas Rusu

i

Lietuvis artistas M. B. 
Dobužinskis, kuris perei
tais metais atvyko iš Eu
ropos į New Yorką ir šio
mis dienomis į Bostoną, 
anglų spaudoje skelbia
mas, kaipo įžymiausias 
rusų artistas. Pažymėtina, 
kad Boston Herald, balan
džio 19 d. laidoje įtalpinę 
[platų aprašymą ir senojo 
Petrogrado vaizdą ir pa- 
Idėjo tokį parašą: “Painter 
of Petersburg — M. B. Do- 
bujinski, noted Russian 
artist, examines one of his 
sketehes for the theater of 
old St. Petersburg”. Ro
dos, kad įžymus artistas
negali būti lietuvis. Tai ne- kalboje perbėgo Darbinin- 
dovanotinas anglų spau
dos šališkumas, kuris že
mina mūsų tautą.

Darbininkų radio kon- drauge su programos pil- 
certas, penkerių metų su- [ dytojais ir žavėtis jų jaus- 
kaktuvių proga, įvykęs; mingai reiškiančiais gar- 
balandžio 21 d., sekmadie- sais.
nį, Municipal Building, la-j Koncerto programoje 
bai puikiai pavyko. Į kon-[ dalyvavo šios radio gru- 
certą suplaukė tolimų ir pės: 
artimų lietuvių kolonijų
koncerto programos pildy- ro lietuviu parapijos radio 
tojai ir skaitlingi vietos grupė, solistas 
klausytojai. Salės nuotai-1 Antanėlis ir pianistas An
ka ir žmonių ūpas sakyte 
sakė, kad čia tikrai lietu
viškos dainos šventė, lietu
viškos muzikos garsų 
kampelis.

Nors oras buvo nepalan
kus, tačiau lietuviškos dai
nos mylėtojai veržte ver
žėsi išgirsti tai, kas lietu
vio širdžiai taip artima, 
brangu ir malonu. Ir ištik- 
rujų skambių dainų ir mu
zikos akordai pilnai atgai
vino ištroškusias lietuviš
ko meno tautiečių širdis.

Koncertą pradėjo “Dar
bininko” redaktorius ir 
Darbininku radio progra
mos vedėjas Antanas 
Kneižys. Trumpoje savo

dr. Juozas

tanas Pažasis. Radio gru
pei vadovavo muz. Rapolas 
Juška.

2. Gardner — Aušros 
Choro radio grupė, pianis
tas Fred Merrel,’ smuiki
ninkas L. Lukoševičius ir 
akordionistė M. Lukoševi- 
čiūtė. 
muz. Jurgis Stačiokas.

3. Nashua — Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
radio grupė, kuriai vado
vavo muzikas trumpetis- 
tas Steponas Virkauskas.

4. Lavvrence — šv. Pran
ciškaus lietuvių parap. ra
dio grupė, vyrų choras, so-

Tęsinys 2-rame Dusi.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO 

Laivakorčių
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kų radio penkerių metų 
vedimo istoriją ir pekvietė 
tarti trumpą ir aiškų žodį; 
Šv. Petro liet, parapijos i 
kleboną, kun. Pr. Virmaus- 
kį.

Po klebono trumpos, gra
žios kalbos prasidėjo kon
certo programa.

Bendrai atydžiai sekus 
koncerto programą, gali
ma tvirtinti, kad dainų į- 
vairumu, skambumu ir iš
pildymo technika koncer
tas yra prilygintinas pui
kiai pavykusiai lietuviškų 
dainų šventei. Solistai, 
pianistai, muzikai ir jau
nučiai šokikai žiūrovus 
užbūrė jausti ir gyventi

Boston & Maine trauki
nys, kuris važiavo iš Rock- 
port į North Station prie 
East Everett turėjo susto
ti, nes iš kanalo vanduo iš-

premieras Dirk Jan de 
Geer paskelbė visoje šaly
je karo stovį. Karo stovis 
paskelbtas dėl susidariu
sio pavojaus iš kariaujan
čių valstybių pusės. Olan
dija pasiryžusi ginti savo

Londonas, bal. 22 —Pra
nešama, kad Maskvos ra
dio įspėja Belgiją ir Olan
diją, kad jos gali susilauk
ti tokio pat likimo, kokio 
susilaukė Ethiopija, Alba
nija, Norvegija, Danija, 
Lenkija. Sovietų kalbėto
jas sako, kad Olandija ir 
Belgija bando išsipainioti 
iš vortinklio, bet jom ne
pavyks, kaip nepavyko ki
toms valstybėms.

!

Vilnius — Vilniaus Gele
žinis Fondas yra nusista
tęs Vilniaus krašte įkurti sįjįejęS užliejo bėgius. Sto- i nepriklausomybę.
nėr 100 sėklyčių, kuriose

NORVEGAI ATGAVO HAMAR
tuvai ir kt. kultūrinės: -------------- *
pramogos. Spaudos toms- Stockholm, Švedija, bal. 
seklyčioms G F. prašo re- 22 — Anglijos ir Prancūzi- 
dakci jų, kad siųstų nemo-i jos kariuomenė smarkiai 
karnai. ' puolė Vokietijos nacius

----------- Norvegijoje. Alijantų ka- 
bombarduoja! 

nacius tankais iš šiaurės

Mussolini (spėja Dėl Karo 
Pavojaus

Roma, Italija, bal. 22 — 
[ Vakar Roma minėjo savo 
2692 gimtadienį. Tai Itali
jos “Darbo Diena”. Pre- 

.... ... imieras Mussolini pasakėsu alijantų pagalba atsie-' , .. ,._ .v . , . • ugningą kalbą. Jis atkrei-__ u nacių Hamar, kuris ? x • j- • : >,. . v. pe gyventojų dėmėsi į ka-yra 60 mylių i šiaurę nuo . i“ . r.. .t a ro pavojų. Ragino dirbti irOslo ir 40 mylių nuo Sve-, p*n
dijos rubeziaus. Dabar ei-, - , . .
na smarkus mūšiai ties ®
Elverum. Alijantai pasi-,m^‘ 
ryžę išstumti vokiečius iš

lietuviai Gabenasi Spaustu- Norvegijoje.
r Vokiečiai yra apsupti.

Norvegijoje jie gali pralai-
I

Prancūzijos parliamen- riuomenė
tas vienbalsiai pareiškė
Dremierui Reynaudui pasi- ties Trondheim. Norvegai 
tikėjimą

• v

Iškilmingai Palaidota Motina
_________

j Chicago, III. — Pirma
dienį, balandžio 22 d. iškil- 

Grupei vadovavo mingai palaidota a. a. Mo
tina Marija, šv. Kazimiere 
Seserų Vienuolyno Virši
ninkė. Laidotuvėse dalyva
vo J. E. Arkivyskupas 
Strich ir kiti aukštieji 
Bažnyčios vadai, Seserys 
Vienuolės, valstybės ir 
miesto valdžios atstovai, 
organizacijų atstovai ir 
šiaip minios žmonių.

~ me iš

I

Pirma
vę Iš Klaipėdos

Anglija Sulaikė Amerikos 
Paštį

mėti.

Baisi Katastrofa Ant Geležinkelio

i

į

30 Užmušta, 100 Sužeista ______ ♦-----------------------
~ ‘ Y” 22; Vilnius — Motinos diena 

New York Centrai grei- įr §ejmos savaitė šiemet 
tasis traukinys, kurisj^n- numatoma ruošti Lietuvo

je gegužės 5 — 12 d. Iškil
mės bus koncentruojamos 
Vilniuje.

i mijuoti Vilniaus 
lietuvių gausias ir doro
vingas šeimas, be to bus 
rūpinamasi sumažinti gau
sioms šeimoms mokesčius, 
atpiginti susisiekimą, gau-

ktadienio naktį į šeštadie
nį važiavo į Chicagą, ant 
griežto užsisukimo suar
dė bėgius ir nuriedėjo į pa
kalnę palei Mohawk upe. 
Traukinys buvo kiek pavė
lavęs, tad važiavęs 59 my
lių greitumo. Toje katas
trofoj e30 žmonių užmuš- 
trofoje 30 žmonių užmuš-

Numatoma pre- 
srities

Klaipėda — Jau gautas 
vokiečių sutikimas leisti • 
išgabenti iš Klaipėdos bu-1 
vusias “Ryto” spaustuvės 
mašinas. Jas perima ‘Spin-j 
dūlio’ bendrovė. Rotacinė 
spaudžiamoji mašina bus 
oerkelta į Vilnių, kur per 
karą nebebuvo likę nė vie
nos tokios mašinos ir vil
niškiai laikraščiai turėjo 
iki šiol vargti su plokščio- 
siomis spaudyklėmis. Mo- 
notipas bus perkeltas į 
Kauną. Tai kol kas vienin- 

I tėlė tokia renkamoji maši
na Lietuvoje. Atgaunamas 
ir didžiojo lietuviu kalbos 
žodyno rinkinys, kurs bu
vo spausdinamas “Ryte” 
Klaipėdoje ir iki šiol buvo 
ten įstrigęs. Išviso bus per
kelta apie 20 vagonų “Ry- 
t’o’ spaustuvės turto.

Vilnius
tuvos Aero klubo skyriaus to, kada Hitlerio naciai

I

__________ _ _ ____________________________________ • I

kurie" iš sužeistųjų gal šių šeimų vaikams teikti Į 
mirs. ' stipendijas ir kt.

Londonas, bal. 22 
glijos valdžia sulaikė Bel- 

Vilnius — Švietimo mi- gijos laivą “Henri Jaspar” 
nisteris pasirašė įsakymą, ir užgrobė 450 maišų su 
kuriųomi Vilniuje legali- laiškais ir kitais pašto 
zuojamos dvi žydų privati- siuntiniais, kuriuos vežė į 
nės gimnazijos. Jung. Valstybes.

An-

Stalinas Nusisukęs Prieš Hitlerį
Paryžius, bal. 22 — Sta

linas, kuris pereitų metų 
pabaigoje atėjo Hitleriui 
į pagalbą pavergti Lenki
ją, pradeda daugiau žiū
rėti savo reikalų. Stalinas

išleido įsakymą visoms 
trečiojo internacionalo or
ganizacijoms, kad jos “iš
vystytų savo nusiteikimą 
dėl karo prieš Vokietiją”. 
Pataria reikšti simpatijas

interesuotas Jugoslavija ir: toms tautoms, kurias už- 
Dunojaus slėniu. Suomijo- puolė Vokietija. Ką visa 
je Stalino raudonarmie- tai reiškia kol kas sunku 
čiams nelabai sekėsi. Sta- pasakyti, tačiau tokia so
tinas labai norėjo taikos vietų kriptis silpnina Vo- 
su Suomija. Taikos sutar- kietiją militariai. 
tį pasirašė, ir Stalinas ją Galimas daiktas, kad Vo-

— Čia įvyko Lie- skrupuliatiškai išlaikė. Be kieti ja labai gerai žino so- 
’ ’ naciai’..................— -

WV* ▼ z . ------ —-------y-------ef £--------------------------------- ------- -------------------------

steigiamasis susirinkimas.; užpuolė Norvegiją, tai Sta- visas pastangas įtraukti į 
Skyrių įsteigus, jo pirmi-(bno vyriausybė reiškia 
ninku išrinktas Vilniaus simpatiją užpultajai vals- 
miesto architektas inž. tybei.
Landsbergis - Žemkalnis. I Pranešama, kad Maskva

vietų kryptį. Todėl deda

karą Italiją, kuri ligšiol 
laikėsi neutralumo. Italija 
yra griežtas sovietų Rusi
jos priešas.
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Darbininkų Radio Koncertas ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Pr "o Didingai 

Potvyniai Lietuvėje

(Pradžia 1 pusi.)
listė Irena Libiūtė (Libby) 
ir vyrų kvartetas. |

Grupėms vadovavo muz.
Povilas Sakas.

5. So. Bostono
Petro parap. jaunamečių gio lietuvių parap. radio 
šokikų ir muzikantų gru- grupė ir akomponistė Julė 
pė. Jai vadovavo mokytoja Vilkišiūtė. Grupei vado va- j 
Ona Ivaškienė. ;vo muz. Anicetas Šlapelis.

i j
6. Cambridge — Nekalto 14. Hartfordo — Svč. 

Prasidėjimo P. Švč. lietu- Trejybės lietuvių parap. 
vių parap. radio grupė, so- solistė Valerija Kaunietytė 
listė Margareta Grybaitė, ir akompanistė Viktorija 
solistas Vincas Samalis ir, Labeckaitė.
solistai Konstantas Sama- Koncer^ labai gražiai 
hs ir Mamertas Karbaus-(užbaigė ..Kazokai„ Law. 
*as' rence, Šv. Pranciškaus lie-

Grupei vadovavo mUz.; tuvių parapijos radio gru- 
Mamertas Karbauskas. pė, kuriai vadovavo muz.

7. Worcester — Aušros P. Sakas.
Vartų lietuvių parap. radio i Koncertas uždarytas lie. 

tuvių tautos himnu. Kon
certe dalyvavo daug žymių 
pasaulionių ir dvasiškių. 
Viso koncerte dalyvavo 
virš 1000 žmonių. Toks 
puikus lietuvių koncertas 
yra pirmą kartą Bostone. 
Jo pasisekimą užtikrino 
didelis pasišventimas ir 
troškimas, popiiliarizūoti 
ir ugdyti lietuvių dainos 
meną, muziką, solistų, pia
nistų, harmonistų ir visų 
kitų lietuviško meno mė
gėjų. Garbė tebūna jums 
visiems lietuviško meno 

„ __ _ 1 ugdytojams, kurie savo
10. Lowell — Šv. Juozą-į ryžtingu ir nuoširdžiu dar- 

po lietuvių parap. radiolų pinate lietuvybei gra- 
grupė, solistė Juozefina 
Narinkaitė, akordionistai 
Ipolitas ir Edvardas Va
lentinai. Grupei vadovavo 
muzikė V. D,zedulionytė.

11. Brocktono — Šv. Ro
ko lietuvių parap. pianistė 
Olga Breivaitė.

12. Nashua — Šv. Kazi-

: miero parapijos solistė O- 
na Skirkevičienė ir jos sū
nus akordionistas Juozas.

■ Solistei akompanavo Julė 
Vilkišiūtė iš Norwood.

Šv.

grupė, solistai Jonas ir 
Marijona Čižauskai ir juo
kdariai A. Veraitis, J. Va- 
raška ir J. Matačinskas. 
Grupei vadovavo muz. Jo
nas Čižauskas.

8. Middleboro, — Solistė 
Apolonija Drevinskaitė. 
Jai akomponavo muz. Ra
polas Juška.

9. Waterbury — šv. Juo
zapo lietuvių parap. radio 
grupė, armonistas Edmun
das Stulginskis ir solistė 
Sofija Stulginskaitė. Gru
pei vadovavo mok. Jedvy
ga Stulginskaitė.

f

SSSR Kas Dar Vieną Kanalą
Kaip Sov. Sąjunga sutvarkys van

dens kelius iii Vokietija

Joniškis — Potvyniai šį 
pavasarį ne vien Vilnių ir 
Kauną buvo staiga beuž
klumpą, bet ir visoje pro
vincijoje pridarė daug 
nuostolių ir vargo. Pavyz
džiui, Joniškio apylinkės

I

Naciai pasiruošę iš or-Į rąstai, grūdai, lentos ir kt’ 
ivių bombarduoti Angli-'miško medžiaga. Labai 

dažnai būna di< 
visas Lietuvos 
geležinkelių stotis iš Lie
tuvos į užsienius ir iš už- 
isienių į Lietuvą perduoda- 
| mė ir priimama net po 300 
vagonų įvairių prekių. Tuo 

; būdu kasdien susidaro po 
I _ - -- - -

laivių bombarduoti Anglį 
jos karo laivyną. Jeigu na- 

i ciams pavyktų įvykdyti: 
■ savo planus, tai Anglijos 
laivynas būtų susilpnin- 

į tas.
13. Norwood — Šv. Jur- Įgilti įima IT ftfifirnfjauninio Kongresas

VHntaje

Birželio mėne- 
; “Pavasario” 

VU-
• v •

Vilnius — : 
sį Lietuvos 
sąjunga drauge su 
niaus krašto katalikiško
mis jaunimo organizacijo
mis projektuoja surengti 
Vilniuje kongresą, į kurį 
numato suvežti apie 40 
tūkstančių žmonių.

i
I

LIETUVOS GELEŽINKE 
LIAIS DAUG PERVE

ŽIMŲ

i 
i 
i

žios ateities, vainiką. Toli
mųjų ir artimų lietuvių 
kolonijų radio grupių pri
sirengimas ir atvykimas 
perduoti savo muzikalinį 
meną plačiai publikai, su
silaukė tikrai nuoširdžios 
simpatijos ir nemirštamos 
garbės. Korespondentas.

ienų, kad per 
_j pasienių

• t

Maskva — Sovietų Są-
upeliai išlaužę ledus labai junS0S laivininkystės ko- 
smarkiai išsiliejo. Vieto-; mis^ato 
mis buvo užlieti keliai ir 
nutrauktas susisiekimas.

_ Kai kurie ūkininkai, už-
600 vagonų priėmimų ir trukę su reikalais mieste,

‘ gtįždaihi hŽffio ir radi 
skėriai k'eiio beplaukian
čias upės, šū visais veži
mais buvb numarmėję į 
Vandenį. Žmonių aukų ta
čiau ntepašilaike.

i kių Lietuvos
; fe-fežtelteiteiš nė ttt riži^- 
žgjį; BSt rodb tendencijos 

! diSti.
- - —----
VlIfiiUž — feklnlš

ditHBB šią įštogė &- 
ferittŠ Eifetūvpš Ban- 

b Bankai, Ronier- 
čijbš S^Liifeiš, Cehtrūlinis 

khrte 
pakankamai dahfeb ir ku
inų Veikiamu gyventojai y- 
ra paUftkihtL

Kaunas — Lietuvos gele-; 
žinkeliais vyksta dideli 
prekių pervežimai. Iš Lie
tuvos geležinkeliais gabe
nami linai, popiermalkės,1

Nežiūrint,

r

Emigrantinis lenkų parlamentas 
kaltina juos pražudįius Lenkiją ‘

Lenkų emigrantinė vy- užsienių peik. ministeris 
riausybė Angerse, Pran- Beckas. 
cūzijoje, nutarė patraukti

fc^una^
kad šį pavasarį šhiėgo tir- 
pilnas yrk smarkiai prilai- 
kbttias naktinių šalnų it 
šaltdko poliarinio vėjo, ta
čiau potvynių Smarkumą 
gavo pajiišti daugelis Lie- 
tutbš žėfii^šiiiųjų vietų, d 
ypatingai; kaip tenka gir- 
aeti, Klaipėdos kraštas, 
kur potvynis esąs labai 
šfiiktkųš. Kaune naktį ii 
Balandžio 3 į 4 d., ledams

i misariato organas “Vod- 
j nyj Transport” įdėjo laivi
ninkystės upėmis liaudies 
komisaro pavaduotojo Lu- 
kjanovo straipsnį, kuria
me apibudinamas didelis 
svarbumas, kuri tenka 
skirti Dniepro — Būgo ka
nalui prekybos ir bendrai 
ūkio santykiams tarp So
vietų Sąjungos ir Vokieti
jos. Lukjanovas rašo, jog 
tie santykiai tarp abiejų 
valstybių plėsis pagal riė- 
seniai sudarytą ūkio su
tartį. Jau dabar Būgo upė- 
jfe yra atlikti parengiamie-

Keliai visoje vakarinėje 
įr šiaurinėje Lietuvoje Ba- 
landžio pirmąją pusę tebe
buvo dar storo supustyto 
sniego sluogštiiu užnešti 
ir daugelyje vietų žmonės 
tebevažiavo rogėmis.

susikimšus žemiau miesto, i 
per kokį valandos laiką 
vanduo buvo pakilęs iki 7

19 Mėty Sukaktis

i

Jie laikomi kal
tais už Lenkijos likimą.

teismo atsakomybėn bu- Smigly - Rydzas kaltina- 
vusius aukštuosius Lenki- mas per menkai paruošęs 
jos politikus, kurie prieš šį lenkų armiją, prastai jai 
karą buvo visagaliai Len-j vadovavęs kautynėse ir 
kijos politikos šeiminin-1 pabėgęs į užsienius tuo 
kai;
maršalas Smigly-Rydzas, tebesikovė.
buv. ministeris pirminin- namas vedęs tokią užsie- 
kas gen. Skladkovskis

teisman traukiami metu, kai kariuomenė dar 
—-i------Beckas kalti-

FKKNTCK 
ALE

ir nių politiką, kuri kenkė 
valstybės interesams ir 
privedė prie Lenkijos žuvi
mo.

Formalus bylos svarsty- 
’ mas bus pradėtas kiek 

galima greičiau.
Šitokį nutarimą lenkų e-

migrantinis parlamentas ginės vasarvietė ir Šilelio

i

Jis yra padaryt|as
*

*>

I

Aukščiausiai Kokybei
o nesumažinimui

Kainos!

ii 'o •teBUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS
IŠ KRANO PARODYK KRANĄ
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ji darbai laivininkystės są
lygoms pagerinti. Pinske 
statomas uostas, 0 Kobri
ne, Breste ir Šabinkoje į- 
rengiamos prekių perkro
vimo Kijevo — Pinsko ir 
Pinsko — Lucko krypti
mis. Lukjanovas priduria, 
kad, Dniepro — Būgo ka
nalą sutvarkius, bus at
naujinti vandens keliai per 
buv. Lenkijos teritoriją.

Artimiausiais mėnesiais 
numatoma atstatyti Ogin
skio kanalo sistema (tarp 
Dniepro ir Būgo). Numa
toma prakasti ir naują 945 
kilometrų ilgio kanalą iki 
Gardino.

operoje išdainavo trejus 
metus ir prieš pat karą 
parvažiavo į tėviškę, o da- 1 
bar gyvena Vilniuje. Apie 
Vilnių dainininkė išsireiš
kia, kad jis yra lietuviams 
tas pat, kas Roma italams 
ir Atėnai graikams. Vil- 

į niaus pilis — tai Atėnų a- 
į kropolis. Ten, Atėnuose, 
■ senovės šventyklos griuvė
siai yra naktimis apšvie
čiami prožektoriais, čia, 
Vilniuje, panašiai apšvie- s 
čiamos Katedros kolonos, s, 
Gedimino pilies bokštas, u 
Vilniuje, kaip ir Romoje, 
labai daug baroko; atrodo, 
jog vaikštai po senąją Ro
mą. Jei karas greit baigtų
si, dainininkė vėl grįšianti 
į Atėnus. Ruošia lietuvišką 
repertuarą, 
Graikijoje x x 
Lietuvą ir gražiąją lietu
višką dainą.

I

metrų ir 28 centimetrų.' Kaunas — Kovo 31 d. su-j 
Tai yra vandens lygis, ko- kako 19 metų, kai dabarti-.
kio nebebuvo per 70 metų, nis Lietuvos pajūris — 21 
Per tą trumpą laiką buvo klm. juosta su Palanga ir 
apsemta dalis Vilijampo- Šventąją buvo prijungtas 
les, senamiesčio pakrantė P1^ Lietuvos. Prijungimo 
su Jonavos gatve, kur sto- iškilmės įvyko 1921 m. ko- 
riausios didžiulės ledinės vo 31 d. Palangoje. Apie 
susigriozdino iki namų pa- j Palangos priskyrimą Lie- 
stogių ir gatves užnešė le-ituvai rašoma: Tų metų 
dų kalnais ir lentpiūvių vieną ankstyvą šeštadienio i 
kiemuose sukrautų rąstų rytą netikėtai atvažiavo į 
stirtomis; taip pat buvo Palangą anglų misijos še- 
smarkiai apsemtos Alarve- j ^as pulk. Simpsonas ir po 
lės, Zapiškio ir Raudon-'du lietuvių ir latvių atsto- 
dvario dalys. Tačiau, grei- ivu, ištirti vietoje, kam šis 
tai ledui vėl pasijudinus,; kraštas turi priklausyti, 
vanduo nuo Kauno berną- į Kitą dieną, sekmadienį 
tant atslūgo, palikdamas 
daug sunkaus darbo pada
riniams pašalinti. Gyven
tojų nukentėjo apie 1000, 
tačiau žmonių aukų nebu
vo, kadangi visi buvo pot
vyniui pasiruošę ir jo ne
migę laukė. L____ T___
myn nukentėjo dar Kačer-

. •

kad galėtų 
populiarinti

dvario 'dalys. Tačiau, grei- į vu» ištirti vietoje, kam šis
i • i i • — • • • "1 • ' Irv»nn4-r>« 4-

A

Kaunas — Administraci
jos departamento žinio- 
miš, apie 200 įmonių Lie-F. 
tuvoje tėbesamdo svetim-^- 
šalius darbininkus, kurių T 
apie 60 nuoš. yra specia-I- 
listai. Iš viso svetimšalių^, 
Lietuvos įmonėse dirba a- 
pie 400, kuriems praėju-f. 
siais metais išmokėta atly
ginimų apie 4 milijonai li-0. 
tų. Nauju Svetimšalių a_ 
samdos įstatymu įvedami y_ 
mokesčiai samdytojams, :ų 
kad jie jaustų intereso 
svetimšalius darbininkus 
pakeisti Lietuvos pilie
čiais. a.

— u-
ir

pulk. Simpsonas nuėjo į 
Palangos bažnyčią, pasi
klausė pamaldų ir paprašė 
kleboną sušaukti žmones į 
šventorių. Susirinkusiųjų 
pik. Simpsonas paklausė 
kleboną sušaukti žmones į 

Nemunu že- i šventorių. Susirinkusiųjų 
pik. Simpsonas paklausė: 
“Prie ko norite dėtis —prie 
Lietuvos ar Latvijos?” Mi
nia susiūbavo ir garsiai at
sakė: “Prie Lietuvos! Prie 
mūsų Motinos! Mes esame 
lietuviai!” Tas “plebisci
tas” be ilgesnių diskusijų 
ir grąžino Lietuvai Palan
gą su jos pajūriu.

I

bUvo 
tačiau

r

I

priėmęs seniai, 
prancūzų ka-

kaimas, kur buvo sugriau
ta keli namai ir ledinių iš-

ro cenzūra ligi šiol neleido laužyta daug medžių. Ne-
jo skelbti. Tik “Daily He- 
rald” korespondentas,, ku
ris neseniai lankėsi Pran- pėdžiai. IŠTamuno krantuo- 
cūzijoje, šitą dalyką suži- |se teberiogso dideli ledo 
nojo ir grįžęs į Angliją jį Į kalnai, kurie vargiai iki 
paskelbė. Sekminių suspės ištirpti.

Žiauriau tebeatrodė Bal-
Kaunas— Prekybos ir tijos pajūriai. Balandžio 

Pramonės < departamento 10 dieną huo pačios Klai- 
išduotų leidimų eilėje nau-1 pėdos iki Latvijos visu pa- 
joms įmonėms steigti ir jūrių matyti neapmatomi 
esamoms pagerinti, yra kt. i ledų laukai, sugulę kiek 

atstu nuo kranto, kurie pa
gal vėjo krypties tai vėl 
artėja į krantą, tai atsito
lina giliau į jūrą. Visu pa
jūriu iki balandžio pusės 
tebebuvo platus ruožas 
aukštai suneštų ledinių, 
panašių į Ledinuotojoj jū
roje filmuose matomus le
dų laukus. Poros kilomet
rų pločio praperšoje tarp 
krantinės ledų lauko ir jū
roje tebegulinčių begali
nių ledo plotų, plaukioja 
didesni ir mažesni ledo Karalienė ją tada apdova- 
kalneliai. Jokios gyvybės nojo brangiomis dovano

mis. Bedainuodama Itali
joje, ji susipažino su Atė-

mažiau potvynį pajuto 
Kaniūkai, Veršvai ir Lam-

sekamos: Šiauliuose — į-; 
rengti dirbtinio gintaro ir? 
rago dirbtuvę, avižinių 
dribsnių ir kruopų dirbtu-; 
vę; Vilniuje — skutimosi 
peiliukų dirbtuvę “Zeni
tas”; Kaune — kosmetikos 
laboratoriją, geležinių lo
vų ir apkaustų dirbtuvę, 
betono ir teraco b-vę, che
mijos laboratoriją; Šiau
liuose — vatos fabriką. Ki
tos įmonės daugiausiai 
lehtpiūvės, malūnai ir tp.

iI
i

I

I

Vilnius — Jau išėjo iš; 
spaudos knyga “Vilniaus^ 
meno paminklai”, parašy
ta Dr. J. Griniaus. Tai gra
žus leidinys 196 pusi., iš 
kurių 64 psl. su iliustraci
jomis apie Vilniaus meną 
ir meno paminklais. Kaina 
3 litai. .

šiemet Baltijos pajūryje 
dar nėra. Joks žvejas į jū-

Atėnų Operos Solistė 
Vilniuje

T •Vilnius — Vilniuje šiuo 
metu gyvena Atėnų (Grai
kijoje) operos solistė lie
tuvaitė anykštietė P. Kar
velienė. Ji prieš keletą me
tų mokėsi Italijoje, Šv. Ce
cilijos konservatorijoje, 
pas garsią prof. Chibaudo, 
pas kurią yra mokinusys 
ir Kardelienė, Kalvaitytė, 
Jonuškaitė - Zaunienė ir 
eilė kitų Lietuvos operos 
solistų. Ji dainavo su ope
ros trupėmis Italijos mies
tuose ir pirmoji lietuvaitė ( 
buvo pakviesta dainuoti I- j 
talijos karaliaus rūmuose?

rą negali išplaukti. Net jū- nų operos direktorium ir
ros paukščių nebematyti. 
Atrodo, kad truks dar ne 
viena savaitė, kol Baltija tuose atsirandąs mezzoso- 
apsivalys nuo ledų gady- pranas. 
nės. “

buvo pakviesta ten dainuo- Į 
ti, kaip retai pietų kraš-

» 4

— P. Karvelienė Atėnų1

Neatsižvelgia Į Kainą 

nėra ueresnes 
Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje

in

Dabar... 
$1.25 

ntė 
$145 
k-ta



Antradienis, Balandžio 23, 1940 DARBININKAS 3

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such an
, New Year. Good F'riday, Memorial Day, Independence Day. 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered m Kecond-claas matter SepL 12. 1915 at the post office at Boston.

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

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

Domestic yearly ........ ...............$4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly —........................ $5 00
b’oreign once per week yearly $2.50

•

366 West Broadway, 8outh Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ................... $5.00

į Užsieny j 1 Kart savaitėj metams $2.50
DARBININKA8

Motina Marija - Heroiška

Apsispręsii
Puolimas Danijos ir Norvegijos nebuvo atsitikti- 
dalykas. Jis buvo rūpestingai planuojamas ir tai MĖNESINIAI APDRAUDOS IŠMOKĖJIMAI 

PRASIDEDA ŠIAIS METAIS
nas 
ne vieno Hitlerio. Ir Mussolinio čia prisidėta. Jie manė, 
kad puldami Norvegiją, palies gyvybinius Anglijos in
teresus, nes iš Norvegijos tik pusė kelio vokiečiams 
britų salą pulti. Buvo tikėtasi,* a f * - j o, ouiaunę m. cti ,

! atakai anglai turės sutraukti stambiausias savo laivy-; daugiau jeigu kvalifikuo- _ ____ —_________ _ _ „ _
no dalis ir tuo būdu sumažinti skaičių laivų, kurie da- j Socialūs Apdraudos Ak- tas, aprūpina tą viską, pla- dirbta . mėnesį, prie darbų,
bar yra įsibriovę į Viduržemio jūrą. Reiškia, čia jau Į praje(ja gauti mėnesi- nu, pavadintu
italų interesas. Hitleris, norėdamas savo bičiuliui pa- į nįus L 
sigerinti, padarė dėl jo tą rizikingą į Norvegiją žygį, Į ^raudos 
Dabar Mussolini pradeda apsižiūrėtų ar tik nebus: < 
stambi klaida padaryta. Britų laivynas tebestovi Vi- * 
duržemio jūroj, gi vokiečiai Norvegijoj gramozdiškai 
įkliuvo. Laimėta, ar pralaimėta?

Tiesa, Daniją pavyko vienu užsimojimu paimti. 
Nieks čia nesuspėjo danams padėti, nei apie bet kokia 
pagalbą pagalvoti — visas kraštas buvo užimtas į 24 
valandas. Ir pats laimikis atrodo labai riebus: Danija 
duos vokiečiams maisto — duonos, sviesto, lašinių. 
Jos ūkis labai aukštai pastatytas. Ji turi 564.000 ark
lių, 2,845,000 kiaulių, 3,183,000 galvijų, 27,600,000 viš
tų. Yra kuo pasidžiaugti ne vien danams, bet ir vokie
čiams — dabar tik vokiečiams, nes jie tą visą sukon- 
fiskavo ir duoda danams labai apibrėžtą maisto kiekį. 
Tad Danija pliusas. Visai kas kita su Norvegija. Iš čia 

i jau maisto nebegausi, dar patiems norvegams teks 
jo prikišti. Norvegijoj yra žuvų ir geležies, bet tiems 
daiktams gauti reikia darbininkų. Norvegai geruoju 
nepasiduoda. Jie vokiečiams nedirbs, nes prieš juos 
atkakliai kovoja. Kad ir vokiečiai giriasi Norvegiją 
užėmę, bet kautynės toli gražu neužsibaigė. Norvegija 
didelė ir kalnuota šalis — dydžio bus kaip buvusioji 
Lenkija, bet kalnai ir ežerai sudaro daug kliuvinių ka
riuomenei žygiuoti. Ir alijantai norvegams iš širdies 
padeda. Britai, nušlavę vokiečių laivyną, turi jūroje 
kontrolę ir nekliudomi gali iškeldinti kiariuomenės 
kiek tinkami. Vokiečiai tik orlaiviais gali atlėkti, gi 
orlaiviais visos sunkiosios kariškos medžagos neper- 
kelsi. Tad atrodo, kad Hitleris įkišo koją į spąstus.

Mussoliniui laikas apsispręsti. Jis itališku gudru
mu planavo prisišlieti prie tos pusės, kuri laimės karą. 
Bet kaip dabar atspėsi? Anglijos laivynas kaip ir ne
paliestas, o vokiškasis skaudžiai sužalotas ir tarsi bu
tely užkimštas. Gi Mussolini gerai žino, kad ilgoj karo 
eigoj tars galutinai laimi, kas jūrose viešpatauja. Ne
žiūrint išorinio triukšmavimo, Italijos diktatorius su
sirūpinęs. K.

I

Prieš 35 metus iš Lietuvos atvyko trys Šveicarijos 
Uršuliečių auklėtinės: Kaupaitė, Dvaranauskaitė ir 
Unguraitė. Jos buvo pasiryžusios įsteigti pirmąją Se
serų vienuolių Kongregaciją Amerikoj. Jos čia atvyko 
ne atsitiktinai, bet iš anksto padarytu planu, kurį iš
dirbo keletas Lietuvos kunigų bendrai su Amerikos 
lietuvių dvasiškija. Kokie metai prieš tai buvo jau at
vykęs Amerikon kun. A. Staniukynas, studijavęs už
sieny ir pagaliau pabuvojęs porą metų Palestinoj. Jis 
apsigyveno Mt. Carmel, Pa., ir pastatė čia parapijos 
mokyklą, kuriai vesti pasiryžo įsteigti Seserų Vienuo
liją. Nuoširdžiai pritariant tuometiniam Harrisburgo 
Vyskupui, J. W. Shanahanui, kun. Staniukynas ėmėsi 
sunkaus darbo — išjudinti mūsų visuomenę ir priruoš
ti joje Seserų vienuolių mokytojavimo idėją. Tai atro
dė būsiąs nepakeliamas ir bergždžias užsimojimas. 
Tačiau tas uolus, didvyriškai pasišventęs kunigas nu
galėjo visas kliūtis ir įsteigė Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolija. Pirmosios vienuolės, sudariusios Kongre
gacijos užuomazgą, buvo tos trys virš minėtos kandi
datės, pasiėmusios vardus — Marija, Immaculata ir 
Concepta. Visos trys susilaukė pamatyti savo Vienuo
liją išaugusią į didelį ir skaistų Kristaus gėlyną. Deja, 
jų vyriausioji Marija (Kaupaitė), visą laiką išbuvusi 
[Vienuolijos Viršininkė - Generalė, jau pasimirė. Po il
gos garbingos darbuotės, nukeliavo į amžinybę pasil
sėti pas savo brolį, garbingą literatą, buvusį “Draugo” 
edaktorių, kun. Antaną Kaupą ir nuoširdų Seserų 
azimieriečių globėją, a. a. Kardinolą Jurgį Mundelei-
ą.

A. a. Generole Marija turėjo visus įgimtus Kau- 
ams gabumus, bet daugiausiai pasižymėio kilnia, 
auria siela ir ypatingu valios ryžtingumu. Tai ji išūg- 
ė Šv. Kazimiero Vienuoliją iki esamojo dydžio ir pa

statė ją ant tokio aukšto lygio, kad šiandie vienuolės- 
ietuvaitės statomos kitoms pavyzdžiu net tokiam mil
žiniškam ir gyvam mieste kaip Chicago, kur yra tiek 
vairių vienuolynu, priklausančių visoms pasauly žino- 

oms tautoms. Šiandien Seserys Kazimierietės ne tik 
prūpina didžiuma mūsų parapijinių mokyklų, bet tu- 
i ir savo garsią Akademija, dvi ligonines ir įsigijo po- 
iciją Naujoj Meksikoj (New Mexico), kur moko mek- 
ikiečių ir amerikiečių vaikus. Ir Lietuvai nepaliko 
kolingos. Įsikūrusios Pažaisly, jos dirba Tėvynėj 
arbingą švietimo ir dhrovinimo darbą. Tai vis a. a. 
otinos Marijos nuopelnai. Ji žinojo, kur ir kada pla

čiai užsimoti ir ką užsimojo, visuomet įvykdė
Gi pradžia buvo sunki, labai sunki. Trūko visko — 

r lėšų ir kandidačių. Lėšų saujalėmis pristatydavo 
idvyriškas pasišventėlis, kun. A. Staniukynas, ne- 
moniška kantrybe po stubas dolerines aukas berink
amas. Jis rūpinosi ir kandidatėmis, bet kieta, neiš- 
irbta tam buvo dirva. Mūsų išeiviai, seselių - vienuo- 

ių Lietuvoj nematę, skersomis į “sisterkas” žiūrėda- 
o. Tenka rausti, kad net ir dabar kai kurie tamses- 
ieji lietuviai gerąsias seseles “sisterkomis“ vadina, 
otinos dar būdavo kiek palankesnės, bet tėvai, ypač 

aisvesnieji, skaitė sau pažeminimu turėti savo šeimoj 
ukrą vienuolę. Prisidėio visokie šmeižtai ir ujimai 
aisvamaniu spaudoj. Buvo skleidžiama neįmanomu 
gandu, kad nauiokes nežmoniškai kankina, guldo į 

arstus ir pan. Toms nesąmonėms išblaškyti reikėjo 
žtingu pastangų. Čia kaip tiktai pasireiškė visoj pil- 

umoj Motinėlės Marijos talentai ir jos nepalaužiama 
alia. Atitraukdama nuo skaitlingų ir sunkių adminis- 
racijos darbu, ji dažnai lankydavosi po lietuvių kolo- 
ijas, neaplenkdama ir pačių tolimiausiu. Tie jos ap- 
ilankymai visados būdavo vaisingi. Kažkokia psicho- 
ogine intuicija bei nu jutimu ji tuojau atspėdavo, kuri___  ____ __ ______
andidatė bus tinkama į vienuolyną priimti. Ir tuojau sodnelį vaismedžių užsodi" 
avo žavinga asmenvbe nužiūrėtąja kandidate tiek 
aveikdavo, kad dažniausiai išgaudavo jos sutikima, 
askui iau iš savo atminties jos nepaleisdavo ir daž
ais laiškais prie ištvermės ja skatindavo. Kartais to- 
ie susirašinėjimai nusitęsdavo net kelis metus, o vis 
eito Motinėlė savo atsiekdavo. Laikui bėgant tas pa- 
aukimų ieško jimo darbas daug palengvė jo, nes Sese- 
ės Kazimierietės savo kilniais darbais pasidarė tiek 
atrauklios, kad kandidatės pačios siūlėsi vienuolynan 
stoti. Suprantama, kad ir klebonų daug buvo pasidar- 
uota. Buvo tokių, kurie ištisus būrius kandidačių pri- 
iųsdavo.

• v

i Dirbantieji vyra i ir rac-Į laikomieji tėvai gauna ap- J arba algapelnis, apdrau- 
kad atremti vokiečių į terys, sulaukę 65 m. ar draudą.

J Socialūs Apdraudos Ak-
dos suma, kurią gali gauti 
priguli nuo kiek pinigų už-

Ar jau pavasaris? — Kal
bos ties šventoriaus var
tais. — Ko sulauksim pa
vasarį ? — “Sąjunginin
kai”.

Baigiantis žiemai, —sau
lė vis kilo aukščiau ir auk
ščiau. Nuo stogų ėmė lašė
ti, o Lietuvos kaimo žmo
nės dar kai kokių žiemos’ 
pokštų laukė? Mat tik ką! 
praėjusi žiema — visus 
buvo iš tolko išmušusi. Jau 
kai kam galvon skverbiasi 
mintys, kad — štai mūsų 
žemė savo ašį gal pakeitp, 
jau vėl ateis priešistorinis 
ledo amžius? Bet taip blo
gai visgi dar nebuvo nors 
šventadienį, prieš bažny
čią, belaukdami -------
skambinimo — seniai, ir 
neseniai, susėdę ant rąstų 
pypkes rūkė ir kalbėjosi:
— Mano pusė bulvių kau

pe sušalo, aš džiaugčiausi, 
kad bent kiek sėklai su
rinkčiau, kad nors iš veis
lės neišeiti!..
— O aš kaip tyčia —guo

dėsi tūlas jaunas ūkinin
kas — pernai tokį didoką

nau, o jau visi tik kalba,

i “Old Age
1 nius seno - amžiaus ap- and Survivors Insurance”. 
______ > išmokėjimus su Jung. Valstybių 
šių metų — 1940 — pra- per Socialūs 
džia. Mėnesiniai apdraudos Bordą ir Jung. Valstybių 
išmokėjimai jų šeimoms y- Iždą vykdo tą planą. Yra 
ra taip pat.

Kuomet senesnieji darbi
ninkai gauna jų išmokėji
mus, milijonai 
bančių vyrų ir 
krauja savo 
kreditus, kurie jiems ir ju 
šeimoms pasenus atneš 
apdraudą. Bet, dabar, kai 
apdraustas darbininkas 
miršta, nepaisant jo am-! 
žiaus, jo našlė, vaikai ir už-

Filo de patrujo.

kad iš tų medelių jau bus 
kaput!
— O gėriukai tau ar ne

sušalo? Mes tai saugo jom, 
saugojom ir dėlto nenu- 
saugojom...
— Vištos ar nesušalo, de

da?
— Deda tai neblogiausia, 

,bet čia, taip sakant, —sa- 
I viška bėda: — Žinotum tu
riu vištų dvidesetkį; ir de- 

i da. Bet kiaušinius, biaury- 
bės, pačios lesa. Moterys ir 
verpti neturi laiko, saugo: 
—ir kaip nesaugosi, kad 
jeigu viena višta deda tai 
bent keturios kitos vištos, 
taip aplink sustojusios, ir 
laukia, kad padėtąjį kiau- 

išinį sudorojus!... Ir ką ne- 
darėm, visko davėm lesti 

I ir net snapų viršūnes nu- 
kapojom, bet nieko negel
bėjo...
— O vakar grįžo mūsų 

Antanas iš kariuomenės 
| patikrinimo: Daug visokių 
jbaikų pripasakojo: Tekę 
matyti ir “sąjungininkų” 
įgulas: Esą blogai atrodę: 
mylynės prastos, batai — 

, pusbačiai ne odos, bet bre- 
• zentiniai. Esą nenešioja 
, net baltinių. Mūsiškiai ka-

Jei suminėti visus nabašnikės Motinėlės nuveik
tus darbus administracijos bei statybos srity, tai rei
kėtų parašyti ištisa istorija, ko trumpam straipsnely 
padaryti neįmanoma. Užteks pasakyti, kad ta graži, 
garbinga šv. Kazimiero vienuolija, pasidėkojant hero- 
iškam Motinėlės Marijos pasišventimui ir, žinoma, Die
vulio palaimai, išdygo iš visai menkučio garstyčių 
grūdo. Tai tarsi kokš stebuklas, kurs akims visoj pil
numoj atsiskleidžia. Gerasis Dievulis jai visados pa
dėjo ir dabar gausiai atlygins. K.

kuriuos įstatymas pažymi. 
Gauti apdraudą, žmogus 
turi uždirbti prie tų darbų, 
iki $50. ar daugiau, kiek
viename iš kaikurio skait- 
liaus bertainių metų. Gauti 
apdraudą žmogus turi su
laukti 65 m. ar daugiau, ir 
turi atsistatyti nuo darbo. 
Mažiausia apdrauda, kurią 
gali gauti yra $10. į mėne
sį, aukščiausia $85. į mė
nesį.
NEREIK BŪTI JUNG. 
VALSTYBIŲ PILIEČIU 
GAUTI APDRAUDĄ.

Apdrauda tavo šeimai 
jos. Seno - amžiaus ir gy- skaitoma pagal tavo ap- 

deiviai, kiekvienas atrodo,' V1I f Apdrauda iš-
— prieš juos — 1_______
ninkas...
— Ko sulauksim pavasa

rį?
— O gi taikos, arba karo!

— vieno iš dviejų...
Aš manau, kad “apsiky- 

šis” ir bus taika: Bus vėl 
nebrangi geležis, gausim 
superio, kiek norėsim...
— Būtų neblogai, nors 

už grūdus dabar moka[ 
du kart brangiau...
— O kiek tu dabar moki 

už rūbus krautuvėje, gele- 
žįą muilą?
— Kad tik pas mus karo 

nebūtų..., kad gyventume 
po senovei..., kad trobų ne
sudegintų, duonos, rodos, 
nepritruksim...
— Dan, dan, don 

varpinės sugaudė varpas. 
Vyrai sukilo, pypkes pa
daužė į rąstus, ant sėdėjo 
jrieš saulę — ir nusidavė 
jer šventoriaus vartus...

Praėjo 9 valanda ir — 
žmonės išsivertė iš bažny
čios. Ir vėl kalbos apie pa
vasarį ir kainas. Kas kiek 
inų ketina šiemet sėti? ir 

tt. Linai, tai pinigai! Kam 
nereikia pinigų — kokie ū- 
kininkai linų pluošto visai 
neparduoda, bet krauna į 
svirną ir sako: — linai, kai 
auksas! Ištikro, kitokios 
ūkio prekės neretai tenka 
siūlyti, kad pirktų, linams 
to nereikia. Patys pirkliai 
atvažiuoja jų ieškoti ir 
pirkti. Už sviesto išvežimą 
reikia, kartais, mokėti 
draudimą už pervežimo ri
ziką, bet už linus tokio mo
kesčio nereikia, nes pirk
liai juos išsiveža savo rizi
ka.

Todėl į linus dabar ūki
ninkai kreipia daug dėme
sio. Dabar Lietuva yra di
džiausias linų gamintojas 
pasauly, nes jau nėra Len
kijos, ir Rusai linų užsie
niui nebeparduoda. Jau 
Lietuvoje įsisteigė “Lino” 
B-vė, kuri tą ūkio šaką tin
kamai išvistys.

Belaukti tenka tik šiltos 
vasaros, o nurimus karui 
Baltijos šiaurėj 
kiek a. '

laukia gyvenimo vėl page
rėjimo...

Visi domisi spauda. Tik
iš Amerikos laikraščiai Aliejaus ekspertas, šiomis 
begalo vėluoja. Taip pra- dienomis atvykęs iš Chile 
būva “Darbininkas” kelio- į New Yorką studijuoti są- 
nėje, 1 
net — pustrečio mėnesio, šioj šalyj.

jaunų dir- 
moterų 

apdraudcs

•••T

valdžia
Apdraudos

visai skirtingas nuo to pla
no, kuriuo beturčiai seni 
žmonės gali gauti mėnesi
nius pinigiškus paskyri
mus per Valstybės ar aps- 

* kričio, ar miesto labdary
bės ofisus. Šitie paskyri
mai yra mokami, išimti
nai, asmenims, kurie nega
li save užsilaikyti, kitais 
žodžiais, šitie paskyrimai 
vadinami senatvės pensi-

i draudos suma. Žmonai, 
vaikui ar tėvams, suma y- 
ra pusė tavo apdraudos. 
Mėnesiniai išmokėjimai 
našlei, 65 m. amžiaus ar 
daugiau, ar našlei, su ma
žais vaikais, yra % jos vy
ro sumos. Jeigu nėr šei
mos, viena suma išmokėta 
dėl mirusio darbininko pa
laidojimo išlaidų.

Kadangi žmogus moka

tai kari- mokėjimus duoda darbi
ninkams ir jų šeimoms dėl 
uždirbtų pinigų ir įmokėtų 

į taksų.
KAIP SENO-AMŽIAUS 

Į IR GYVŲ - LIKUSIŲ 
PLANAS VEIKS? 

| Seno - amžiaus ir Gyvų- 
i Likusių Apdrauda inima 
i darbininkus ir darbininkų 
šeimas, kurie dirba tokiuo- už tą apdraudą, jis ir jo 
se užsiėmimuose, kurie į- i 
eina į socialūs apdraudos 
sritį. Tas reiškia, papras-‘ 

i tai, darbus fabrikuose, ša- 
pose, kasyklose, malūnuo
se, prie Amerikos laivų, 
krautuvėse, ofisuose, ban- 
kose ir kitose biznio ir in
dustrijos vietose. Biznio tavo įmokėtus pinigus ar- 
didumas nedaro jokio skir- ba duokles, 
tumo. Įstatymas liečia biz
nį jeigu tik viens 
ten dirba.

Šitie darbininkai ir jų 
darbdaviai pasidalina pla
no lėšas. Kiekvienas moka 
duoklę, ar taksus, kurie 
dabar pasiekia vieną centą 
už kiekvieną darbininko 
algos dolerį, šitie taksų pi- 

i nigai nuo milijonų darbi
ninkų ir darbdavių eina į 
“Trust Fund” Jung. Vals
tybių Ižde. Iš to fondo ap
draudos yra išmokėtos.

Jeigu darbininkas,

šeima turi pilną teisę prie 
tų pinigų, nepaisant, ar tu
ri kito turto, ineigų ar ne.

Kadangi tavo darbdavis 
irgi moka už tą apdraudą, 
valdžia tokiu būdu gali tau 
mokėti didesnę apdraudą 
negu tau prigulėtų tik už

iš

visi
lengviau atsiduso

iI

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

v •

Darbdaviai, kaip ir darbi- 
asmuo ninkai, ir jų šeimos, naudą 

i gauna nuo šito apdraudos 
plano. Fabrikus, šapas, 
krautuves, ir kitas biznio 
ir industrijos vietas užlai
ko žmonių praleisti pinigai 
už maistą, drabužius, prie
glauda ir tt. Darbdavių ta
ksų pinigai, kurie eina į 
“Old - Age and Survivors 
Insurance Trust Fund”, 
vėl išeina apdraudos išmo
kėjimais darbininkams ir 
jų šeimoms, kurie vėl juos 
praleidžia. Tas vėl padeda 
tuos pinigus į darbdavių 
kišenius, ir taip pagelbsti 
bizniui.

Pastaba: — Seno - Am
žiaus ir Gyvų - Likusių ap
draudos planas inima tik 
darbininkus ir jų šeimas, 
kurie kvalifikuoti po siste
ma. Vieša Pagelba (Public 
Assistance) federalis - val
stybiškas planas, kuris tei
kia pagelbą beturčiams-se- 
niems, akliems ir vaikams 
yra kitas pensijos planas ir 
nieko bendro neturi su šita 
darbininkų ir jų šeimų ap- 
drauda. Dėl informacijų a- 
pie Apdraudos sistemą 
kreipkitės prie arčiausio 
Sočiai Security Board ofi
so. Dėl informacijų apie 
viešą pašalpą kreipkitės 
prie arčiausio viešo labda
rybės ofiso.

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir vražiai įlius-kartais — pusantro, lygų apyvartos ir metodų į truota _ atvaizduota pa-
veikslais. Kaina tik 25c.
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me, kad jaunimas nerūpes
tingas, nemandagus, ne
tvarkingas, nemeskime 
jaunimui kaltės, bet ją pri
siimkite patys tėvai.

Tiesa jaunimą daugiau 
ar mažiau auklėja ir orga
nizacijos, bet kiek yra jau
nimo organizuoto. Ar tė
vai ir parapijos rūpinasi iš 
širdies jaunimo organiza-

*

Jau-

Daug kartų teko girdėti 
iš senesniųjų, kad jauni
mas šiais laikais labai ne
rūpestingas, visuomet 
trokšta turėti “good time”, 
nesiruošia rytojui. Neži
nau, kiek tame teigime 
būtų tiesos, tačiau nema
nau, kad jaunimas buvo 
rimtas ir netroško pasi
linksminti senovėje,
nimas yra ir pasiliks vi
suomet jaunimu. Kad jau
nimas gali būti išauklėtas 
vienaip ir kitaip, tai savai
me suprantama, tačiau, 
kad jaunimas nemylėtų 
kada nors turėti “good 
time”, tai būtų beveik 
prieš jo prigimtį. Jei kiek
vienas ir suaugusiųjų nori 
dažnai linksmai praleisti 
laiką, tai ką bekalbėti apie 
jaunuolius-es, kurie dar 
nepažįsta gyvenimo sun
kenybių, gyvenimo vargų 
ir jo sunkios naštos.

Tačiau jei jau kalbėtu
me apie jaunuolių nerū
pestingumą, pamatytume, 
kad senesniųjų tvirtinime 
yra daug tiesos. Taip, jau
nimas nerūpestingi, saky
kime bendrai, bet ar dėlto 
kaltas jaunimas. Ne, tik
rai ne! Jaunimą paveikia 
gyvenimo aplinkybės ir 
auklėjimo stoka. Jei paly
ginsime Amerikos ir Eu
ropos jaunimą, pamatysi
me didelį skirtumą. Bet 
panagrinėję priežastis, ra
sime jas tik auklėjime ir 
gyvenimo aplinkybėse. A- 
merikos laisvė atsispindi 
visame gyvenime. Ameri
kos mokyklos bendrai paė
mus neduoda tinkamo au
klėjimo jaunimui. Tuo tar
pu Europos mokyklos, 
teikdamos jaunimui moks
lą, lygiagrečiai duoda jau- lio temą, aš pasirinkau kas jau
nimui ir auklėjimą. Ir dėl- no studento gyvenime buvo

to Europos jaunimas yra 
daug daugiau išauklėtas, 
palyginus jį su Amerikos 
jaunimu.

Jei mokyklos jaunimui 
neduoda tinkamo auklėji
mo, žinoma jį turi duoti 
tėvai.

Tačiau, dėje, tėvai Ame- cijomis. 
rikojc yra perdaug užimti 
darbu, duonos parūpini- apkaltiname bereikalingai 
mu, kad galėtų duoti vai- jaunimą. Jauninto turime 
kams tinkamą auklėjimą.' daug geriausiais norais, 
Stebėkite pavyzdžius, ku- duokime jam tik auklė ji- 
rie tėvai įdeda į jaunimo mą ir ruoškime jį gyveni- 
auklėjimą visą savo širdį, mui, o jaunimas bus tikrai 
tų vaikai yra daug grą-' rūpestingas.
žiau išauklėti visame ka-| Jei neduodame nieko 
me, kaip tų, kurie vaikų! jaunimui, nieko iš jo nei 
auklėjimu visiškai nesirū- nereikalaukime.
pino. Todėl jei mes sako- Našlaitis.

Jei ne, tai kam kartais

I

i
JAUNUOLIO dienoraštis

(Tęsinys)

Mano pirmas bandymas para
šyti lietuvišką straipsnelį.

Jau praleidau porą savaičių 
skaitydamas lietuviškus raštus 

i ir studijuodamas lietuvių kal- 
I bos konstituciją — sakinių kon
strukciją. Dabar atėjo laikas 
pabandyti savo naujai įgytus! 
gabumus literatūros veikloje. 
Mano nerimtumas pranyko ir 
mano mokytojo pamokinimai 
sukūrė naujus gimtosios kalbos 

, troškimus. Aš drąsiai paauko
jau laiką ir dėjau savo pastan
gas, nes žinojau, kad mano mo- 

, kytojas Petras nori patirti jo 
darbo vaisius. Kai Petras, taip 
ir mano mylima mokslo draugė,

i Marytė, atydžiai tikėjosi, kad 
mūsų užsiėmimas šiais dorais 
darbais bus kuo sėkmingiau
sias. Taigi aš stengiaus parody- 

i ti, kad jų viltis ir pasišventi- 
mas nebuvo veltui.

Kaipo mano pirmo straipsne-

Šios trys plaukikės išėjusios reikalaujamas pratybas 
šiuo atveju yra pasirengusios atlikti paskutinę prak
tiką: perplaukti nuskirtą vandens tolį ir bus priim
tos į New Yorko Pasaulinės Parodos Aąuacade.

“Ra

Šv. Petro parapijos L. Vyčių grupė, laimėjusi 
diecezijos bowling lygoje 'pirmąją vietą. Diecezijoje 
žaidė apie 50 grupių.

Paveiksle matomi žaidėjai ir kardinolo įteiktoji 
taurė. Žaidėjai buvo šie: J. Čepulis, B. Skrickus, B. 
Jagminas, B. Juškevičius ir J. Siminskas. Garbė 
jums laimėtojai.

Taurė yra išstatyta p. Žardecko (flower shop) 
lange. Vyčiai ruošiasi šiuos laimėtojus iškilmingai 
pagerbti.

SPORTAS
Balandžio 13 d. Vyčių bowli- 

nimo salėje, So. Boston įvyko 
Norwood ir So. Boston studen
tų kuopų kėglių rungtynės.

svarbiausias dalykas, tai 
talikiškas Mokslas“.

Lankant katalikišką mokyk
lą, man buvo proga patyrinėti, 
kame jis skiriasi nuo pasauli
nio, arba geriau sakant, nuo 
valstybės valdomų mokyklų. 
Mano straipsnelis buvo trum
pas, nes tai tik mano pirmas 
bandymas, ir aš norėjau žinoti, 
kaip jis patiks mano mokytojui. 
Nors šia tema buvo galimą pa
rašyti pora puslapių, aš pasi
rinkau tik keletą minčių. Mano 
straipsnelis buvo šis:

“Mokslo žmogus yra galingas 
žmogus, o galingas žmogus, ku
ris nesilaiko įgimtų ir žmoniš- 

t kūmo teisių, gali nusikalsti dau
gelyje dalykų. Mokslo pareiga 
yra išauklėti žmogų visapusiš- 

' kai. Kyla klausimas, koks mok
slas išauklėja žmogų visapusiš
kai tobulai? Mes dabar išspręs
kime šį klausimą.

“Valstybinėse mokyklose stu
dentai išmoksta gyventi pagal 
valstybių įstatymus, o katali- 

, kiškos mokyklos mokina, kad 
'žmogus turi užlaikyti ir pildy
ti Dievo įsakymus. Dabar kyla 
ginčas, ar valstybiniai įstaty
mai yra mums naudingesni, ne
gu Dievo ir Bažnyčios įsaky
mai?

“Valstybė visiškai nemokina 
apie Dievą, kai žmogaus gyve
nimas baigias mirtimi. Taipogi 
ji mokina, kad žmogus gyvena 
tam. kad jis palaikytų valsty
binės stevį, kad jis dirbtų dėl 
valstybės. Katalikiškos mokyk
los mokina, kad žmogus turi 
nemirštančią sielą, ir kad jo 
gyvenimas nesibaigs mirtimi, 
bet gyvuos po mirties, arba dan
guj arba pragare, pagal mūsų 
nuveiktus darbus. Žmogus ne
gyvena valstybės labui, bet 
valstybė yra tik priemonė kiek
vienam žmogui padėti šiame 
gyvenime atsiekti amžiną laimę.

“Visi, mokyti ir nemokyti, 
gyvenime neužmirškime, kad y- 
ra Dievas, kad žmogaus siela 
nemirštama, kad vieni gyvens 
danguje, o kiti pragare, žiūrint 
koks gyvenimas jo buvo šiame 
pasaulyje. Taigi siekime to 
mokslo, kuris mums nušvies ke
lią į amžiną gyvenimą, mokslo, 
kurio moko katalikiška bažny
čia — Dievo įsakymų — “Eiki
te ir mokykite visus žmones“.” 

i Taip aš užbaigiau savo trum-

KAS-KUR?

Nevedę Vyrai Negali Legali
zuoti Bimną Vykdami 

| Kanadg

Ne. Jeigu

i

Rungtynes laimėjo Norwood 
studentų kuopa.

Rungtynių rezultatai:

pirmą literatūros kūrinė-
Jonas.

(Bus daugiau)

pą straipsnelį, ir nervingai lau
kiau, kad Petras jį perskaitytų 
ir duotų savo nuomonę apie 
mano
U-

Norwood —
J. Perekšlis 101 80 100
P. Civilikas 70 88 90
J. Pazniokas 87 75 102
G. Pazniokas 91 89 92
V. Kudirka 94 100 91

443 432 475
South Boston —
A. Zardeskas 81 88 85
A. Janušonis 84 90 93
J. Bernatonis 82 85 100
M. Donai 82 104 92
J. Nanartavičius 78 4) 80

• 407 462 450

Klausimas — Girdėjau, 
kad jūreivis, kuris atvyko 
nelegaliai į šitą šalį po 
1924 m. dabar gali legali
zuoti jo buvimą užmokė
damas taksus prie Kana
dos rubežiaus. Ar tai tei
sybė?

Atsakymas
išvažiuotum į Kanadą ir iš 
ten bandysi įvažiuoti į 
Jung. Valstybes, tamstą 
sulaikys pfie rubežiaus. 
Legalizavimo būdas, kurį 
tamsta mini, liečia tik 
žmonas, vyrus, tėvus ir 
nepilnamečius vaikus A- 
merikos Piliečių, kurie ga
li reikalauti nekvotinio ar 
pirmenybės kvotoje sto
vio.

Ateiviai, nelegaliai čia, 
jeigu nori legalizuoti jų 
buyimą gali tai daryti tik 
išvažiuojant iš Jung. Vals
tybių ir prašydami regu- 
lariškos imigracijos vizos 
nuo Amerikos konsulo už
sienyje. Dabar labai sun
ku gauti tpkių vizų.

Ar IsdepartiNtas Ateivis 
6al| Atgal Sugrįžti?

Klausimas — Jeigu atei] 
vis išdeportuotas iš Jungi 
Valstybių, ar jis gali vėl 
sugrįžti, turėdamas imi] 
gracijos vizą?

Atsakymas —Tai prigu] 
Ii nuo išdeportavimo prie] 
žasties. Jeigu ateivis išde] 
portuotas dėl kriminališ] 
kūmo, beprotystės, arba 
dėl kitos rimtos priešas] 
ties, jis niekad negali su
grįžti į Jung. Valstybes^ 
Kitaip ateiviai išdeportuo- 
ti dėl nelegalio įvažiavimo, 
ir kurie nepriguli prie neį
leidžiamų klasų, gali krei
ptis prie Darbo Sekreto
riaus ir prašyti leidimo vėl 
grįžti. Jeigu ateivis turi 
giminių čia, tai greičiau 
gali išgauti tokį leidimą! 
Bet jeigu jis ir gauna lei
dimą jis gali atvykti tik ui 
metų laiko po išdeportavi
mo.

FLIS

Ateiviai, Kurie Pasiliuosavo 
Nuo Militariškos Tarnybos

WATERBURY, CONN. —
Lietuvių Katalikų Studentų 

Profesionalų Sąjungos vietinės 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyko balandžio 14 d. kuopos 
kambaryje. Susirinkimas buvo 
rimtas. Valdybos nariai įvairios 
komisijos išdavė raportus iš 
nuveiktų darbų. Buvo svarsto
ma nauji sumanymai ir ateities 
darbai. Baigiantis susirinkimui 
p. J. Raugalis skaitė paskaitą 
tema: “Kristijonas Duonelaitis 
ir jo raštai”. Šitame susirinki
me buvo atsilankę tik 18 narių 
bet reikia pasakyti, kad visi y- 
ra rinktiniai nariai: praeitis ro
do šio mažo skaičiaus narių nu
veiktus didelius darbus. Tą pa
čią dieną kuopos nariai nutarė 
dalyvauti New Haven, šv. Kazi
miero parapijos choro koncer
te, nes dauguma minėto choro 
narių priklauso ir prie LKS ir 
P. Sąjungos, todėl nutarta juos 
paremti. Ir ištikrųjų visi, kurie 
buvo nuvykę, laiką labai links
mai praleido. P-lė Marijona Jo- 
kubaitė. kuri buvo vakaro vedė
ja, nuoširdžiai visus priėmė ir 
net kaikuriuos viešai perstatė 
susirinkusiems .Nuo pat įsikū
rimo LKS ir P. Sąjungos kuo
pos New Haven'e. Waterburio 
kuopa bendradarbiauja ir palai
ko ryšius, kas puikiai atsiliepia 
į abiejų kuopų gyvenimą.

Petras Bernotą.

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE
(In the «haoows of the secrets)

Mergaitės G. yra gražios, bet 
pavojingos. Mes stebimės, kad 
tai buvo “accident”, kada H. 
užmerkė kaikam akis Norwoo- 
d’o K. of L. šokiuose. Ar “Nar- 
nys” nosis yra panaši į “bow- 
ling pin”, kad Blanch metė į ją 
su bole? Ką darys “F-lo” jau
niausioji sesuo su šeimos tradi
cijomis?

Ateivių Laisvas 
Išvažiavimas

Klausimas — Ar teisybė, 
kad federalė valdžia, suse
kus nelegaliai apsistojusį 
ateivį, jam leidžia liusno- 
riai išvažiuoti iš Jung. Val
stybių?

Atsakymas — Tas prigu
li nuo aplinkybių. Kartais 
deportuojamas ateivis 
tuoj imigracijos oficierių 
suimtas ir pasodintas ant 
pirmo laivo, kuris aplei
džia šią šalį. Taip elgiasi 
su ateiviu su kriminaliu 
rekordu arba su ateiviu, 
kuris priguli prie neįlei
džiamų klasių. Kitiems a- 
teiviams pavėlina sutvar
kyti savo reikalus prieš 
išvažiavimą ir laisvai išva
žiuoti. Bet tie ateiviąi turi 
užmokėti kelionės išlaidas. 

FLIS.

f f ,

Perą, kuris yra puikus Nor- 
woodo berniukas, labai smar
kiai patrepsėjo ir su Worceste- 
rio jaunuolėmis. Jis labiausia 
mylėjo polkutes. Aš.

Klausimas — Atvažia-I 
vau į šitą šalį 1912 m. ir išl 
siėmiau savo pirmas po-l 
pieras 1915 m. Kada mana 
šaukė prie ' militariškos 
tarnybos 1917 m., aš reil 
kalavau pąliuosavimo kai! 
po ateivis. Pačiu laiku atil 
dąviau mano pirmas pol 
pieras. Dabar aš apsivel 
džiau su Amerikos piliete! 
ar galiu prašyti Amerikos 
pilietystės?

Atsakymas — Po įstatyl 
mu, Kongreso priimtu lie] 
pos 9 d., 1918, piliečiai ai 
pavaldiniai šalių, kurios 
buvo neutralės per pašau) 
linį kąrą, ant visuomet su] 
laiko nuo Amerikos pilie] 
tybės, jeigu jie atidavė ju 
pirmas popieras dėl neno] 
rėjimo tarnauti militariš] 
kuose pulkuose laike pa 
saulinio karo. Apsivedi 
mas su Amerikos pilietd 
nepagelbės tamstai įgyt 
Amerikos pilietybę.

FLISI

Antradienį, bal. 16 d. iš Len
kijos neseniai atvykęs Genero
las Haller davė paskaitą apie 
Lenkijos istoriją Bostono Kole
gijos studentams. Gen. Haller 
yra kariavęs prieš vokiečius ir 
nupiešė studentams šios Euro
pos karo baisenybes.

Studentas.

W. S. B. korporacija, kuri 
dalina radiom, microphonam, ir 
t. t. pereitą savaitę priėmė nau
ją “member” (Al. C.).

Kitas W. S. B. korporacijos 
“member” išvažiavo pereitą sa
vaitę į CCC. Prieš tą dieną jis 
turėjo “Farewell Party”. Buvo 
visokių juokelių ir “trikselių”. 
Visi praleido linksmai laiką.

Viena jaunavedė “imitated” 
Bonnie Baker, kada ji atsakė 
klausimą — “You’d be surpri- 
sed”? Reg.

Ar dar nepailsai, B. C., rašy
damas apie savo artimuosius 
“friends” ?

Publikai gerai patinka!
Ką sakai, Jonai? H.S.

IŠ WORCESTER AUSIES
Mes norime žinoti, dėl ko Juo

zas J. vis norėjo surasti “flash 
light”?

Kodėl vienas “Frankie” iš 
Norwoodo visada raudonuoja, 
kada jis išgirsta vardą vienos 
“Ginnie” iš Worcesterio, ir 
“vica versa”?

Iš knygos “Padavimai 
Kazys Įnčiūra.

1. —

Visi męs pratę teisti kitą, 
stebėt tik jojo blogumus. 
Žvaliai užmerkiame akis 
prieš spinduliavimą jo tyrą, 
kurs, jei nebūsime akli, 
regėsim nepastebimai, 
kaip liejasi į mūsų širdį 
dangaus šviesybės upeliu, 
tartum graudi piemens dūdelė.

Mes kitą drabstome purvais, 
kitų aky ir krislą regim. 
Atminkime, žmonių vaikai, 
nemėtykit kitų purvais, 
nes jie, čia pat atgal atšokę, 
patiems akis mums užlibdys. 
Lazda juk turi du galu.

Paimkim sviedinį, kure guli 
nuriedęs užpečkin po kojų, 
kaip įkyrėjęs vaiko žaislas.
Jis tuščias juk. žmonių vaikai, 
o kaip lengvai jis šokinėja! 
Į sieną svieski— bumpt, atšoko. 
Ir tu nesvaidyk savo brolio 
tuščiom mintim, lengvu kerštu, 
atšoks atgal jie savininkui.

Margaret Lindsey, popu 
leri filminiame pasauly 
nufotografuota, kuomet j 
lankėsi New Yorke, St. Re 
gis viešbutyj, pietų išeigi 
niuose drabužiuose.
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Garbe Jėzui Kristui! Brangūs Katalikai!

130 tūkstančių, nes čia suvažiuoja daug dar

5

vinį, kokiu yra dešimts tūkstančių sielų ganyto ja vi-1 
mas.

Katalikams reikia bažnyčios, kurioje jis rastų 
sustiprinimą gyvenimo audrose, džiaugsmą liūdesyje 
ir vaistus savo dvasinei ligai.

Mano vyskupijos tikintieji daugumoje yra dar
bininkai ir mažos žemės savininkąi, apsunkinti šeimo
mis. Jų tarpe yra maža tokių, kurie galėtų nors tru
putį aukoti bažnyčių statybai. Čia yra reikalinga di
desnė katalikiškos visuomenės parama, visų katalikų 
pagalba, ir visų, nežiūrint, kur jie būtų ir kur gyventų, 

' žmonių geradarių dalyvavimas.
Brangūs'broliai kunigai! Jūs kuo geriausiai su

prantate kokį dvasinį skurdą teikia šventovių ir iškil
mingų bažnytinių pamaldų stoka, todėl pirmiausia 

į kreipiuosi į Jus, su draugišku kvietimu, paremti ma- 
l terialiai iš savo asmeniškų lėšų Liepojos vyskupiją, 
taip pat paskatinti prie to savo parapijų tikinčiuosius.

Taipogi Jūs, brangūs Broliai ir Sesers Kristuje, 
kurie gyvenate grynai katalikiškuose plotuose ir jau
čiate dvasinį džiaugsmą, dalyvaudami kiekvieną sek
madienį iškilmingose pamaldose savo šventovėse, nuo
širdžiai Jus prašau ir kviečiu nepagailėti ir suteikti 
nors truputėlį bažnyčių statybai mūsų tikybos bro
liams, išsklaidytiems tarp kitatikių Kuržemėje ir da
linai Žemgalėje.

Žinau, kad Jums patiems yra daug ir visokių rei
kalų; žinau, kad negyvenate pertekliuje, kad Jūs pri
valote rūpintis savo bažnyčioms, bet jeigu gerai ap- 
svarstysite diasporos katalikų padėtį įr įsigilinsite ir

I

1937 m. -Šv. Tėvas įkūrė naują Liepojos vyskupi
ją ir pradedant 1938 m. spalio mėnesiu Liepojos mies
tas tapo katalikų vyskupo rezidencija, kurios eksisten- 
cijai lėšas duoda Latvijos vyriausybė. Naujai įkurto
je vyskupijoje įtelpa visa Žemgalė ir Kuržemė ir jos 
plotis 26,830 kv. km., bet jos ilgis daugiau kaip 500 km.

Minėtoje teritorijoje yra 39 bažnyčios, 10 koply
čių ir maldos namų, taipgi 29 misijų punktai. Katali
kų, nuolat gyvenančių vyskupijos ribose yra 90 tūks
tančių, bet vasaros mėnesiais šitas skaičius priauga 
iki 120 
bininkų ne tik iš kitų Latvijos provincijų, bet ir iš už- i 
sienio.

Kunigų, priskaitant ir vienuolius Tėvus Kapuci
nus, kurie aptarnauja vyskupijos tikinčiuosius, yra 40. 
Šiame skaičiuje yra 12, kurie dėl senatvės jau nebega- j 
Ii tinkamai atlikti savo pareigų atsakingame sielų ga
nymo darbe. Taip, kad visai pajėgių savo darbui kuni
gų, mūsų vyskupijoje yra tik 28.

Tiktai Žemgalės rytuose katalikų bažnyčios yra 
arti viena kitos ir katalikai sudaro daugumą, gi Žem
galės vakaruose, taipogi visoje Kuržemėje, jaučiama 
didelė bažnyčių ir maldos namų stoka. Šita vyskupijos 
dalis sudaro vadinamą diasporą ir visiškai panaši mi
sijų kraštui. Katalikų skaičius, kurie apgyvena Žem
galės vakarus ir Kuržemę, yra 35 — 40 tūkstančių, šių 
sielų dvasinis aptarnavimas nėra pakankamas.

Dėka Latvijos vyriausybei, kuri labai palankiai 
seka darbininkų religinio gyvenimo pagerinimą, tapo 
įsteigtos specialios darbininkų kapeliono pareigos, be 
kurių darbininkų religinis gyvenimas tikrai būtų ne- suprasite tą dvasinį alkį, ką jie kenčia, esu tikras, kad 
pavydėtinas. . krikščioniškos artimo meilės apšviesti ir sušildyti,

Išsklaidyti dideliame atstume vienas nuo kito • Jūs mielai pratiesite savo duosnią ranką likimo našlai- 
Kuržemės katalikai, būdami mažumoje tarp kitatikių, čiams — savo tikybos broliams, 
be pakankamos religinės paramos tikybos dalykuose; Nesvarbu, kad Jūs aukotumėte daug, bet svarbu, 
lieka vienašališki, arba net visiškai netikėliai. Tai liu- į kad kiekvienas pagal savo išgalės aukotų kilniajam 
dyja daug tėvų ašaros, kurių vaikai ilgesnį laiką lieka Į tikslui. Kuriam yra mažiau, tegu aukoja savo “našlės į 
be atatinkamo dvasinio patarnavimo. Gyvenant toli grašį”, kuriam yra daugiau — tegu nešykštėja, nes , 
nuo bažnyčios, be Šv. Sakramentų, be pamaldų, kata- Puošni ranka niekados tušti nepaliks. Tie, kurie pini- 
likų širdyse pamažėl darosi silpnesnė tikybos sąvoka' gaiš negali dalyvauti šiame kilniame darbe, tegul au- 
ir jie sugrįžta į savo šeimas nustoję brangiausio tur- koja savo maldas už Liepojos vyskupijos katalikus, 
to

| apsiautė. Toks staigus jų — nė klausyti tolesniai ne- 
! pasirodymas ir šiurpulin- benorėjo, ir kuogreičiau- 
I gas kraujo trokštąs riks- šia juodu abu su savo ka
rnas, — ūmai jųdviejų ve- reiviais, nusivarė pas savo 
nose (gyslose), kraują su- štabo viršininką.
šaldė... Sugautieji belaisviai pri-

Misijonierius tėvas Juo- siartinę greitai pastebėjo, 
zapas, ūmai pasiruošė štai- kad indėnų štabo viršinin- 
giai mirčiai; jis labai gailė- kas savo būstinėje, sėdėjo 
josi, kad šventas jo žmo- ant nupinto iš žolių kilimo, 
nių sielų išganymo dar
bas taip ūmai bus mirties 
nutrauktas...

Misijonieriaus vadas, ži
nodamas indėnų įstaty
mus, bandė aiškinti, kad 
jiedu nieko bendro, su 
vykstamu karu tarpe indė
nų ir europiečių kolonistų 
nebeturi, o tik ramiai ke
liauja pas sunkiai sergan- 

! tį ligonį, kad misijonierius 
galėtų jam suteikti dvasi
nę pagalbą. Tačiau indėnų

v •
SI

ir jie-dviem dar nespėjus 
prie jo prieiti, — juodu pa
matęs, staiga jis pakilo iš 
savo vietos, pasižiūrėjo į 
netoli savęs bestovintį 
“Juodąjį Varną’’, kuris bu
vo jojo sūnus, paskiau la
bai draugingai pažvelgė į 
belaisvius. Dabar jis davė 
reikalingas instrukcijas,— 
ir visi juos atvariusieji in
dėnų kareiviai, darydami 
belaisviams pagarbos žen- 

_ _ _ _ klus, — ūmai išlakstė į vi-
bandos vadas tai išgirdęs,1 sas puses.

Pavasariui pakvipus ir 
panelė naudodamasi visu 
atsargumu pavartojo pa
vasarinius drabužius, bet 
kaip matome užtektinai 
sportiškai apsidraudė.

Galingasis Meška
—“Ne, ne! — Jau aš Tam

stų patarimu, šį kartą ne
sinaudosiu! Ir ką gi!? — 
Bizonų baisu?! — Juk bi
zonų užpuolimas, nieku 
būdu didesnę baimę, susi
jaudinimą ir pavojų negali 
sudaryti už tuos kruvi
nuosius indėnų antplūdžio 
įvykius, kuriuos tik ką da
bar kad praleidome!... O 
antrą, — aš noriu kuogrei- 
čiausia sugrįžti pas savo 
būrelį, kurį V. Dievo Ap- 
ivaizda man globoti pave-

Dabar Štabo Viršininkas 
pasišaukęs artyn misijo
nieriaus vadą, kuris misi- 
jonieriui buvo perkalbėto- 
jas, ir paaiškino su kuo 
misijonierius turi reikalą, 
priėjo artyn, paėmė misi
jonieriaus ranką ir per 
vertėją sušuko:
— “Ho! — Mes ir vėl su

siėjome! Jeigu “Jaunasis 
Arelis (supr. misijonie
rius), pasišventė save 
“Juodojo Varno” gyvybei 
išgelbėti, — tai juodu abu 
turi būti ne priešai, bet dė, kol indėnai iš karo lafi- 
broliai; o su jais kartu ir ko visiškai nepasitrauks”, 
aš pats, ir visa mūsų armi- į — atmesdamas vado pa- 
ja, kol tik žolė pievose au- siūlymą, kalbėjo misi jo- __ •------ j . nįerįus

Vadas nieko nepešęs, kad 
ir nenoromis, turėjo misi- 
jonierių namon lydėti. Nie- 
go nebelaukiant, jiedu išsi
ruošė namon. Jiedu jau 
buvo veik pusę kelio nuke
liavę, — kai vadas, o pa
galiau ir pats misijonie
rius, staiga išgirdo kokį 
tai keistą, paslaptingą bal
są tyruose. Vadas pradėjo 
atydžiai tėmyti ir sistema- 
tiškai pajuto, kai keletas 

jau nebebūtu Ūkęs jo jpū-^u£2^^ 
laukinį bufalą (bulių)...

— “Ho! Ho!” — šaukė vi-į Vadas nieko nebelaukda- 
si aplinkui esantieji indė- mas, į įerzintą bulių pa
nai, rodydami laukines, — gąsdinimui paleido vieną 
didelio džiaugsmo ir pa- šūvį; kulipka suvisu nety- 
garbos geskuliacijas. Jau-! čiomis, nors ir nepavojin- 
nasis Štabo Viršininkas,' gai buliui pataikė, šūvio 
ranka pamojo misijonie-Į pasekmė buvo ta, kad bū
riui ir jo vadui sudiev, o liūs momentaliai krito ant 
misijonierius per savo va- žemės; tačiau vėl ūmai pa
dą tinkamai jam į tai atsa- šokęs ant kojų, — tarsi 
tęs, su juo persiskyrė. i žaibas šoko artyn, šovikui 

Indėnų padavimas sako,' už tai atkeršyti.
kad ši galinga indėnų tri-I _ 
besmonų (klajoklių) ra-! Pamatęs nurtiną sau pa
se, daug anksčiau čia atsi-; ’̂. . v.a5 as Pa el ° a.n " 
rado, negu kad pats Ame- P tikslų suvį, kurio kulip- 
rikos kontinentas tapo at- ka k‘rt0 buįul t,es‘al kak' 
rastas. Jie čia atkeliavo ‘°n- b?rP« able«,akl± 
per Beringo Jūrių Sąsiau- . ~ :----
rį, tiesiog iš Ekvatoriaus 
Azijos. Savo čia atkeliavi- 
mo paminėjimą, jie visuo
met labai iškilmingai švęs
davo, suruošdami tam tik
slui dideles medžiokles ir 
žuvų gaudymus. Čia apsi
gyvenę, — apie savo rasės 
lopšį, — sulig reikalo jie 
steigė nors menką, primi-, 
tyvią ir žemdirbystę.

Pabuvę porą trejetą die-’ 
nų Člarksville, kur juos tie j 
visi šiurpulingi nuotikiai; 
suvisu nesitikėtai buvo pa
tikę, — misijonierius ruo
šėsi grįžti savo būstinėn, 
kuomet jo vadas, kuris jį 
čia buvo atlydėjęs, jam pa
reiškė, kad jis (misi jonie-1 
rius), vieton namų, turįs 
kartu su juo į “Šviesųjį 
Daimantą” keliauti, nes, 
sako, atkeliaudamas į čia, 
jis natūraliai pastebėjęs 
bizonus (miškiniai jau
čiai), ir kitus pavojingus

• w

užpuolimo europiečius, ' 
kuriuos, irgi tas pats liki- 1 
mas, kaip ir “Šviesųjį Dai- ■ 
mantą”, kuriame misijo- < 

i nierius gyveno, buvo išti
kęs. Misijonierius be išsi- 
kalbinėjimų priėmė pa
siuntinio pakvietimą, su- 

| visu nebepaisydamas to, 
kad buvo begaliniai nuvar
gęs, reikalavo ramybės ir 
poilsio, — leidosi su pa- 

* siuntiniu eiti, kurs visa ap
linkui betėmydamas, mi
si jonieriui tvirtino, kad 
čia, Vakaruose, dalykai ir 
bendra padėtis, ištikrųjų 
kur kas geresnė, negu kad 
jis manė. Eidamas kartu 
su pasiuntiniu, emigrantas 
misijonierius visiškai buvo 
ramus, meldėsi, ir protar
piais juokaudamas savo 
vadui kalbėjo, kad rimtos, 
dabartinės padėties, nors 
ir nebebus taip lengva nu
galėti, — tačiau vis bus 
galima rasti kokia nors 
laiminga išeitis...

Jiedu dar vos keletą my
lių kelio tebuvo nuėję pir
myn, — kai misijonierius 
staiga paprašė savo vadą 

į pradėti lėčiau eiti, nes mi
sijonierius staiga pasijuto 

Su šiuo kvietimu kreipiuosi į visus katalikus be kokia tai liga bepradedąs 
sirgti. Jo vadas greitai su
radęs mažą, sausą, tekan
čio vandens išrautą grio
velį, aukštomis laukinėmis 
žolėmis apaugusį, — iš jų 
padaręs tam tikrą gūžtą, 
jį paguldė kiek pailsėti. 
Susirgęs jo draugas ton 
gūžton tarsi akmuo krito, 
ir būdamas begaliniai iš
vargęs, greitai kietai už
migo. Porai valandų pra
slinkus, vadas misijonįę- 
rių vėl pabudino, sakyda
mas kelties ir toliau ke
liauti. Visa apylinkė atro
dė taip tyla ir rami, kad 
jiedu abu pradėjo mąsty
tu kad visa ši pajūrio zo
na, yra laisva nuo indėnų; 
tačiau jiedu abu labai blo
gai ir klaidingai tą dalyk? 

! apskaitliavo! Klastingiej 
indėnai, tik gudriai buvo 
apsimaskavę — pasislėpę, 
ir tai, taip tinkamai mokė
jo nuduoti, kad niekas jo
kiu būdu negalėjo supras
ti. Dar jiedu suvisu netoli 
nuo tos vietos tebuvo nuė
ję, — kai banda indėnų, at
sargiai ir kantriai juodu iš 
tolo sekę, — kovos zonose 
staiga juodu iš visų pusių

Su Jūsų parama pastatyti maldų namai, kartųtikybos.
Pastebėta net tokie įvykiai, kad kaikurie dėl me- kartoms liudys apie Jūsų kilnią krikščionišką artimo 

džiaginių apskaičiavimų visiškai atsisako savosios ti
kybos ir Bažnyčios ir daugiau nebesugrįžta į savo gim
tuosius namus. Nėra ko stebėtis, nes aplinkybės, ko
kiose gyvena čia išsklaidyti katalikai, minėtus įvykius 
padidina.

Čionykščiai katalikai yra daugiausiai žemės ū- 
kio darbininkai arba smulkūs ūkininkai. Jiems labai 
retai pasitaiko progos išklausyti Šv. Mišių sekmadie
niais bei šventomis dienomis, nes arti nėra katalikų 
bažnyčios. Jų vaikams mokyklose retai kur dėstoma 
katalikų tikyba, kaikur visiškai negirdi apie tai, nes 
yra mokyklų, kur mokinasi 3, 5, 7 katalikų vaikai ir kados neužmirš savo geradarių, 
kuriems negalima įvesti tikybos pamokų. šia proga kreipiuos į Jus dar su vienu prašimu:

Darbininkai gyvendami pas kitatikius dažnai pri- • melskitės, kad Dievas daugiau pakreiptų dvasiniam 
valo nesilaikyti gavėnios ir katalikiškų švenčių įstaty- pašaukimui. Aukščiau minėtieji skaičiai rodo, kaip 
mų ir šiaip pamažėl atpranta nuo katalikiškų tradici- maža kunigų mūsų vyskupijoje. Mūsų aplinkybėse gė
jų ir papročių. Visa tai padaro juos abejingais (indife- riausįai pritaikomi Išganytojo žodžiai: “Pintis didelė, 
rentais) tikybai ir dažnai jie tampa visai netikėliai. ’Det darbininkų maža. Melskite piūties Viešpatį, idant 
Tokiose aplinkybėse išauga žmogaus tipas, kuris leng- savo piūčiai atsiųstų darbininkų” (Mat. 9, 37-38).

Viename pusiau sugriuvusiame vienuolyne įkū
riau mažą seminariją, kur paruoš kandidatus dvasi
nėms pareigoms. Karas ir laikas, minėtąsias patalpas, 

, bet remontui

meilę, bus Dievo malone šiame gyvenime ir kaip am
žinas užmokesnis aname pasaulyje. Jeigu mūsų Išga
nyto jlas žadėjo atlyginti kiekvieną trokštančiam su
teiktą vandens stiklinę, tai dar daugiau atlygins šven
tovių statybos darbą, kurios tarnaus Dievo garbei ir 
sielų išganymui.

Iki tos valandos, kol baigsis mano amžiaus dienos 
ant šios žemės, nuolat melsiuos už visus aukotojus. 
Taip pat melsis kunigai laikydami šv. mišias, tose 
šventovėse, kurias Jūs savo dalyvavimu būsite pa
statę. Taipogi visi tikintieji susirinkę pamaldoms, nie-

gu mūsų Išga 
jkš

i

I

vai solidarizuojasi su kiekviena Bažnyčiai ir Valsty
bei kenksminga agitacija.

čipnykščiai katalikai atėjūnai, jau nuo vaikystės
dienų savo gimtynėje pripratę lankyti didžias, puoš- padarė netinkamomis šiam uždaviniui, 
nias bažnyčias, iškilmingas pamaldas ir dalyvauti har- ‘ reikalinga daug lėšų.
moningame bažnytiniame giedojime, gyvendami čia: __ ________ .1_____
diasporoje, jie negali visu tuo naudotis, nes čia jie net 'tautybės skirtumo ir visiems duosniesiems aukoto-j 
katalikų kunigą retkarčiais temato. jams iš anksto siunčiu nuoširdų ačiū, ir “Tegu užmo-

Jeį kartais čionykščiai katalikai ir susirenka pa- va jums Dievas”. Taip pat iš visos širdies duodu Aukš- 
maldoms, tai dažnai drėgnuose, buvusių smuklių mu- tojo Ganytojo palaiminimą.
ruošė, privatiniuose namuose, arba šiaip netinkamose; 
patalpose. Žiemų ir blogame ore tikintieji kenčia šaltį 
ir lietų arba dėl patalpų ankštumo neapsakomą karštį 
ir sunkiai aprašomą susibūrimą. Tokiose aplinkybėse 
pamaldos daug nustoja savo iškilmingumo, nepritrau
kia, bet atbaido tikinčiuosius.

Patalpas, kuriose mūsų vyskupijose esti pamali 
dos, galima padalinti į tris kategorijas:

1) Bažnyčios ir koplyčios, visiškai tinkamos pamal
doms laikyti yra 39.

2) Namai ir buvusios smuklės, parapijų pirktos—10.
3) Privatinės patalpos, kuriomis leidžia naudotis 

mokyklos, savivaldybės arba privatiniai asmens — 12.
Dešimts misijų punktuose parapijos įgyjo žemės! 

sklypus koplyčioms statyti.
Imant domėn katalikų nuolatinį prieauglį Kur

žemėje ir Žemgaloje, kasmet tenka dauginti misijų 
punktų, bažnyčių, koplyčių ir maldos namų'skaičius.

Čionykščių katalikų tikybinių reikalų patenkini
mui reikia statyti naujas, nors paprastas bažnytėles, 
koplyčias ir maldų namus ant katalikų įgytų žemės 
sklypų.

Apskaičiuojant reikalingiausias išlaidas jau da
bar būtų reikalingi 500,000 — 600,000 latų.

Aš, kaipo Liepojos vyskupijos Ganytojas, kuriam 
šį uždavinį suteikė Kristus per savo Pasiuntinį ant že
mės — Šv. Tėvą, pastebiu ir matau tą didelį skurdą ir 
negaliu žiūrėti šaltai į šį švenčiausį ir kilniausi užda

t Antanas Urbšas
Liepojos Vyskupas.

NB. Aukas galima įmokėti paštuose “Liepajžis 
diecėses Kurija pasta tek. rėk. No. 6701, arba perduoti 
parapijų klebonams.

i

J. Butkevičius

Balsas Tyruose
(Tęsinys)

Juodasis Varnas

na-Jis greitai sugrįžo 
mon, ir parėjęs mažutėlin 
savo klebonijos kambarė- 
lin, begaliniai nusikama-

čių kur nors išnešta ir pa
slėpta. Dabar jis turėjo pa
sitenkinti atsiguldamas 
ant trupučio ant žemės pa
mestų šiaudų. Kitą rytą, 
jo kojos buvo baisiai sus-. 
tvrusios ir skaudamos; bet' 
už tat taip vadinamos

I

vęs ir susinervavęs dėlei “Tyrlaukių Ligos”, tą ryt- 
baisių šios dienos įvykių metį jis visiškai nesijautė.! 
būdamas, ir kadangi jau Šiandien dar prastesnė 
buvo vėlus vakaro laikas,1 naujiena! — Pribuvęs pa-1 
— tarsi rąstas, jis tikėjosi; siuntinys iš tolimos setle- j 
virsti savo lovon, kad tik mento dalies jam pranešė, 
kuogreičiausia kiek pasiil-• kad misijonierius būtinai 
sėjus. Tačiau įėjęs kamba- turįs kartu su juo ten vyk- 
rėlin, — jis savo lovos ne- ti dvasiniai aprūpinti su- 
berado: — ji buvo europie- žeistuosius laike indėnų

ga ir vanduo upėse teka!... I 
— “Juodasis Varnas” vėl! 
suteikia jam ir tau, kuo- 
pilniausią laisvę, ir niekas' 
neprivalo judviem ką nors 
blogo daryti! O “Galinga
sis Meška” (supr. Indėnų 
Štabo Viršininkas), tą ju
dviem suteikiamą laisvę, 
pilnai’ patvirtina! — “Ga
lingasis Meška”, — “Juo
dojo Varno” tėvas, labai 
gerai žino tai, kad jeigu 
ne misijonierius, — jo sū
nus, — “Juodasis Varnas”,1

vadas paleido ant-

liūs iš baisaus skausmo ir 
, šiurpulingai 

baubdamas, nors ir kulip- 
• ką kakton gavęs, — vis- 
vien prie jo prišoko, ir kū
liais per galvą versdama
sis žemėn, — vienu ragu

Tęsinys 8-tame pus!.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 V/ashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595* 
Į Limosinai dėl visokių reikalų.

gyvulius, pulkais į tas vie
tas, kuriomis jiedu atgal 
turėjo grįžti, beateinan
čius.

PAPER HANGING PA1NTING

Bronis Kuprunas
General Repairs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.
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Antradienis, Balandžio 23, 1940

f f Glasgow, Škotija
Naujas Darbininkas Kristaus Vynyne

Kovo mėn. 10 d. sekmadienis, 
visiems tikintiesiems Škotijos 
lietuviams katalikams, o ypa
tingai Glasgowiečiams, tikrai 
pasiliks istorinis, dėl to, kad tą' 
sekmadienį, Šv. Pranciškaus 
Ordino vienuolyno, o kartu ir 
parapijos bažnyčioje, Glasgo- 
w’e, pirm prasidėsiant 40 va
landų Šv. Sakramento pagarbi
nimo šventė, — atnašavo pir
mąją savo Nekruvinąją šv. mi
šių auką, pirmutinis Škotijos 
lietuvių istorijoje, naujai įšvęs
tas lietuvis kunigas, — Pran
ciškonas vienuolis, — Tėvas 
Ambraziejus Slaškūnas, O. F. 
M., 27 m. amžiaus,
vardas, buvo Antanas; 
įstodamas Pranciškonų 
nan, pasirinko ir priėmė 
braziejaus vardą. Tėvas 
braziejus, yra Škotijoje 
ir augęs, ir Škotijoje 
joje,
mokslu ir lėšomis, 
Pranciškonų Ordino vienuoly
nai, nes jo motinėlė yra labai 
neturtinga. Kaipo lietuvis, jis 
moka ir lietuvių kalbą, nors pa
starąją jam ir nėra taip lengva 
kalbėti, kaip angliškai. Mat per 
daugelį metų mokslą beeida
mas, niekur lietuvių kalbos ne-' jr vįetą 
girdėjo ir neturėjo progos ją 
vartoti.

Ištikrųjų nepaprastai nusta- bininką Tavo Vynyne. Apdova- nėjusios žmonijos laikais — jis

aukštai. iškėlęs aukoja 
ir Vyną; gi didžiuliai vargonai 
užgaudžia galingais savo bal
sais, liūdną, bažnytinę meliodi- 
ją. Jie tarsi verkdami prašo, 
kad Aukščiausiasis teiktųsi pri
imti šią pirmąją Nekruvinąją, 
naujojo Savo tarno aukojamą 
šv. mišių auką. Tas momentas 
jo motinėlę ir daugelį kitų iki 
ašarų sujaudina... Šv. mišioms 
pasibaigus, motinėlei, sese
lėms, savo draugams ir visiems 
pažįstamiems 
Ambraziejus 
pose, suteikė 
laiminimą.

Pažymėtina dar ir tai, kad 
jaunasis Tėvas Ambraziejus 
Staškūnas, O. F. M., yra bega
lo malonaus, simpatingo ir I 
linksmo būdo — tiesiog ange-

Jo krikšto 
tačiau 
Ordi- 
Am- 
Am- 

gimęs 
ir Angli- 

visą mokslą išėjęs. Jo 
pasirūpino

6

lietuviams. Tėvas 
vienuolyno patal- 
pirmąjį savo pa-

Duoną

o ra
šytojo Petro Vaičiūno siū
lymas ten pastatyti įspū
dingą geležinio vilko pa
minklą. Brazaitis iš Pum
pėnų siūlo, kad Vilniuje 
būtų įrengtas kapas tų lie
tuvių, kuriuos lenkai yra 
nužudę žiauriausiai nu
kankindami, kaip kun. La- 
jausko, mok. Bakano ir kt. 
Visiems kovotojams dėl 
Vilniaus, žuvusiems už jo 
atvadavimą, turėtų būti 
Vilniuje panaši kapela, 
kaip yra Karo Muziejuje 
Kaune žuvusiems dėl Lie- 

mu, Karo Muziejaus bokš- tuvos laisvės. Taip pat siū- 
te pakabintas, kur mums 

' skambino džiaugsmo ir 
; liūdesio valandomis. Kur jį 
, Vilniuje pakabinti ? Gen. 
Nagius yra už tai, kad Ge
dimino kalno pilies bokšte.

atvejais susirenka ištisos tini Dr. Kairiūkščio, 
minios.

Dėl ateities rūpesčių Vil
niuje, gen. Nagius pareiš
kė, kad pirmaeilis yra su
rasti Vytauto Didžiojo pa
laikus Katedroje. Tyrinė
tojai sako, kad jie tikrai 
Katedroje tebėra. Kitas 
dalykas, kuriuo jau tenka 
susirūpinti, tai Laisvės

i Varpo perkėlimas iš Karo 
Muziejaus bokšto Kaune į 

s Vilnių, kur jis Čikagos lie
tuvių, kurie jį padovanojo, 
ir buvo skirtas ir tik laiki
nai, vyriausybės pavedi-

Bjfe

lo tautos atgimimo patri
archo Dr. Jono Basanavi
čiaus palaikus perkelti į 
Katedrą, kur turėtų būti 
paminklas ir vyskupui Ma
tulevičiui. Stasys Šilingas, 

Bet esama ir kitokių nuo- ryšium su besiartinan- 
monių. Buvęs “Lietuvos” čiais Gedimino metais, siū- 
redaktorius Čikagoje ir lie- lo Gedimino pilies kalne 
tuvių seimo Čikagoje daly- pastatyti Gedimino statu- 

su vis, dabar ministeris Lon- lą ir bent padėti pamatus 
Vaizde matosi interesuotus šu- jone Balutis siūlo Laisvės atgijimo paminklui Vil- 

motinėlę (nors daugiau vienuo- niūkų likimu, kuriuos nusavinę pasiuntė iš Shanghai į Hollywood’ą. (Varpą pakabinti sename niaus Katedros aikštėje,
lyne gyvena, negu pas ją) —. 
Tėvas Ambraziejus vėl grįžta!
Pranciškonų vienuolynan, Fo- 
rest Gate. Londone, kur dar ii- Kaunas — Karo Muzie- 
gai tęs tolimesnes aukštojo jaus viršininkas brig. gen. 
dvasinio mokslo studijas. O vė- Nagius (Nagevičius), kurs 
liau, pati V. Dievo Apvaizda, žiemos pradžioje buvo 

i nustatys tolimesnę jo darbuotę sunkiai susižalojęs koją, 
kad ir tebesirgdamas visą 

Geriausias V. Dieve! Palai- laiką tebesirūpina Karo 
mink naują Savo tarną ir dar- ——— ■■ -————■- ■■

f ;f

hf
liškas jaunuolis! Pabaigęs 3 sa- Našlaičiai po audros. — Tie du šuniukai liko apleisti, kada Japonai kariaudami 
vaičių savo atostogas pas savo kinais daugely vietų uždarė šunų laikymo stotis.

ninlm liVimu Vnrinna micaviriA r»a«innt2 iš Shar

Dėl Ateities Rūpesčių Vilniuje
, istoriniame bokšte prie1

Skirtumas tik tas kad ^^<,3 (dabar varpinė), I 
--------- Kaune kasdien pagerbiami 10 jo ^5,^ sujungti Su 
Muziejum Kaune ir Gedi-. zuYusleP.1^e Lietuves *al; iabai dideliu įvykiu. Toks 
mino Kalnu Vilniuje." Pain- įvykis bus tada, kai Lietu-

ivos vyriausybė persikels įformuodamas spaudos ats-i Katedroje esą mūsų tautos I

tovus generolas pareiškė,! v^s V^rtauto senąją Lietuvos sostinę
kad tuojau, mūsų karino- Paikai, ši ceremo-
menei įžengus į Vilnių, į-■ Adelės 
sakymu kariuomenei buvo Kaune 
įvesta ir Gedimino Kalne sodelyje visada susirenka

Vilnių. Dr. A. Graičiūnas iš

Žodynai ■ Dictionaries

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

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

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

(nija irŲdniuje jau įgavo eikagos pareiškia> kad jo. 
ro!^^e es reikšmes. ^aiPĮkiu būdu negalima Laisvės

, Karo Muziejaus ;Va kabini varpinėje, 
(nors ir istorinėje, bet būti- 

’ *aiP V1 -nai Gedimino kalno pilies 
panaši niuje visada ateina daugi bokšte. _

J. Butkevičius, kaip Karo Muziejui Kaune, žmonių, o iškilmingesniasl Iš kitų sumanymų minė-

*-»**<»* J MlIlllirtCĮ ldVU n.ŲUUVa- UVJUOLVO z-invuijuc Kiina.10 Jiu w

bus, kartais yra V. Dievo Ap- nok jį sveikata ir visomis rei- įstengtų kuodaugiausia pakly- vėliavos pakėlimo ir nulei- nemaža žmonių, . - . ,. . t ., . . . I _ _. _, . . _ _ * i • _ _ • • _ ______ X • • • • j »vaizdos keliai! Reikia ypatin- kalingomis Savo malonėmis, dusių avelių Tavo Avidėn su-' dimo ceremonija, 
gai pažymėti tai, kad Tėvas kad šiais pavojingais supago- rinkti. “
Ambraziejus Staškūnas, O. F.
M.,
mokyklą užbaigti, 
skurdo bei neturto 
— kuogreičiausia stojo į dirb
tuvę prie darbo dirbti, kad pa
dėjus savo tėveliui angliaka
siui, visai šeimai duonelę pel
nyti... Vėliau kartu su a. a. savo 
tėveliu, dirbo kurį laiką anglių 
kasyklose. Jausdamas savyj 
tikrą pašaukimą į kunigų — 
dvasininkų luomą, vėliau per
traukė darbą ir Pranciškonų 
vienuolyno padedamas, stojo į 
mokslą. 1932 m. mirė jo tėvelis, 
ir jo motinėlė paliko našlė. Nors 
ir begalo tai buvo skaudus 
smūgis, tačiau jo pašaukimą 
kunigystėn tas nepertraukė. 
Tėvas Ambraziejus, apart savo 
nelabai tvirtos motinėlės, turi 
vieną broliuką ir keturias savo 
seseles. Jo brolis ir trys seselės, 
gyvena Glasgow’e, o viena ište
kėjusi seselė, randasi Kanadoje.

Pirmiausius savo mokslus, jis 
pradėjo eiti Fort Augustus Tė
vų Benediktinų Ordino vienuo
lyne Škotijoje; paskiau lankė 
Šv. Bernardino kolegiją Bu- 
chingham, Anglijoje; vienus 
metus buvo Chebrod . Surry 
Novicijate; paskiau Pranciško
nų Novicijato Namuose. Filoso
fijos kursus ėjo Woodford Es- 
sex. Paskiau 
Šv. Tomo 
IVoodforde, 
Teologijos kursus baigė Forest 
Gate, Šv. Antano Pranciškonų 
Seminarijoje, Londone, kur šeš
tadienį, 9 d. kovo, iš Jo Malo
nybės Vyskupo Doubleday ran
kų. jis ir 9 kiti jo draugai, ško
tai, anglai ir airiai, priėmė ku
nigų — Pranciškonų vienuolių 
šventimus.

Laike pirmųjų jo šv. mišių— 
Sumosą 12 vai., jam asistavo 
Tėvas Jonas ir Tėvas Aelredas, 
O.F.M. Didžiulė vienuolyno baž
nyčia. žmonėmis tarsi vande
niu, buvo pripildyta! Lietu
viams. jo motinėlė ir seselės, 
išdavė 150 Garbės Bilietų, sės- 
ties pirmosna sėdynėse netoli 
altoriaus, kuriais sėdynė tik 
tebuvo užtikrinta. Per Offerto- 
rium, celebrantas kiek gali

*

— vos tik spėjęs pradinę
— vargo, 
verčiamas.

lankė Pranciškonų 
Studijų Namus, 
Anglijoje. Galop

įji
o



Antradienis, Balandžio 23, 1940 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS]
ir Tėvų Marijoną Rėmėją. Pa
sikalbėjus iiutarta rengti para
pijos salėje ir kieme, E. 7th St. 
Lietuvišką Kermošių sū progra
ma ir visokiais “Šurdm-feil- 
rum”, birželio 1 d., po piėtų ir

ŽINUTES

laisva diena.

Bal. 19 d., po šv. valandai, Fe
deracijos skyrius laikė susirin
kimą. Atstovų iš draugijų keli 
teatsilanke. Mat
Laiškai buvo iš Federacijos aps
kričio raštinės, ir parapijos pik- 
ninko komisijos. Ponios M. Ba
rauskienė ir Ieva Jankauskienė 
išrinktos į Apskr. susivažiavi
mą; ponia J. Kasparavičienė 
siunčiama Thompsonan į L. Die
nos susirinkimą. Nutarta kvies-į 
ti Brolius Matuzus su Vilniaus į 
naujais paveikslais, geg. 22 d. ■ 
Pelnas Vilniui.

— Turi drąsos Onute. Jis gali 
užpykti ir šu tavim nei nepašok
ti. Geriau jam to dabar nesa
kyk, tik užsikviesk į namus ir 
ten jį išprosyk.
— Gerai sakai Agnis, *o kaip 

gi tu, ar eisi į šokius?—• • 1 '. • •
— Aš būtinai eisiu. Aną dieną 

buvo užėjęs ir man atnešė hu- 
pirkęs ir tikietą. Bus toks man
dagus, kad nors ir į vatą vjr- 

vakare.l^lhį eiš p&pi’još'iš- niok” Buvau tikrai laiminga... 
važiavimo fondui. Ritas renzėiu Aš tik * laukiu tos dienos’ tai 

yra balandžio 27, kada galėsi
me mudti linksmai praleisti va
karą...

važiavimo fondui. Ritas rengėjų 
susirinkimas įvyks bal. 26 d., 
po šv. valandai.

f

MetiniaiŠokiai L

—i
“DARBININKO"

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKĄ?

Birželio - June 9,1940

RENGIA LDS. I’-Hti fcUdPA IR LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA
A __ ____

Romuvos Parke, Montello, 
Mass.

Prašome visu ruoštis i ši 
išvažiavimą.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
■’—t—-----------------------------■■ ■■ :

Tt 
y t 
t 
| 
t tT f
t 
T X❖ | ■ ......A BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 

į greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 
gąsdiną pas mus. 

Nuvalom purvinus karus ir 
išgrysuojame 
TeL ŠOU 9530

541 Broadvvay 8fi.. Boston, Mam-

— Tai gerai, tai ir aš būsiu.— 
j —■ Lig pasimatymo, šokiuose! 

Tikrai yra laba: daug panašių f 
T 
T 
y 

t

Balandžio 20 dieną, vytis Pet
ras Kudrėvičius apsivedė su vy-1 

j te-sodalietė Ona Marcilionyte, l
155 Story Št. Liudijo Petras Ge- pasikalbėjimų. Eis į šokius jau- 

f nevičius ir Orą Augustinavičiū- nimas- eis ir senimas. Bet kas,
* 
I

t

r
I

„ , ... Bal. 21 d. Pranas KazlauskasTą patį vakarą įvyko trilypis . „
.... t -T. -____ _ apsivedė su Marijona Vaiksno-susinnkimas p. Ivaskienes gru- \

į,. . . . , . raitė, gyv. 178 Boiton St. Liudi-pes motinų, Blaivininkų kuopos . s-< .
jo Harold Petrikas ir Ona Vaik- 
šnoraitė.t 

i

— i --------------
““k! P-nas Pranas Galinis, lietuvis, 

mokslininkas ir mokytojas, pa-Į 
rašė fenominalų veikalą dviejų 
didėlių tomų apie Pabaltijos 
kalbų įtaką į vokiečių kalbą. 
Veikalą užgyrč Harvardo pro
fesoriai. Dabar mūsų moksli- 
ninkaš turės kvotimus prieš tų 
kalbų žinovus Harvardo univer
sitete. Už tokias gilias studijas 
p. Galinis tikisi gauti filošofi- 
ios daktaro laipsnį. Sveikiname 
ir linkime pasiekti viršūnes.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A.L Kapočius

251 W. BROAOWAy, .
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9. iki 12. nu 
l;30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai dieną

(pagal sutarti)

'I

TeL TROwbridge 6330.

JohnRėpšhfc,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD ŠTRĖET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

svarbiausia, kad vakaras tikrai 
, bus įdomus ir paremsime savuo- 
| sius. Svečias.

NUOSAVAME BIZNYJE

Juozas Bernatonis, nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas, ilgus 
metus buvęs biznyje su Jonu 
Glineckiu, nesenai nusipirko sa- i 
vo biznį — valgomų daiktų i ♦ 
krautuvę, 725 E. 7th St. Krau- 
tuve gražiai ir švariai įrengta ir' ( 
joje yra didelis ir platus mais-1 
to produktų pasirinkimas. 

___________1
APVOGĖ J. ŠVAGDIO 

KRAUTUVĘ

Pereito antradienio naktį.
i ■ ' • „
vagiliai įsibriovė į Juozo Svag- 
dio valgomų daiktų krautuvę, 
4-th ir D St. ir padarė nuosto-

Trečiadienio vakare, Šv. Pet- liq $35.00. Kol kas vagiliai dar 
ro par. bažnyčioje įvyksta Šv, nesusefcti.
Pranciškaus Brolijos pamaldos. ... ..............

!■ • • ■ - C ■ •
jos daktaro laipsnį. Sveikiname

REIKALINGAS

Reikalingas darbininkas, 
gebąs važiuoti arkliais ir juos 
prižiūrėti (teamster). Norin
tieji darbą kreipkitės į: 

Joną Tatulį, 
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.
(19-30)

o*

1
Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone CDLumbia 6702 

29 SAVIN HIUL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Market
P. Baltrųiiūnae ir p. Kllnga, Sav.
753 Broadway, Tai. ŠOU 3120 

60. BOSTON. MASS.

i

EAST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

♦v ■- ti *6

Ihavjk M Ittlk JuvZaS FL Vilu
r • <

Laikrodininkas
* *<_»-i ■.* t t t*’ l
Parduodu įvairiausiai rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktua

Taipgi ir pataisau.

368 JVE8T <ROADWAV
84. Boston, Masa.

se ■

Šokiai 8 iki 11:30 Įžanga 40c.
Visi Kviečiami!

litų; iš šios sumos 2,000 lt. 
skirta Vilniaus miesto ir 
3,000 litų provincijos pra
džios mokykloms.valtį ir ta valtis nebebuvo 

surasta.
Vilnitiš — Vasario 25 d. 

Vilniuje buvo įsteigtas 
DULR (Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti) 
skyrius. Į skyriaus valdy
bą išrinkti prof. F. Kerne- sės valsčiuose. Ligi šiol 
šis, M. Gudėnas, Ad. Cicė
nas, K. Umbražiūnas, Bla
ževičius, Maminskaitė ir 
V. Uždavinys.

Naujės tyskupas

Kaunas — Vatikano ofi
ciozas “Osservatore Ro
mano” pranešė, kad po
piežius paskyrė Kauno 
vyskupijos vyskupu su
fraganu Vilkaviškio kuni
gą, kun. seminarijos pro
fesorių Dr. Vincentą Briz
gi, gimusį 1903 m. lapkr. 
10 d; Plynių km. Daukšių 
parapijos, Marijampolės 
apškr., Kun. Brizgys, bai
gęs Vilkaviškio 
kun. seminariją, į kunigus 
įšvęstas 1927 m. birž. 5 d., 
tris metus vikaravęs Su- 

į valkų Kalvarijoj, 1930 m. 
Į išvyko į Rom<, į Gregoria- 
numb universitetą, kurį 
baigė filošdfijos ir bažny
tinės teises daktaro laips
niu. Vysk. Brizgj’s visą 
savo ptofešoriavimo laiką j 

I "t? o 4- A1 i Iru
mayotas Tobin ir jo žmo- labdarybėj, laikomas ge
na, ir kiti įžymūs ašmenys. susipažinsiu, su darbi-

1
I

Vilnius — Balandžio mė
nesio pirmąją savaitę že
mės reformos reikalais 
Vilniaus srityje buvo nu
savinti dar keli smulkesni 
dvarai Maišiogalos ir Rie-

Oueen AnnLaundryJnc. i 
7—9 Ellery St,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jutų drabužiai J 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite t| darbą mums.

FeterP.Pkvadi
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjo*. 
Sodevvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

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

Apskaltliavimal ir patarimai dykai

P p . 5MPo»l AĮ^o M 
nytineje salėje, W. 5th St., bus' tlIViįį PaSIZduCjlITItfS 
rodomi krutami paveikslai. į-j ~ ;------
žanga vaikams 5c„ suaugusiems' SekmadienĮ, balandžio 

21 d., S v. Leonardo para
pijos VbaŽByčiofe, Prince 
Št., Nortli Erid, Boštone, 
daugiau kai 500 porų, ku
riom suėjo 50 arba ma
žiausia 25 metai vedybi
nio gyvenimo, atnaujino 

| jungtuvių pasižadėjimus.
Pranciškonų provincijo

las atnašavo šv. mišias 
jungtuvių pasižadėjimus 
atnaujinančių intencijai, 

i Tarp atnaujinančių porų 
buvo ir Bostono miesto

i

t1

• 4

• V •

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
PARSIDUODA Shoe repairing
— čeverykų taisymo šapa. Biz-’ 
nis išdirbtas per daugelį metų,' 
apgyventas lietuviais ir kita
taučiais. Pardavimo priežastis
— senatvė. Atsišaukite — 
301 E St., So. Boston, Mass.

(18-22-26) I

JAUČIATĖS NUVARĄ... 
SKAUDA GALVA... 

NESMAGU?
Kada sunkus maistas ir persivalgy-1 

mas sustabdo jūsų Vidurius... šutei- j 
kiant varginančius gazus, blogą kva
pą, aitrumą ir išpūtimą nuo užkietė
jimo... kramtykite ! 
skanų kramtomąjį gumą vidurių liuo- 
suotoją. Priimnus skonis. Pagelbsti 
paliuosuoti vidurius švelniai ir pri- 
imniai. Veikia maloniai, bet tikram 
suteikimui laukiamo paliuosavimo ir 
normalio smagumo gyvenime. Eko
nomiškas FEEN-A-MINT patinka vi
sai šeimynai, suaugusiems ir kūdi
kiams. Milionai pasitiki FEEN-A- 
MINT. Gaukite FEEN-A-MINT šian
dien. Atsiminkite šį pakelį.

šeštadienį, balandžio-April 27 
d., 7:30 vai. vakare, MUnicipal 
Building salėje, So. Bostone. 
LDS 1-mo kuopa ir Lietuvos 
Dukterų draugija rengia šau
nius pavasario šokius arba ki
taip sakant balių. Tai bus vieni 
iš linksmiausių šokių kokie tik 
lig šiol yra buvę. Rengėjai ir 
rengėjos nusamdė puikią Al. 
Stevens orkestrą ir linksmins 
visus svečius ir Viešnias. Kvie
čiami seni ir jauni.

Aną dieną susitikusios Ag-

CHORU KONTESTAS 
DARIAUS IR GIRĖNO 

DIENOJE

< & dovana penkiasdešimts
. nieska su Ona taip pasikalbėjo. jr antram geriausiam 

FEEN-A-MINT, j '*“A * ~ '' “
ima tndiiYniT liim- ;

i 
I ______ w_______,
sirodė, kad šiomis dienomis ma- ^ar jvį dainas,

•S. i.— I .... .

jau nusavinta apie 100 
dvaru bendro 30,000 ha že- ] 
mes ploto. Rytų Lietuvos 
bežemiai ir mažežemiai ne
kantriai laukia tų dvarų 

Vilniuš — Vilniaus Gele- parceliacijos. Kasdien 
žinis Fondas (VGF) Paau- gaunami nauji prašymai 
kojo Vilniaus miesto ir sri- žemei gauti, kaikuriomis 
ties pradžios mokyklų ne- dienomis po visą šimtą 
turtingiems mokiniams prašymų. Jau gauta per 
vadovėliams pirkti 5,000 5000 prašymų.

I dirbęs Katalikų Akcijoje ir į
T T----------- T--------- 1----- T-------------J --------------- t

ninku klausimais.
- -------------------------------—

Katinas — Prieš metus iš 
Ahlėnkos atvykęs daini
ninkas Viktoras Bėndorius

I

— Ar eisi Onutė į Dukterų šo
kius su savo saldžia-širdžiu?—
— Būčiau nėjus, bet man pa- įpmisijos skirtą dainą ir prie to 

,__ ____ _____ , kurias pats
niskiš, kiek atšalo! Buvo ūžė- ckoras pasirinks. Rontėste 
jęs pas mus. bet tik valandėlę įvjeciami dalyvauti visi lietu- 
pabuvęs, su mama tik pasikal- chorai.
bėjęs ir išsiskubino... Man tas j Rontešto teisėjais yra kvie- 
nepatiko, bet jam to pasakyti eia.mi muzikai Žilevičius ir Bur- 
neturiu progos. Štai šokiuose ke įr Metropolitan Operos artis- 
aš jį matysiu ir jam tai primin- p-lė Katkauskaitė.
s,u- . i Chorams bus suteiktos plates-

nios žinios, jei jų vadai kreipsis 
laišku į Stephen Darius Post, P. 

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie O. Box 30, South Boston, Mass. 
Stepono Dariaus Poštas No.

317 pageidauja, kad Dariaus ir 
Girėno Dienoje, birželio 2, 1940, 
erdviose Brockton Fair Grounds 
patalpose įvyktų Militares šv. 
mišios už visus žuvusius ka
rius. Tam sumanymui pritaria 
Plymouth apskričio Amerikos 
Legijonas su 22 postais ir 

Generolas 
Howe pasižadėjo pasiųsti vieną

tf • •

VALGOMOJ# DAIKTŲ KRAUTUVES

Dariaus ir Girėno programos Jęa|p gabus jaunuolis; ga- 
komisija praneša, kad apart \.Q mįnistėrijos ir
lietuvių prekybos ir pramonės ]jULR štipėndijas dainos' 
ištaigų parodos, įvyks lietu- i memjj studįjUOti. JisrilO-i 
viškų chorų kontestas, kuris! kosi Rauno muzikos kon-l 
prasidės antrą valandą po pietų.! servatorijoje. Pirmasis V.

Geriausiam chorui skiriama į Bfendcjriaus viešas pasiro- 
dovana penkiasdešimts dolerių

i chorui!
dvidešimts penki doleriai. Kiek- 
vienas choras turės sudainuoti

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS i 

PO GLOBA MOTINOS SVC. i
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pjrm. — F. Zaletskienė.
. 564 Ė. Broadway. So. Boston, Mass.

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

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

Tel. Parkway 0558-W 
iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

J.512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos GI.—Marijona Aukžtikalnlenė,

111 Ū Št., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu rajtttninko

I ŠV. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Iždininkas, Andrius Zaleskaa,
702 Fifth St., So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čių nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491 
E 7th St.. So 'Rn«ton Mum

-s—

dymas buvo Valstybės Ra
diofone vasario 26 d. Jis
getai padainavo kelias lie
tuvių kompozitorių dainas.

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

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

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

parengimams. ....

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik-, BrocktOPO Postas, 
tai verti skaitytoją paramos.

Visi akelbkitės “Darbininke".

Kšuhas — Gauta žinių, 
kad vasario 11 d. huskėri- 
dušiamė švedų laive “Ora- 
nia”, kurs grįždamas iš 
Buenos Aires į Švediją ties, 
šiauriniais Škotijos kran- ‘ 
tais užplaukė ant minos, 
žbvo ir du iš Lietuvos kilę ; 
jūrininkai Povilas Tamo
šiūnas ir Vilig Kirilovas, 
jie dingo su kitais “Ora- 
nia“ įgulos nariais, kurie 
buvo įsėdę į gelbėjimosi

kuopą Mašsachusetts National 
Guard į pamaldas.

Komisija tikisi padaryti Da
riaus ir Girėno Dieną viena iš 
įspūdingiausių lietuvių phren- • • • . • » • L/ ••
girnų ir tikisi, kad lietuviška 
visuomenė juos taip uoliai pa
rems jų sumanymus, kaip sve
timtaučiai remia. J.J.R.

«

r

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoju Dnramoa

WOODSTOCK
T Y P E W P ! t F. R S

GRABORIAI

S. Barasevichis Ir Sūnus1
SENIAUSIAS 8108 VALSTYB88 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Jk V - . *

. Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.
Tėl. ŠOU Boiton 2590

GyvėfL.vieta: 834 Dorchester Avė. 
TeL COLumbla 2637.

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

Už.$139.00 galite į boileri įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu įren- 
J gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokia Šilumą, kokią norėsi. Nėra 
4 dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 

mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLEŠ J. KAY (Kučinskas)
322 Dorchestsr St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346

1

j ................... . .
! Birželio
] June 
j Sekmadiehyje

visi keliai lydės j Brockton Fair Grotlhds,

I
Brockton, Mass.

kur įvyks

lietuviškų chorų kontestas. lietuvių pramonės ir prekybos paroda, 
beno koncertas ir daugelis kitų divertizmentų.

Kviečiame Tamstą su šeima ir draugais tą dieną atvažiuoti pagerbti 
mūsų didvyrius Darių ir Girėną ir kartu maloniai praleisti dieną 

Massachušetts lietuvių tąrpe.
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didžiausią V. Jėazus Nekalty- momentu sniegas iš erdvės že-

Beveik 11,000,000 Darbininkių

»   —-o —— nu gulinčio gaiveię, suuare nuo-
mins ir patrauks interesuotis į- stabiai gražų vainiką tarsi ka-

buvęs pas Ievą ją guosdamas žiedotinį, — Šv. Juozapui ran- 
kalbėjo, — jis ranka ore paga-. kosna buvo įduota nudžiūvusi

Lelijos dar yra tvirčiau suriš
tos su Šv. P. Marijos Apreiški
mu. Padavimas sako, kad Šv. 
Arkangelas Gabrielius, nužen
gęs iš dangaus ir apreiškęs Šv.

kų. Pav.,

Kovo mėn. 19 d., mes turime
didelę ir garbingą šv. Juozapo, vyzdžiui, Lietuvoje, kur Palmių 
Šv. P. Marijos Sužieduotinio ir nebegalima gauti, motžalus,

Antradienis, Balandžio 23, 19*0 DARBININKAS

Pabaiga 5-tame pusi, 
pagavęs, perplėšė jo lie
menį.

Misijonierius, kurs buvo 
ten esančios stačios uolos 
plyšin apsaugai įsilindęs, 
—pamatęs mirtiną jųdvie
jų duelių, — šoko rėkda
mas pirmyn prieš bulių, 
kad bent dideliu riksmu, 
jį nugąsdinus, ir vadą nuo 
ragais sunarstymo išgel
bėjus.

Pusiau apakintas nuo 
kūliais žemėn vertimosi ir 
kulipkos sužeistas, — bu
lius dabar paliko bejėgį, 
sužeistą savo priešą, — o 
šoko tiesiog ant jį gąsdi
nant berėkiančio misijo- 
nieriaus. Tačiau jo ataka 
ant misijonieriaus, buvo 
per daug staigi, ir savo tik
slo ji nepasiekė. Vieton pa
ties misijonieriaus, — be
sibaigiantis laukinis bufa- 
las savo ragais tik kiek su
žeidė arklį, ant kurio misi
jonierius raitas keliavo; 
tačiau ir arklį už vadelių 
tvirtai belaikydamas, mi
sijonierius įstengė išlaiky
ti, kad pastarasis nepar
pultų.

Savo laiške misijų virši
ninkui misijonierius taip 
rašė:

— “Specijalė V. Dievo 
Apvaizda šį kartą ypatin
gai mane patį ir vadą ap
saugojo; vakar dieną nuo 
laukinių indėnų, o šian
dien nuo dar pavojinges- 
nio bufalo užpuolimo, mū
sų gyvybę išgelbėjo!... Jis 
apsaugojęs mus, suteikė 
mums galimybės malonę, 
— ir mes tuo jaus pasiek
sime “Šviesųjį Daimantą”, 
kame mus pačius, ir su
žeistus mūsų arklius. Die
vui padedant ir laiminant, 
netrukus visi galės pama
tyti”.

Kelias ištikrųjų buvo la
bai sunkus ir vargingas. 
Pavargę ir sužeisti jųdvie
jų arkliai, žengė labai iš- 
palengvo. Kelios valandos 
laiko trūko, kol jie, paga
liau, be jokių naujų prie
tikių, laimingai pasiekė 
“Šviesųjį Daimantą”.
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Maistas Karo Nasrams. — Čia matosi įvairios geležies rinkinys, viename, netoli Paryžiuas “scrap metai” 
darže. Šis plotas įvairiais geležiniais daiktais buvo užverstas 1918 m., kai buvo nugalėti vokiečiai. Šiandien 
jis vėl vertingas.

“Gavėnios Lelija . Ką turi ben
dro Verbų Sekmadienis su gėlė
mis, ypatingai Palmėmis, — 
man rodosi, nė aiškinti neberei
kia! Verbų sekmadienį, viso pa
saulio katalikai eidami bažny
čion, — nešasi su savimi ir vie
nokias ar kitokias taip vadina
mas “Verbas”. Didž. Britanijo
je, žmonės eidami bažnyčion,— 
verbų nesineša, nes verbas per 
šv. mišias, kunigui skaitant il
gąją Verbų sekmadienio šv. 
Mato (26 ir 27), Evangeliją, — 
V. Jėzaus Kristaus kančios Is
toriją, — visiems bažnyčios 
tarnai jas duoda. Toji “verba”, 
susideda iš ilgo sudžiovinto 
Palmės medžio lapelio. Palmė, 
Verbų sekmadienį, yra Katalikų 
Bažnyčioje apsoliučiai domi
nuojanti. Mat V. Jėzui prieš Šv. 
Savo kančią, iš Betfegės per 
kalną Siono garbingai įjojant į 
Jeruzalę, — Galilėjos piemenė
liai ir šiaip didžiulė žmonių mi
nia, ne ką nors kitą — kaip 
vien Palmės ir Kipriso medžių 
šakeles, kartu su savo rūbais 
klojo Jam po kojų šaukdama:
— “Hossana, Hossana, Sūnui 

Dovydo! — Pagarbintas Kuris 
ateina Viešpaties vardan! Hos
sana aukštybėse!...”

Kaikuriose šalyse, kaip, pa-

T !•••!! I •! • P"l“ I *1 v " skelbė Jėzaus Kristaus Evange-Tradicijalr Legendos Kaikurios Gėlės, Jy Reikšme
[“Shamrock” (Trilapį Laukinį
Dobiliuką), ir su jo pagalba, 

bažnytiniai (Liturginiai), rūbai — Kai pirmoji mūsų motina, žmonėms aiškindavo Šv. 'Į'rejy-
Mes visi aiškiai žinome tą fak- tės spalva, ir balti vartojami domesnė.

____ __ ______ __ tą, kad visi žmonės, visų laikų
didelių paslapčių, tačiau ir Visokio amžiaus, visuomet tu- Šv. Kalėdų dieną, išreiškia di------Ieva, išvaryta iš Rojaus pli- bę.
bendras vargas, skurdas ir ri savy' didelį palinkimą mylėti delį tikintiesiems džiaugsmą ir kon, tusčion žemėn, kurion tuo 
įvąirfls nelaimingi nuoti- įvairias gėles. Pas mus, tikin- didžiausią V. Jėazus Nekalty- momentu sniegas iš erdvės že- 
kiai, visų juose gyvenan- čiuosius katalikus, toji gėlėmis bę! Sniego baltumo emblema, mėn labai skaitlingai krito, pa
čių Žmonių, labai lengvai meilė, prie jų patraukimas ir reiškia amžiną, garbingą, —ne- matė, kad Rojaus Vartus Vieš- 
bi kuriomis akimis gali j°mis gėrėjimasi, 
būti skaitomas!

• (Pabaiga)
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Nors šie tyrai, tiesa, yra 
gražūs ir didingi, — pilni

Paskutinis Cenzas, 1930vavimas maisto, yra mote- 
m., parodė, kad 10,750,000 rų industrijos, 
moterų naudingai dirbo. Į 
Iš tų, apie 7,850,000 dirbo 
pramonėje ar amatuose, ir 
likusios prisidėjo prie pro
fesijų, daugumas mokyto
jos mokyklose. Ištekėju
sios moterys sudaro apie 
6%' visų samdomų ašme
nių. Trys - ketvirtadaliai 
moterų dirbo krautuvėse 
ir fabrikuose, ar naminėje, 
asmeniškoje tarnyboje.

Iš kiekvieno 10 dirbančių 
moterų tik 2 dirba fabri- V 
kuose, bet yra industrijų

pirmiausia pranykstantį, nors ir ne šioje paties angelas amžinai jei ir jos 
Adomui uždarė, ir pats 

jau nuo pat pra- amžiną garbę danguje. Daug y- (angelas), visuomet pas juodu 
įvairiomis tradicijomis, ra legendų ir padavimų, kurie buvęs, — staiga nuo jų prasiša-

Šv. P. Marijos Sužieduotinio ir nebegalima gauti, motžalus, 
V. Jėzaus Globėjo šventę, ir žy-| klevukus, kriaušių šakeles (ži- 

noma, jeigu jos yra jau sus
progusios) , kadugius ir kitus į- 
vairius tuo metu esančius žaliu- 
mynus, žmonės “verbomis” pa- ) 
vartoja.

Nemažai yra legendų ir apie 
tą patį augalą, iš kurio dyg
liuotų vijoklių, buvo padarytas 
V. Jėzui ant Šv. Jo galvos už
dėti erškėčių vainikas. Vienas 
padavimas sako, kad tasai auga-

dinčias Lelijas. Daugelis tvirtai 
laikydamiesi senos tradicijos, 
jas vadina “Šv. Juozapo Lelijo
mis”. Jų tradicija su Šv. Juoza
pu neperskiriamai yra surišta. 
Kaikuriose vietose Italijoje, O-

gimsta dėl to, kad daugumas į- žemėje, žmogaus gyvenimą ir vyrui 
vairių gėlių, 
džios, 
padavimais, legendomis ir kitais kaikurias gėles tiesioginiai su- lino, — labai graudžiai pradėjo 
įvairiais būdais, — daugiau ar riša su pačiu Šv. Kūdikėlio V. raudoti (verkti). — V. Dievui 
mažiau, — tačiau gana rimtai Jėzaus Užgimimu. Tiesa kaiku- ūmai labai jos pagailo! Jis vei- lendrai ir-gi yra labai gerbiami, 
yra susirišusios su pačiu Bran- rios tų legendų ir padavimų, y- kiai pasiuntė angelą ją suramin- Italų tautinis padavimas sako, 
giausiu mūsų Išganytojumi V. ra kiek migloti; taigi juos ir ti ir paguosti. Kai angelas pri- kad renkant Šv. P. Marijai Su- 
Jėzumi Kristumi ir Jo šioje že- aplenksime. Paminėsime tik 
mėje gyvenimu. Kaikurios gė- aiškesniuosius.
lės, taipogi yra surištos ir su i

I
Į Gaminimas audeklo, sam
dė beveik pusę milijono 
moterų, rodo, paskutinis 
cenzas, ir maisto industri
jos samdė dar kita 172,000. ____
Suvirš 6,000,000 moterų jaus V. Jėzaus Kristaus laikų, Kūdikėli V. Jėzus Betlėjos kū-

—, —----------- „ —, Prancūzijoje, randasi gražus vo daugelį bekrintančių iš erd- olendro šakelė, kuri Šv. Juoza- las- lš kurio buvo padirbtas V.
Šv. P. Marijos ir kaikurių šven- padavimas apie rožių spalvos vės sniego žvaigždučių; paskiau po rankoje laikoma būdama, — Jėzui erškėčių vainikas, buvęs 

I 

I
I

jas iš rankos išpūtė į orą. Kai ūmai išsprogo ir pasipuošė nuo- į tam tikrų spygliuotų laukinių 
tos visos sniego žvaigždelės vėl stabiai gražiais, baltais žiedais. į rožių ( teisingiau pasakius ra- 
nukrito atgal žemėn, kurioje Tuomi V. Dievas visiems aiškiai 
vien tik sniegas tebuvo matyti, parodė, kad Šv. Juozapas ištik- 
— iš jų ūmai žemėje plačiai ap- rųjų buvo vertas būti Šv. P. 
linkui sužydėjo pirmieji snai- Marijos Sužiedotiniu. Vokieti- 
gių žiedai, ypatingai ten, kur joje, balti dvilypiai Daffodilai, 
angelas stovėjo, ir kur jo išpūs- yra pavadinti “Mažasis Šv. Juo- 
tos sniego žvaigždelės, ant že- zapo štabas”.

. Tas priminimas, Są sinfoinai, ūmai pra žydė jn, ir mes nukrito. Paskiau Viešpaties 
tikiu, “Darbininko” nevieną iš jų žiedai, apie V. Jėzaus ant šie- siųstas angelas poetiškai Ievai 
gerb. skaitytojų, daugiau sūdo- no gulinčio galvelę, sudarė nuo- pasakė: 
mins ir patrauks interesuotis į- stabiai gražų vainiką tarsi ka-1 — “Sis yra tikras simbolis ju- 

kuriose moterys sudaro di- Aišku, kad planas paša- vairiomis gėlėmis ir jų žiedais, runą! Dėlei šio įvykio, sinfoinai dviem nepražūti,
s Amžiuose, buvo — Nes vasara ir saulė, tau Ie

va, tuojaus tur būti”.
Tai ištaręs, Viešpaties angelas 

nuskrido dangun, ir daugiau 
jiedviem jau nebepasirodė. Nuo 
tos valandos ir pradėjo augti ir 
žydėti žemėje snaigės.

Štai kovas mėnuo. Jame 
mes turime Šv. Dovydo — Pieti
nės Valijos (South Wales), glo-

tųjų gyvenimu. Apie kaikurias gėles, vadinamas “Sainfoin” 
gėles, — jau nuo pat žilos seno- (Sinfoinai)). Padavimas sako, 
vės, — nuo pat mūsų Išganyto- kad tarpe šieno, ant kurio Šv.

uždirbo algas neišdirbys- yra taip daug, taip sakant pri- telėje gimė, — buvo prisimai- 
Čių industrijose, kaip pa- augusių įvairių legendų, paša-; šiušių ir sudžiūvusių sinfoinų. 
tarnavimas užsieniuose, aukojimų ir padavimų, kad apie Kai tik gimęs Šv. Kūdikėlis V. 
matuose, viešbučiuose ir tai nors ir trumpai ir abelnai Jėzus buvo ant to šieno pagul- 
valgyklose, telefono ir tele- priminti, — bus gana pravartu dytas, — visi sudžiūvę šiene e- 
grafo tarnyboje, skalbyk-, nau^”ga; ™ 
lose ir naminėje tarnystė
je.

ę •

desnę pusę visų darbinin- linti darbininkes iš naudin- kurie mūs1* darželiuose, soduose viduriniuose------------- , ------
kų. Pav., gaminimo megs- gų užsiėmimų yra fantas- 1)61 pagaliau laukuose (kaip, pa- žmonių labai mylimi ir godoja- 
tų daigtų 64% visų darbi- tiškas. Bet ar moters nau- yyzdžįli: Lietuvoje ir kitur), mL Rytų šalyse> gėlės vadi-

taip skaitlingai auga ir nuosta
biu gražumu žydi.

Mes katalikai, žinome, kad žy
dinčios gėlės Katalikų Bažnyčio

je, laike pamaldų ir įvairiausių 
jia , į bažnytinių ceremonijų, — svar-

ki 7% darbininkų yra mo- prie šiandien moderniško, biausią vaidmenį suvaidina! — 
terys. Kaip praeityje, taip painaus ekonominio gyve- jos papuošia bažnyčių altorius, 
ir šiandien, verpimas, au- nimo? Tas klausimas šian- 
dimas, drabužių gamini- dien sujudino daug protu 
mas, ir rinkimas ir konser- Amerike. FLIS.

ninku yra moterys; gami- dingumas kaipo darbinin- 
nime pirštinių 84%, ir ske- kas, baigiasi, kuomet ji iš- 
petaičių 88%. Kiton pusėn, teka? Ar galima pritaikin-; 
automobilių, metalų ir bal- ti senovišką patarlę “mo
dų industrijose tik nuo 3 i- terš vieta yra namuose”.1

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston

Istorija mums parodo, kad Ro
mos cezariai ir visi romėnų, pa
tricijai (turtuoliai piliečiai) ir 
šiaip pasiturintieji romėnai ir 
graikai, — nė vieną pokylį ar 
valgio laiką, — niekuomet be 
gėlių nebeapsieidavo. Graikai 
yra sukūrę daugubę tradicinių 
papročių bei įvairių mythų, tvir
tai susijusių su tomis gėlėmis, 
kurios auga ir žydi jų šaly — 
Graikijoje. Katalikų Bažnyčios 
kalendorius, pažymi visas paei
liui per visus ištisus metus di
džiąsias V. Jėzaus, Šv. P. Mari
jos ir įvairių šventųjų šventes, 
kurių veik kiekviena, ar pačia 
tradicija, ar legendomis, — ar 
kokiu aiškiu, — neužginčijamu 
faktu, daugiau ar mažiau, — ir, 
susiriša su gėlėmis.

Pradėkime mes pirmiausia 
nuo šv. Kalėdų, ir kiek galima, 
surinkime daiktan tas visas nuo
stabias apie kaikurias gėles, 
taip sakant istorijas, arba pada
vimus. Linksmoji Šv. Kūdikėlio 
V. Jėzaus Užgimimo šventė — 
Kalėdos, pati savaime, neskai
tant gėlių, kuomet visa žalioji 
gamta. — visos žydinčios gėlės, 
yra pridengtos nuostabaus bal
tumo ir grožio sniegu, — yra 
balta, kaip baltas yra ir pats 
sniegas, kurs visus gamtos ža- 
liumynus ir gėles, baltuoju sa- 

J ,vo apsiaustu žiemą pridengia. 
’ i Balta linksmosios Kalėdų šven-

į
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narnos “Betlėjos Žvaigždė”, 
baltai, šviesiai žydinčios. Jos 
gavo tokį savo pavadinimą dė
lei to, kad jos gana anksti pra
žysta, ir jų žiedai yra gražesni 
naktį, — ypatingai ankstybą ry
tą, negu dieną, saulutei švie
čiant. Antroji legenda arba pa- į bėjo Didž. Britanijoje šventę, 
davimas sako, kad Šv. Kūdikė- Į Su Šv. Dovydu, — Valijos pat- 
liui V. Jėzui gimus, 
Rožės”, — dar anksčiau už sin- 
foinus pražydusios. Kai V. Jė
zus mirė pakabintas ant kry
žiaus, — “Jericho Rožės” ū- 
mai uždarė savo žiedus, o kai 
V. Jėzus garbingai Velykų rytą 
iš numirusių prisikėlė, — jos 
visos vėl ūmai išplėtė savo žie
dus, ir sutvisko neapsakomu sa
vo gražumu! Dar vienas padavi
mas sako, kad tos pačios “Je
richo Rožės”, visur kely Šv. P. 
Marijai, kai Ji su Šv. Juozapu 
gelbėdami Šv. Kūdikėlio V. Jė
zaus gyvybę, nuo Erodo, bėgo 
Egiptan, — po kojų dygusios...
kiek vėliau, “Jericho Rožės”, i tojais. Taigi su Cibulėliais 1 d. 
gavo ir kitą pavadinimą būtent: 
“Šv. P. Marijos Egiptan bėgimo 
rožės”.

Praleidę gruodžio ir sausio 
mėnesius, — mes susitinkame 
su vasario mėnesiu. Vasario mė
nesį, mes randame žydinčias gė
les, angliškai vadinamas “Snow- 
drops” (Snaigės). Šios nuosta-i 
baus gražumo gėlės, kaip pada
vimas sako, esą pirmiausia pra- 
žydėjusios tuomet, kai Šv. P. 
Marija nešė Šv. Kūdikėlį V. Jė
zų paaukoti Dievui , Jeruzalės 
bažnyčioje. Snaigė® vėliau pali
ko priskirta kaip ypatinga em
blema įrodymui pilnos šv. P. 
Marijos Nekaltybės! Antroji 
legenda apie snaiges yra dar į-

dastų) krūmas, kuris pirmiau 
veik visai nebežydėdavęs. Tik h 
V. Jėzų paniekinimui ir išjuoki- '■ 
mui jomis apvainikavus, — jos ? 
labai pradėjusios žydėti tamsiai >s 
raudona, — žmogaus kraujo 
spalva, ypatingai nuo to laiko, 
kuomet V. Jėzaus Šv. Erškėčių 
Vainikas, nuėmus jį nuo Šv. Iš- 
ganytojaus galvos, buvo padė
tas ant žemės. Vietinės Palesti
nos tradicijos padavimai sako, 

i kad tasai augalas, buvęs tolimas 
P. Marijai, Amžinojo Tėvo Sū- “Triūbragio” ainis, lotyniškai 

vadinamas “Tizyphus Spina 
Christus”.

Kas dėlei paties medžio rū
šies, iš kurio buvo padirbtas 
Brangiausiam mūsų Išganyto
jui ant Kalvarijos kalno numa
rinti kryžius, 
kiekviena nuo kitos skirtingos 
tradicijos; tačiau vienas pada-

“Jericho ronu ir globėju, gėlės angliškai 
“x vadinamos “Leells” (Cibulė- 

liai), taipogi tampriai rišasi Šv. 
Dovydo šventės dieną, — visi 
Valijos gyventojai vyrai, — tik
rieji savo šalies patriotai, mini
momis gėlėmis pasipuošia savo 
skrybėles. Tikras šio papročio 
originalas, nėra aiškiai žino
mas; tačiau tradicija ir padavi
mas sako, kad Šv. Dovydas įsa
kęs tas gėles vyrams užsikišus į 
už skrybėlių nešiot- dėl to, kad i 
visi lengvai juos g lėtų pažinti 
ir iš kitų išsiskirti, kai tuo me- į 
tu velšai su saksais karą vedė. ; 
Velšai toje karėje išėjo pergalė-
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naus, Jėzaus Kristaus šventame 
ir nekaltame jos ysčiuje Įsikū
nijimą, — sveikindamas Šv. P. 
Mariją, rankoje tuo metu turė
jęs Baltąją Leliją. Alyvos, skai
tomas taikos medis. Kiek kartų 
V. Dievas siuntęs žemėn Savo 
angelą, pranešti žmonėms, kad 
Jis atleidžia bausmes už didžią- 
sias žmonijos kaltes (kaip, pa- vimas sako, kad Kristaus Kry- 
vyzdžiui, po Visuotinojo Tva- iiui padirbti, buvo pavartote 
no), — angelas visuomet ture- Palestinoje augančių “Aspeno” 
davęs rankoje Alyvos šakelę, “poplero” medžių rūšys. Kai- 
kuri būdavo taikos ženklas, tar-1 kurie rašytojai ir istorikai tvir- 
pe V. Dievo ir nusidėjusios, —'tina, kad Kristaus Kryžiui pa- 
prasikaltusios žmonijos. Įdirbti, buvo pavartote ne dvi,

Gavėnios laikotarpis, ypatin- keturios medžio rūšys, bū- 
gai su kažkuriomis gėlėmis susi-|tent: “Cypriso”, “Kedro”, “Pal- 
riša. Pirmutinis iš gėlių su Ga- Lfo” jr “Alyvos”, kas jų nuo- 
vėnios laiku rišasi, — tai “Da- j mone, tuomet reprezentavo ke- 
ffodilas”, dar žinomas daugeliui turias Žemės paviršiaus kamuo- 
ir kitu pavadinimu, būtent: — lio dalis. (Bus daugiau)

kelios yra vis

ŠVENTAS RASTAS
kovo, jie visi savo skrybėles tai 
atminčiai ir papuošia. į

“Shamrock” gėlė (Laukinis 
Trilapis Dobiliukas), yra Airi-' 
jos tautinė gėlė, taip, kaip pa
vyzdžiui, kad mūsų lietuvių 
Rūta. “Shamrock” (Dobiliu- 

1 kas), tvirčiausiai yra susijęs su 
Šv. Patricijum, Airijos apašta
lu ir globėju. Kovo mėn. 17 d., 
visi airiai katalikai iki vienam, 
savo krūtines pasipuošia trila-; 
piais laukiniais dobiliukais, tuo- 
mi išreikšdami didelę savo mei
lę ir prisirišimą šv. Patricijui,— 
Airijos Apaštalui, — iš pagony
bės airių tauto® katalikybta at- 
vertėjui. Pažymėtina tai, kad 
šv. Patricijus, visur kur tik
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