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Italijos Atsakymas Prezi
dentui Rooseveltui

New York, — Gegužės 20 
— Cecil Brown, Columbia 
Broadcasting kompanijos 
atstovas Romoje pranešė, 
kad iš patikimų šaltinių 
sužinojęs būk Mussolini 
pasižadėjęs nekariauti, jei 
prezidentas Rooseveltas 
padėtų jam gauti iš Pran
cūzijos ir Anglijos Gibral-1 
tar tvirtovę, Jibuti, Tunis 
ir Cyprus salas.

kBILIEJINIAI METAI 1940

IŠ EUROPOS KARO 
LAUKO

Paryžius — Prancūzijos 
vyriausybė praneša, kad 
smarkūs mūšiai eina prie 
Guise ir Landrecies, apie 
90 mylių nuo Paryžiaus. 
Nacių lakūnai bombarda
vo Prancūzijos susisieki
mo centrą netoli Pary
žiaus.
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Naciai 60 MyliųNuo Paryžiaus

Berlynas — Vokiečiai 
užėmė svarbų Belgijos 
miestą Antwerpą. Jie taip 
pat užėmė Belgijos mies
tus — Louvain, Malinęs ir 
Brussels. Belgijos vyriau
sybė persikėlė į pajūrio 
miestą Ostendą. Naciai sa
ko, kad jų kariuomenė yra 
tik 60 mylių nuo Pary
žiaus. Iš Olandijos naciai 
atitraukė 800,000 savo ka
riuomenės ir sustatė juos 
kovoti prieš prancūzus. Iš
rodo, kad Belgijai jau nėra 
vilties išsigelbėti nuo Hit
lerio “globos”.

Turtinga aliejaus šaltiniais vakarinės Indijos Olandų sala Aruba ir Curaco, šiomis dienomis, 
po užėmimo naciams Olandiją, užėmė alijantai šias salas globoti nuo galimo sabotažo.

Maginote Linija Perkirsta
-------------------------------------------------♦ _____________

•VIspanija Nesimaišys Į 
Europos Karą
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Berlynas, Geg. 20, — Per 
pastarąsias porą dienų vo
kiečių kariuomenė, užė
mus Belgijos sostinę Briu

selį ir Antverpeną, šian
dien jau pasiekė Dendre u- 
pę, apie 10 mylių toliau į

Madridas, Ispanija, geg.
20, — Generolas Franco 
pakartojo, kad Ispanija 
laikysis nuošaliai ir nepri- vakarus nuo tų miestų, 
sidės prie Europos karo.

Ultimatumas Švedijai 
Nesiųstas

Turkija — Jungtinių A- 
merikos valstybių atstovy
bė įsakė visiems Amerikos 
piliečiams apleisti Turkiją, 
kaip galima greičiausia. 
Manoma, kad Turkija bus 
įtraukta į karą.

AnglijosLondonas 
vyriausybė praneša, kad j 
nacių žygiavimas sulaiky-Į 
tas. Anglijos lakūnai bom
bardavo Bergeną, Breme
ną ir Hamburgą.

Italijos vadasRoma
Mussolini atsakė į prezi
dento Roosevelto atsišau
kimą, kad karas nebūtų la
biau išplėstas. Mussolini 
atsakymo raštas laikomas 
slaptoje. Italija yra įsitiki
nus, kad Hitleris laimėsiąs 
karą.

| Berlynas praneša, kad 
St. Quentin miestas, turįs 
apie 50,000 gyventojų, jau 
yra paimtas. Dabartiniu 

! metu vokiečiai Prancūzi- 
jon yra įsiveržę net ligi 60 

i mylių. Frontas, kuris per
kirto Maginot liniją, yra a- 
pie 50 mylių. Slinkimui 
pirmyn naciai naudoja 
sunkiuosius tankus ir sun-

Londonas, geg. 20 d
Spaudos žiniomis prane
šama, kad vokiečiai esą 
pastatę švedams ultimatu
mą, kad būtų leista vokie- kiąsias lauko patrankas, 
čiams laisvai vežti kariuo- į kuriomis praskina kelią 
menę ir kariškas reikme- • slinkti pėstininkams. Ang-

•>

I

nis per Švedijos teritoriją iaį bombarduoja vokiečių 
pozicijas, tačiau jų bom
bardavimas neduoda tin
kamų rezultatų. Jie sako, 
kad yra “sunki ir pavojin
ga valanda”. Prancūzai 
skelbia, kad “padėtis rim
ta, bet nekritiška”.

į Narviką, kur dar vokie
čiai laikosi prieš alijantų i 
spaudimą. Švedai esą paša 1 V ♦ • • • « • w • Jryzę 1-----
laužyti jų neitralitetą. Iš 
Berlyno ši žinia buvo už
ginčyta, kaipo prasimany
mas.

Iš LRKSA 52-jo Seimo
SEIMAS ENTUZIASTIŠKAS

Naujas Alijantų Karo Vadas
šioje vietoje”, kalbėjo 
Weygandas, rodydamas į: 
žemlapį, “čia pastatykite; 
batarėją kanuolių, šį tiltą; 
susprogdinkite, kad prie
šui užkirsti keliai”. Juo to- j 
liau kalbėjo tuo garsiau 
kilo jo balsas. Pagaliau 
Pilsudskis įpykęs suriko: 
“Tik vienas Foch’as tegali 
tokiu tonu kalbėti Lenki
jos maršalui”.

Weygandas atkirto: — 
“Maršalas Foch niekad ne- • 
atmetė jo štabo karininkų 
patarimus, todėl jis yra 
toks garsus vadas”. Pil
sudskis paklausė Weygan- 
do patarimų ir bolševikai 
buvo sumušti.

Manoma, kad Weygando 
paskyrimas reiškia, kad a- 
lijantai pakeis savo strate
giją, ir vieton gynimosi a- 
lijantai pradės vokiečius 
pulti visu smarkumu.

Vokiečiams užėmus O- 
landiją ir veik visą Belgi
ją, manoma, kad neužilgo 
vokiečiai pradės pulti An
gliją iš oro ir siųsti ten sa
vo parašiutistus.

Paryžius, Geg. 20, — Vo
kiečiams užėmus St. Quen- 
tin miestą, kuris yra tiktai 
80 mylių nuo Paryžiaus, 
alijantai pamatė, kad rei
kia pakeisti jų strategiją 
ir todėl paskyrė prityrusį 
generolą Maxime Wey- 
gand visų alijantų kariš
kų pajėgų vadu, vietoje 
buvusio karo vado gen. 
Maurice Gustave Gamelin.

Generolas Weygand lai
ke pasaulinio karo buvo 
Generolo Foch pagelbinin- 
ku, kuriam generolas Foch 
pilnai pasitikėjo. Kada Ru
sų - bolševikų kariuomenė 
(1920) buvo apgulusi Var
šuvą, geenrolas Pilsudskis 
telegrafavo Prancūzijai:— 
“Atsiųskite mums Foch’ą 
arba mes žūsime”. Fochas 
paliepė Prancūzijos karo 
ministeriui pasiųsti gene
rolą Weygand’ą.

Generolui Weygandui 
lenkų štabo strategija ne
patiko ir jis susišaukęs 
lenkų generolus pradėjo 
jiems aiškinti, ką daryti. 
“Pastatykite batalijoną

Pradėtas Labai Iškilmingai

Gausus Atstovais

I

I

Kati-pp. Girdžiauskienė, 
lienė, Morkūnienė.

Maršalkos — Svirskas ir

imą. Švedai esą paša-' 
neleisti vokiečiams;

Šveicarija Areštuoja Nacius

Kaunas — Gegužės 16 d. 
Kaune prie Nežinomojo 
Kareivio kapo buvo iškil
mingai pasodinti J. A. V. 
ministro Oven Norem’o 
atvežti nuo Mount Vernon 
George Washingtono kapo 
vijokliai — ivy — kuriuos 
Amerikos Raudonasis 
Kryžius padovanojo Lietu
vai. Ta proga, ponas O. 
Norem perdavė Lietuvai 
Amerikos tautos linkėji
mus, pabrėždamas, kad 
parvežtieji vijokliai simbo
lizuos abiejų tautų - bro
liškumą. Gen. Nagius, 
krašto apsaugos ministro 
vardu, už dovaną ir linkė
jimus padėkojo Amerikos 
tautai ir Amerikos Raudo
najam Kryžiui. Per iškil
mes Karo Muziejaus bokš
te plevėsavo Amerikos vė
liava, o prie amerikiečių 
padovanota Laisvės Varpo nori Rusiją atkalbėti nuo 
buvo sugrotas Amerikos Vokietijos, 
himnas.

ANGLIJOJE DIDIS
NUSIMINIMAS

Londonas, geg. 20 — An
glijos laikraščiams buvo 
leista rašyti apie tikrą ka
ro stovį. Vokiečiams įsiga
lėjus Norvegijoje, Olandi
joje ir Belgijoje Anglijai 
gręsia didis pavojus, nes 
nabiai lengvai į trumpą lai
ką lėktuvais gali pasiekti 
jos miestus. Anglijos vy
riausybė vėl pradėjo dery
bas su sovietų Rusija. Ji

Bet Stalinas 
patenkintas Hitlerio dar-

Telefonograma 
“Darbininkui” 

Worcester, Mass. — Ge
gužės 20 d., Šv. Kazimiero Kaunietis.
lietuvių parapijoj prasidė- j Balsų skaitymo komisija 
jo Lietuvių Romos Katali---- Kun. Gradeckis, p. Aik-
kų Susiviejinimo Ameriko- šnoras, Monkus, Šukienė, 
je (LRKSA) seimas. Sei-' Seimo Pirmininku iš- 
mas prasidėjo 9:30 vai. iš- rinktas — Advokatas Juo- 
kilmingomis pamaldomis, zas Grish, iš Chicagos.
Šv. Mišias celebravo kun. Vice-Pirmininkas — Pr. 
Pranciškus Juras, LRKSA Jurevičius, iš Pittston, Pa. 
Centro Dvasios Vadas; dia- j 
konu asistavo kun. Petrai
tis ir subdiakonu kun. Pa- 
dvaiskis: dienos momentui 
pritaikintą pamokslą pasa
ką klebonas kun. Augusti
nas Petraitis. Laike mišių 
gedojo Šv. Kazimiero liet, 
parapijos jaunamečių cho
ras, vad. muz. Juozui Že
maičiui.

Berne, Šveicarija, geg. 20 
— Šveicarijos vyriausybė 

i pradėjo visur areštuoti 
nacius ir Hitlerio pritarė
jus, kad tie , neprirengtų 
jam kelio užgrobti jų kraš- 
\*±___________

Katalikas Išrinktas Į Moks
lininkų Kongresą

■ •

Buenos Aires, Argentina, 
Geg. 20 — Argentinos vy
riausybė išrinko Alejandro 
E. Bunge, įžymų kataliką 
mokslininką dalyvauti pa
saulio mokslininkų suva
žiavime Washingtone.

110,000 ALIJANTŲ NELAISVĖJE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bais ir Anglijai duoda savo 
nusistatymus, su kuriais 
Londono vyriausybė negali 
sutikti.

Žemės Drebėjimas 
Kalifornijoje

EI Centro, California, — 
Geg. 20— Didis žemės dre
bėjimas padarė daug nuo
stolių keliems miestams, 
sužeidė daug žmonių, ir 
tris užmušė.

Seimo sekretorius —Juo
zas B. Laučka; pagelbinin- 
kas — Pranas Katilius.

Skundų ir Prašymų ko
misija — Ed. Jasaitis, J. B. 

i šaliūnas, M. šripšienė, 
Kun. Prancšikus Juškai- 
tis, Vincas Kudirka.

Rezoliucijų ir Spaudos 
komisija — Adv. Juškaus- 
kas, Antanas F. Kneižys,

115,000 Vyry Sudarė 
Eiseną Mieste

Po pamaldų viešbutyje M įuj Kun. Gradeckis 
Baneroft , prasidėjo po- Julius
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sėdžiai. Į posėdį atvyko a- 
pie 98 atstovai ir daug sve
čių ir visų katalikiškų or
ganizacijų dvasiškių ir pa
sauliečių.

Seimas atidarytas mal
da, kurią atkalbėjo kun. P. 
Juras.

Įžanginę atidarymo kal
bą pasakė LRKSA pirmi
ninkas L. Šimutis.

Gražią ir turiningą svei
kinimo kalba pasakė Wor- 
cesterio miesto mayoras 
William Bennet.

Tuo jaus išrinkta manda
tų komisija, kurion įėjo:— 
p. Tankevičius, J. Vaičaitis 
ir p. Moraza.

Ženklelius prisegiojo — ir civilių.

Įnešimų komisija — Ka
zys Vilniškis, J. Mickeliū- 
nas, V. Grieštoraitis.

Bendrai Seimo nuotaika 
pakili. Reikia tikėtis, kad 
Seimas priims gerų ir nau
dingų nutarimų organiza
cijos ir visos katalikiškos 
lietuviškos išeivijos gero
vei.

Rotterdam'e Žuvo 100,000 
danely

Brooklyn, N. Y. Geg. 20, 
Šv. Vardo draugijos nariai 
Brooklyno ir Queens die
cezijų sudarė įspūdingą 
parodą miesto gatvėse, ka
da 115,000 jų ėjo, nešdami 
vėliavas ir viešai skelbda
mi savo tikėjimą.

Vokiečiams beimant O- 
landijos uostą Rotterdam, 
sulig anglų pranešimų, žu
vo 100,000 olandų kareivių i

Berlynas, gegužės 20 d. 
— Vokiečių karo jėgos 
prie St. Quentin paėmė 
110,000 alijantų nelaisvėn, 
neskaitant tuos, kurių, ka
rui einant Olandijoje, bu
vo taip pat daug paimta.

Vokiečiai taip pat prane
ša, kad 20 alijantų tankų 
buvo išvesta (sunaikinta) 
iš rikiuotės. Juos smarkiai 
apšaudė prieš - orinio apsi
gynimo pabūklais.

Šįmet “Darbininkas” minėdamas 25 metų ju
biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

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

“Darbininkas” yra skaitomas rimčiausiu ir 
geriausiu lietuvių katalikų laikraščiu, Amerikoje.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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ĮVAIRIOSŽINIOS
400 Kunigų Ištrėmė Į Sbiriją

_____ ;_____
Maskva, geg. 20 — Sovie

tų Rusijos laikraštis Kom- 
somolskaja Pravda prane
ša, kad iš Lenkijos krašto, 
kurią bolševikai užgrobė, 
į Sibiriją išsiųsta 400 kata-'

Senas Laikraštis Įtikino 
Žmogų.

Manila, Pilipinų Sala, — 
Geg. 20, — Jaunas vyras, 

likų kunigų. Tas laikraštis laikrašty Commonweal ra- 
taip pat rašo, Krikščionis- J šo: “Kiek laiko atgal aš ra
kąs mokslas yra griežtai dau gatvėje seną sumin- 
priešingas komunistų nu-j džiotą katalikišką laikraš- 

T_ t, . paėmęs aš jį pradėjau
skaityti. Paskiau pradėjau 
nusipirkti katalikiškus lai
kraščius ir skaityti. Da
bar aš esu katalikas. Jokis 
kunigas ar misionierius 

negali gauti darbų fabri- man neįkalbėjo tikėti, aš 
kuose nei ūkyse, jei nepri- ; pats per laikraščius įsitiki- 
sirašo prie komunistų be- nau> kad Dievas ir
dievių sąjungos. Visos žmogus privalo Jį garbin- 
Lenkijoje bažnyčios pri- įį Katalikiški laikraščiai 

i mane atvedė prie Dievo 
į pažinimo. Mano vardas y- 
ra Eutsąuio Noppoto”.

sistatymams. Iš Rusijos į 
Lenkiją atsiųsta 25,000 
komunistų agitatorių, ku
rie žmonėms įkalba ir net 
priverčia prisidėti prie ko
munistų partijos. Žmonės

verstos mokėti neapsako- į 
mai didelius mokesnius — 
$5000 dolerių į savaitę. 
Rusijos bolševikai yra nu
sistatę panaikinti visas 
bažnyčias Lenkijoje.

DARBININKAS

Skęstantis laivas Satchleben, iš kurio išgelbėta 
penki vyrai ir viena moteris, San Diego, Kalifornijoj.

skaitoma apie 15,000, na
mų savininkų yra apie 
7,000, nuomininkų per 40, 
000. Kaunas dabar yra ne 
tik ekonominis, bet ir žy
mus kultūrinis Lietuvos 
centras. Čia yra universi
tetas, daug gimnazijų, 
specialių mokyklų, muzi
kos konservatorija, meno 
mokykla, opera, teatras, 
išeina apie 100 įvairių pe
riodinių leidinių, turinčių 
kelis šimtus tūkstančių 
tiražo. Vien mūrinių pas
tatų vertė Kaune siekia 
šimtus milijonų litų. Vien 

^geraisiais 1931 m. 
pastatyta mūrinių 
už 30 milijonų lt 
yra įdėtą į miesto 
nius, kanalizaciją, 
valdžios pastatus, 
miesčių [ 
parkus ir tt. Taigi, Kąunas 
pasidaro nebėįkainuoja- 
mas.

H !

Išradėjai Uehmje
2

T-------

Naujas Kunigas Pakrikštijo 
Savo Tėvų

Omaha, Neb. Geg. 20 — 
Kun. Lawrence Gidley, O. 
S. B. (benediktinas), po 
keturių valandų įšventini
mo į kunigus pakrikštijo 
savo tėvą, o kitą dieną at
laikė primicijas ir suteikė 
tėvams palaiminimą.

Palanga— Turizmo dr-ja 
Palangoje nuo gegužės 1 
dienos atidaro biurą, kuris 
teiks vasarotojams ir tu
ristams informacijų, orga
nizuos įvairias ekskursijas 
į jūrą ir pajūrį. Toks pat 
turizmo biuras atidaromas 
ir Šventojoje.

— Lietuvoje ramu, kraš
te viešpatauja tvarka, vis
ko yra pakankamai. Pra
dėjo apsčiai lyti.

PRANCŪZAI NUSISTATĖ 
LAIMĖTI AR MIRTI

-t—
kad turėti užtektinai
tuvų, kovoti prieš vokie
čius.

. *■

Paryžius, geg. 20 —Pran
cūzijos kariuomenės va
das, maršalas Gamelin (jo 
vieton jau paskirtas Gen. 
Weygand) pareiškė, kad 
visi kareiviai yra nusista
tę laimėti karą prieš vo
kiečius arba mirti. Lėktu
vų fabrikuose įsakyta 
dirbti 12 valandų į dieną,

lėk-

• y*
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J. A. Valstybės Stipriai 
Gdduejasi

Kaunas — Švietimo Mi
nisterijoje šią vasarą nu
matoma imtis žygių Tėviš
kės muziejui steigti. Tam 
reikalui ir valstybės biud
žete numatyta kiek lėšų. 
Muziejus numatoma steig
ti prie Kauno, Aukštojoj 
Panemunėj, Dr. Basanavi
čiaus parko šiaurinėje da
lyje. Tam reikalinga apie 
30 ha žemės. Tėviškės mu
ziejuj bus plačiai repre
zentuojami žemaičiai, auk
štaičiai, dzūkai ir kiti Lie
tuvos kramtai. Iš visų tų 
Lietuvos sričių bus suga
benti būdingiausi senovės 
pastatai: gyvenamieji na
mai, svirnai, klėtys, tvar
tai, namų ruošos įrankiai

v •

vilkės muziejaus kūrimą 
paskubinti. Atgabentieji 
Kaunan pastatai ir Mitoki 
daiktai laikinai bus pasta
tyti Parodos aikštėje.
r—

Kaune 
namų 

O kiek 
grindi- 
tiltus, 

prie- 
pagražinimus,

Kaunas — Prekybos ir nius pastatus su oro tar
pais izoliacijai; Abromui 
Balberiškiui ir Leonui 
Dem - Rosentrochui — už 
laiškams dėžutes; Leonui 
Šakeliui, Kaune, už dviem 
asminims miegoti sofą; 
Chaimui Chaitui, Panevė
žyje, už primusam ir pana
šioms spiritinėms maši
nėlėms galvutę; S. Gudins- 
kui, Kaune, už izoliacinės 
medžiagos ir šaltihių pro
duktų (terpentino ir kani- 
folijos) iš konkurėžių ir 
spyglių gaminimo būdą, ir

Pramonės departamentas 
paskelbė sąrašą firmų ir 
asmenų, kurie nuo vasario 
1 d. įregistravo savo išra
dimus ir gavo išradimų 
patentus. Lietuvos pilie
čiams duoti išradimų pa
tentai, be kt. šiems asme
nims: Karoliui Jakobsonui 
išradusiam būdą muilo 
milteliams gaminti; inž. 
Stasiui Bukauskui — sie
noms statyti ir izoliuoti iš 
durpių medžiagą; Aleks. į 
Tupikui — už išradimą 
hų'iš medžio * 41- Stolovickiui Vilniuje už
nui Dąniušcyskiui, Vilnių- išrastą sudedamą įdaro- 
je — už išradimus dichti- mąją dėžutę.

II

Šiais metais LDS organizacija ir “Darbininkas” 
mini 25 metų gyvavimo sukaktį, šią sukaktį atžymėti 
pereitų metų LDS seimas nutarė išleisti padidintą 
“Darbininko” numerį ir atskirą leidinį knygos formo
je. Jubiliejipių leidinių išleidimui seimas išrink*- i 
siją, kuri jau turėjo keletą susirinkimų. Daugu 
jLLf — !•--  a. ______________ — _ i ■ ____ i

knygos 
tokios jubilieji

Vilniu* — Vilniaus Gele
žinio Fondo pastangomis 
Vilniaus srityje jau įsteig
ta ir veikia per 50 sekly
čių. Iš viso jų bus įsteigta 
daugiau kaip šimtas. No
rima, kad lietuviškas kul
tūrines gyvenimas apimtų 
ne tik miestus ir mieste
lius, bet ir Vilniaus srities 
kaimus. Seklyčiose įren
giami radio priimtuvai, 
skaityklos ir kitokios švie
timosi ir kultūringo laiko 
praleidimo priemonės. Se
klyčias steigti pradeda pa
dėti ir privatūs asmenys. 
Pirmasis į VGF atsišauki
mą prisidėti prie seklyčių 
steigimo atsiliepė Pranas 
Sutkus, kurs paaukojo se
klyčiai steigti 400. litų ir 
pažadėjo vienai seklyčiai 
paremti per 3 metus auko
ti dar po 100 litų. Prano 
Sutkaus lėšomis atidaryta 
seklyčia Prienų kaime, Pa
bradės valse. Tikimasi, 
kad P. Sutkaus pavyzdį 
paseks ir daugiau susipra
tusių lietuvių tėvynėje ir 
užsieniuose.

misijos nąfių yrą tos nuomonės, kad atskiras k,
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Inės knygos pirkėjų, o jos išleid 
ir sąyo spaustuvėje kainuotų apie $300.00

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

Kiti komisijos nariai sako, kad toks leidinys ap
simokėtų skelbimais ir tų jubiliejinių knygų pardavi
nėjimu.

Klausimas kyla, kiek atsirastų narių arba “Dar
bininko” prenumeratorių, rėmėjų ir prietelių, kurie 
tokią knygą, kad ir už 25 centus, norėtų įsigyti?

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

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

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

Komisija norėtų sužinoti visų LDS narių, “Darbi
ninko” skaitytojų ir rėmėjų nuomones Jubiliejinio lei
dinio knygos klausimu. Prašome visų savo pareiškimus 
padaryti LDS Centro Jubiliejinių leidinių komisijai 
prieš birželio 1 d. š. m. Pareikšti štai ką:
Ar galite gauti savo kolonijoje skelbimų ir maždaug 

už kiek?..........„....................................................... .
Ar patys nusipirktumėte Jubiliejinį leidinį knygos for

moje, jeigu jo kaina būtų nemažiau kaip 25c?.......
Ar sutiktumėte pardavinėti tą knygą savo kolonijoje? 
Kiek galite parduoti?......................................................

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

LDS JUBILIEJINIŲ LEIDINIŲ 
IŠLEIDIMUI KOMISIJA.

Vilnius — Vilniaus Apy
gardos Žemės Tvarkymo į- 
staigos pareigūnai lankėsi 
Lietuvos ir Sov. Sąjungos 
pasienyje, kur tikrino sie
nos perkirstus ūkius. Ne- 
išskirstytų į vienkiemius 
'ūkių sienos yra perkirsti 
147 vienetai. Sutvarkytų 
kaimų yr» perkirsti 59 vie
netai. Perkirstų ūkių plo
tai yra likę vienoje ir ki
toje pusėje labai įvairaus 
didumo. Yra ir trobesių, li
kusių tai Lietuvos, tai So
vietų Sąjungos pusėje. Y- 
ra ir tokių kaimų, kur da
lis ūkio trobesių liko vieno
je, ir dalis paliko kitoje 
sienos pusėje.
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Washington, D. C. — Ge
gužės 20 d. — Prez. Roose-(ir kitoki senovės lietuvių 
velt’as kongresui pasiūlė gyvenimo reikmenys, at- 
sustiprintą apsiginglavimo1 vaizduoją tipingą lietuviš- 
planą. Jis pasiūlė apsigin-'ką architektūrą ir namų, 
klavimo programai pas-Į ūkio ruošos priemones, 
kirti net 1,182,000,000 doL’Jau šią vasarą vyks į kai- 
daugiau. Karinių lėktuvų mus ekspedicija, kuri 
reikalinga pagaminti bent rinks, užpirks, fotografuos 
50,000, kad apsigynimas ir-nubraižys Tėviškės mu- 
būsų pakankamas. Be to ziejui tinkamus ekspona- 
prezidentas Rooseveltas tus. Kadangi kaimams be- 
nusistatęs padidinti sau- siskirstant į vienkiemius, 
sumos ir jūrų kariuomenę daug būdingų pastatų ir 
ir laivyną. t daiktų žūna, norima Tė-

Kelmė

200,000 Lenkų Ištremta 
| Rusiją

Londonas, geg. 20 -Len- j VaktjbėS Turi DMnti 
kijos vyriausybės centras 
praneša, kad bolševikai iš{ 
Rusijos užgrobtos Lenki-• 
jos dalies pasiuntė du šim-Į 
tu tūkstančių lenkų į Ru
sijos gilumą. Jų likimas 
nežinomas.

Evakuojami Anglijoje Vaikai

Cardiff, Wales, gegužės 
20 — Vokiečiams žengiant 
artyn prie Anglijos, 8,000 
mažų vaikų, kurie anks
čiau buvo išvesti iš Londo
no pas ūkininkus vėl buvo 
surinkti ir nusiųsti į An
glijos šiaurės dalį, Wales, 
kur jie bus apgyvendinti 
pas mainierius.

KariiMoenę
Senatorius Lodge, atvy- 

į kęs dalyvauti kariuomenės 
manievruose, pareiškė, 
kad Jungtinės Valstybės 
privalo turėti nemažiau 
kaip 750,000 kariuomenės. 
Dabar reguliarės kariuo
menės yra apie 280,000.

Kodėl AHjantams Nesiseka

Suėmė Pinigų Padirbėjus
Neseniai policija suėmė 

du gyventojus, kurie pas 
Kelmės dvaro sodininką 
buvo įsitaisę slaptą pinigų 
padirbimo fabrikėlį. Kra
tos metu rasta pinigams 
dirbti įrankiai, medžiaga, 
o taip pat ir nemažą padir
btų po 10 ir 5 Lt monetų. 
Kartu suimtas pil. Janu
šauskas, kuris padėjo pi
nigus platinti. Iš anksčiau 
jie buvo žinomi pinigų pa
dirbėjai ir už tai teismo 
bausti. Kvota perduota 
Kelmės apylinkės tardyto
jui.
— Rasta traukinio mirti

nai suvažinėtas Kelmės a- 
pylinkės gyventojas Kaz
lauskas. Manoma, būta ne
atsargumo auka.

Daugiau Parimdama 
Taupyme Beug

Iždo Sekretorius, Mor- 
genthau praneša, kad iki 
kovo 31, 1940, Valstybės 
Iždas yra pardavės taupy
mo bonų už 3,860,373,475 
dolerių. Iš viso 1,987,374 
asmenų yra pirkę šiuos 
bonus.

New Yorko miestas dau
giausiai pirko, už 61,116, 
881 dolerių; Bostonas yra 
ketvirtoje vietoje, išpirkęs 
už 15,344,362 dolerių.

Apie 16,000 pašto įstaigų 
pardavinėja šiuos taupy
mo bonus. Jie yra parduo
dami trečdaliu mažiau jų 
pilnos vertės. Po dešimts 
metų jie “prinoksta”, ir 
tada laikytojams yra iš
mokėta pilna suma.
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Remklte tuo* profeeijonalus ir biz
nierius. kurie savo skelbimais remia 
“Darbininku".

New York, Gegužės 20,— 
Majoras Alexander P. de 
Seversky pareiškė, kad ali- 
jantams nesiseka dėlto, 
kad jiems trūksta lakūnų, 
kurių vokiečiai turi apš- 
čiai. Jis perspėja, kad A- 
merika privalo daugiau la
kūnų išlavinti, kad neatsi
durtų alijantų padėtyje.

Kaunui 910 Metu
Atšaukimas Stoughtonui

Viloje Juozapo Marijos 
Pirmas Pavasario-

PIKNIKAS
Kaunas — Kauno įkūri

mo data yra istorijoje mi
nima 1030 metai, tai yra 
apie 170 ankščiau, negu 
buvo įkurta Ryga. Kaunui 
šiemet sueina 910 metai. 
Prieš Didįjį karą Kaune 
buvo tik 60,000 gyventojų 
(be rusų kariuomenės). 
1923 m. per visuotinį su
rašinėjimą Kaune buvo 
priskaityta 92,000 gyven
tojų. šiuo metu yra per 
150,000. Namų Kaune

Lietuvos kariuomenės įžengi
mo Vilniun ir kiti vaizdai buvo 
mūsų susitarta ir jau pradėta 
skelbti Stoughton, Mass. koloni
jai ketvirtadienį, gegužės 23 d. 
Lietuvių svetainėj, 24 Morton 
St. Dėl tam tikrų susidėjusių 
aplinkybių, šis parengimas iš 
gegužės 23 d. yra perkeliamas 
kelioms dienoms vėliau: antra
dieniui gegužės 28 d., 8 vai. vak. 
Gegužės 23 d. (ketvirtadienį), 
8 vai. vak. filmos bus rodomos 
Municipąl Hali, East Broadway, 
Sa Bostone. Broliai Motuzai.

SEKMADIENI

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

NEWT0WN, EMJCKS CO.. PENNA.

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

šokių ir žaidimų.
Įžanga 25c. RENGĖJAI.
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Bėda, Kai Tautas Valdo

Grynai militariniu atžvilgiu Hitlerio žygiai kol 
kas labai sėkmingi. Pirmiau iš jo tyčiotasi, kad tik su 
mažomis valstybėmis jis sugeba kariauti. Tačiau da
bar aišku, kad ir stambiausieji jo priešininkai su
smunka tokiu pat greitumu, kaip ir patys silpniausieji. 
Čia, žinoma, reikia apsidrausti, kad karas Prancūzi
joj dar tik prasidėjo ir kad galutinis Hitlerio laimėji
mas dar ne patikrintas, net kad ir Paryžių vokiečiai 
paimtų. 1870—71 m. prancūzai įrodė, kad paėmimas 
Paryžiaus nesunaikino jų patriotinės dvasios. Sedane 
pasidavė jų stambi (85,000) armija, drauge su impe
ratorium Napoleonu III. Metze buvo uždaryta bei su- 
neutralizųota kita dvigubai didesne Bazaine’o kariuo
menė *5,000). Paryžius vokiečių apgultas. Rodos, 
pati Dlogiausia padėtis. O betgi prancūzai suorganiza
vo keturias naujas armijas, kurios tiek bėdos vokie
čiams pridirbo, kad jei Bazaine nebūtų pasidavęs, tai 
dar nežinia, kas būtų karą laimėjęs. Paėmimas sosti
nės tai tik politinis, ne militarinis smūgis. Vokiečiai 
gerai tai žino ir dėlto laiko atsargoj Mussolinį, nes nu
vokia, kad su paėmimu Paryžiaus karas dar nebus 
laimėtas.

Kokia ten ateitis bebus buvusi, militarinėj srity 
Hitleriui kol kas labai sekasi. Bet kaip gi su dorovine 
jo žygio puse? Čia tai jau Hitleris visais atžvilgiais tiek 
nusižengęs, kad stovi žemiau, kad ir nuolankiausios 
kritikos. Jo poelgy negalima įžiūrėti nė vieno žmoniš
kesnio motyvo. Viskas groboniškumu paremta. Jis čia 
tiesiog tapatingas Ątilląi, Alarikui, Tamerlanui, Džin- 
giskanui ir kitiems barbarų vadams. Puolimas neutra
lių valstybių, be jokių perspėjimų ar ultimatumų, tai 
grynas bandito žygis. Reikia iš tiesų stebėtis, kad Vo
kietija, kitados viena iš labiausiai civilizuotų valsty
bių (Deutsche Kultur, kaip vokiečiai didžiuojasi), taip 
žemai būtų nupuolusi tarptautinio padorumo srity. 
Kaip tai išaiškinti? Atsakymą į tai duoda Katalikų 
Bažnyčios galva. Pijus XII, toks švelnus savo žodžiuo
se ir visiems taip skrupulingai neutralus, bet gi šiuo 
atveju griežtai smerkia Hitlerio žygį, vadindamas jį 
brutaliu puolimu. Tokio dorovinio nuopolio priežastį 
Popiežius įžiūri tame, kad “žmonės virto abejingais 
Dievo karalystei”. Kitais žodžiais, materialistinis pa
saulio subedievėjimas veda žmoniją atgal į barbariz
mo laikus. Kariški Hitlerio žygiai gali laikinai pasisek
ti, bet istorija įrodo, kad paneigia dorą ir teisingumą 
diktatoriai galų gale negarbingai žūva. K.

darėininras

v •

Div. Gen. Vitkauskas,

(Laiškas Iš Lietuvos)
Pasaulio spaudoje nema

ža buvo rašyta apie nedi
delę Lietuvos valstybe, 
kurioje rado prieglaudą 
pabėgę iš kariaujančios 
Lenkijos lenkai ir žydai. 
Atbėgo ir lietuviu iš tu sri
čių. kurios pasiliko Sovie
tu Rusijoje ir Vokietijoje. 
Mūsų spaudoje taip pat 
nemaža rašyta tuo klausi
mu, tačiau beveik niekur 
neteko matyti pranešima 
apie svarbiausiąją įstaiga, 

į kuri rūninasi karo atbėgė
tais. tai vra anie Lietuvos
Raudonąjį Kryžių.

Svarbiausias šiandien
Raudonojo Kryžiaus dar- aukos ir iš kitur

tui- siunčiamos jiems au- Lig šiol dar nepaskelbta 
kos panaudojamos pagal viešai, kiek ir iš kur aukos 
aukotojų nurodymus. buvo gautos, bet netoli- 

Lietuvos visuomenė nra- moję ateityje smulkesnė 
dėjo rūpintis karo atbėgę- apyskaita bus paskelbta, 
liais per Raudonąjį Kryžių Šiandien visas karo atbė- 
nuo pat pirmųjų dienų, kai gėlių šelpimo darbas eina 
tik per Lietuvos sieną pra- išimtinai per Raudonąjį 
dėjo veržtis į Lietuva karo Kryžių. Dėl to, kad išven- 
liepsnos apsuptos Lenkijos gus parelelizmo, kad vieni 
gyventojai.

Išlaikyti dideli svetimų 
žmonių skaičių pačiai Lie
tuvai savo jėgomis buvo 
neįmanomai sunki, gal ir 
nenakeliama našta, ją šiek 
tiek lengvina iš svetur 
siunčiamos mūsų Raudo
najam Kryžiui aukos.

Krašto viduje renkamos
atsiun

nebūtų kelių įstaigų šel
piami, o kitiems neliktų iš 
kur begauti pašalpos, visas 
šalpos darbas yra taip su
tvarkytas, kad visi pinigai 
eina per Raudonąjį Kry
žių, ir jis prižiūri tų pini- 
jų sunaudojimo tikslumą.

Šelpimo darbui prie Rau- 
! donojo Kryžiaus yra suda- 

•ytas koordinacinis komi-
bas_ tai tvarkyti ir išlai- čiami pinigai nebūtų gale- i tetas, kurį sudaro Raud..
kyti karo atbėgėlius: tai y- 
ra santvarkos, išlaikymo, 
apgyvendinimo ir kt. dar
bas.

L. R. Kryžius nedaro jo
kių skirtumų tarpe atbė
gėlių, visi yra vienodai ir 
lygiai traktuojami, neatsi
žvelgiant jų tautybės, ti
kybos, įsitikinimų. Iš sve-

ję išlaikyti to didelio ne- Kryžiaus valdyba ir dvi Lietuvos Kariuomenės Va-
lauktų svečių skaičiaus, 
jei pati Lietuvos vyriausy
bė nebūtų suskubusi tam 
tikromis sumomis paremti 
Raudonąjį Kryžių.

Iš užsienių gaunamos au
kos drabužiais ir pinigais.

galiotinių įstaigos: viena 
Kaune prie Raudonojo 
Kryžiaus centro, antra Vil
niuje. Tam komitetui ten
ka prižiūrėti ir koordinuo
ti, tvarkyti, visą šalpos 
darbą.

Ko Ir Kiek Gauna Kiekvienas Atbėgėlis?

5
savo nuolatinių darbų jie 
dabar pasijuto kaip ir ne
reikalingi gyvenimui.

Didžiausias atbėgėlių 
nuošimtis tai įvairaus 
plauko šviesuoliai, buvę 
tarnautojai, prekybinin
kai, dvarininkai, įvairių 
laisvųjų profesijų. Vadina
si, bėgo į kaimynų Lietu
vą pasiturintieji ir inteli
gentai, nors yra jų tarpe 
ir darbininkų bei ūkinin
kų.

Ankščiau arba vėliau jie 
turės grįžti į savo kilimo 
vietas. Kai kurie jau grįž
ta, kaip apie tai esu nese
niai pranešęs, rašydamas 
apie SSSR ir Vokietijos 
repatriacijos komisijas, 
kurios veikė Lietuvoje ba
landžio mėn. pradžioje.

Sušelpimo reikalingų at
bėgėlių Lietuvoje, Raudo
nojo Kryžiaus duomeni
mis, yra apie dvidešimt 
penki tūkstančiai žmonių,

i Žiūrint drausmingumo, 
. numatoma, kad tie atbėgė-

įdas, užėmęs tą vietą po Ge
nerolo Raštikio pasitrauki-

’i mo. Gen. Vitkauskas vado
vavo Lietuvos kariuomenę1 liai, kurie nesutiks išsikel- 
užimant Vilnių. Jis yra Su
valkietis.

Apdrauda Darbininkams Ir Jų 
Šeimoms Po Socialės Apdraudos 

Aktu
Socialės Apdraudos Ak

tas yra Kongreso priimtas 
įstatymais. Įsteigia darbi
ninkams ir jų šeimoms dvi 
socialės apdraudos rūšis— 
bedarbio apdraudą ir seno- 
amžiaus - ir - likusių naš
laičių apdraudą. Aprūpina 
vienšą pašalpą neturtin
giems seniems, akliems ir 
vaikams.
JEIGU JAU SULAUKEI 
65 M. AMŽIAUS

Kongresas, 1939 metais, 
padarė pataisų Socialės 
Apdraudos Akte, kurios 
ypatingai liečia senesnius 
darbininkus. Kaip įstaty
mas buvo originaliai dar
bininko algos, po 65 m. 
amžiaus, nebuvo skaito- 
rtios prie senatvės apdrau
dos. Įstatymas dabar sako, 
kad nuo sausio 1 d., 1939 
m., algos bus skaitomos, 
nepaisant kiek metų dar
bininkas turi, ir kada tas 
ilgas jis uždirbo.

Tas reiškia, kad

pagal naują įstatymą, 
tamsta privalai turėti še
šis kvartalus. Tamsta gali 
skaityti 1937 m. visus ke
turis kvartalus, todėl, kad 
senas įstatymas įėjo ga- 
lion tų metų pirmą dieną, 
ir pagal tą įstatymą tams
ta gali skaityti visą laiką

Stovyklose kiekvienam gramo, cukraus apie pus- 
atbėgėliu duodama per 
mėnesį tiek produktų: 18 
kilogramų duonos, pus
penkto kilogramo jautie
nos mėsos, 1 kilogramas 
lašinių, pusantro kilogra
mo kvietinių miltų, 1 kilo
gramas cukraus, 4 kilogra-

Karo Atbėgėliai Pagal 
Profesijas

Atvykę į Lietuvą karo 
atbėgėliai gyvena nenor
malų gyvenimą: išmesti iš 
savo vietų, atitraukti nuo

antro kilogramo ir pan. 
Yra tokių atbėgėlių, ku

rie vietoje maisto davinių! 
nori gauti pinigais, kadi 
patys galėtų rūpinti sau 
maisto produktus. To
kiems duodama pinigais 
po 70 centų kiekvienam

pakol sulaukei 65 m. am- mai daržovių, 12 kilogra- dienai. Ligotiems, kuriems 
žiaus. Negali skaityti lai- mų bulvių ir kt. Tiek gau- gydytojo nustatyta tam 
ko po 65 m. amžiaus, ir da- na nedirbantieji atbėgėliai. tikra dijeta, duodama 
i— ------------------- -- «—------—maįstuį pO pusantro lito

per dieną. Prie viršuje nu
rodyto maisto, kiekvienam 
vaikui ligi 14 metų am- 

I žiaus atbėgėlių

i
I
I

ti į jiems nurodytas vietas, 
pašalpos iš Raudonojo 
Kryžiaus negalės gauti.

Didžiausias atbėgėlių 
skaičius yra iš vokiečių 
užimtų Lenkijos sričių, 
nors yra keli tūkstančiai 
žmonių, atbėgusių ir iš So
vietų Rusijai tekusių sri
čių. K. V-as.

KIBIRKŠTYS
Vilnijos Atbėgėlių Šelpimo Reikalu

_________
“Keleivis” iš gegužės 15 sijų. Taigi Tarp. R. Kry- 

d. įsidėjo “Eltos” praneši
mą apie tai, kad Tarptau
tinis Raudonasis Kryžius 
jau 7 mėn. šelpia atbėgė-

bar įstatymo pataisos šie- Porcija, žinoma, maža, bet 
kia atgal tik iki sausio 1 
d., 1939 m. Kad gavus kre
ditus dabar už šešis, kvar
talus tamsta gali skaityti 
visus 1937 m., praleisk
1938 m., ir skaityk visus
1939 m. Tas iš viso sudaro pusaštunto kilogramo, la- gaiš tiek, 
aštuonis 
daugiau 
tamstai 
gali reikalauti apdraudos,! 
kada tik sustosi dirbti.

Pagal šen, įstatymą, jei
gu tamsta sulaukei 65 m. 
amžiaus, pirm negu buvai 
kvalifikuotas dėl mėnesi
nės apdraudos, gavai tik 
vienos sumos išmokėjimą. 
Jeigu esi kvalifikuotas dėl 
mėnesinės apdraudos pa
gal naują įstatymą, tai ta 
viena suma bus numušta 
prieš pradėsiant mokėti 
apdraudą. Pav., jeigu tam
sta jau gavai vienos sumos 
išmokėjimą, sakykime 
$50. ir tamstos mėnesinė 
apdrauda pagal naują įsta
tymą yra $25., tai aišku, 
kad dviejų mėnesių išmo
kėjimai atmokės tą sumą. 
Tokiame atsitikime, tams
ta gausi pirmą mėnesinį 
išmokėjimą, arba mėnesi
nę apdraudą, tik į trečią 
mėnesį po tamstos prašy
mo.

Pastaba: Seno - amžiaus 
ir likusių našlaičių apdrau
dos planas įnima tik darbi- 

, ninkus ir jų šeimas, kurie 
kvalifikuoti pagal sistemą. 
Vieša Pagelba (public as- 
sistance), federalis - vals- 
tiškas planas, kuris teikia 
pašalpą neturtingiems, se
niems, akliems ir vaikams 
yra kas kita. Dėl informa- seno - amžiaus apdraudos 
ei jų apie Apdraudos siste-' programą, lygiai moka 
mą kreipkitės prie arčiau- ' darbininkai ir darbdaviai, 
sios Sočiai Security Board Po 1939 m. taksų ratos bus

1 sekančios — 
1940-41-42 — i/2l% 
1943-44-45 — 2 % 
1946-47-48 — 2U%

žius atbėgėliais pripažin
damas tik pusę tikrojo jų 
skaičiaus, šelpia (o šelpti 
dar nereiškia pilnai užlai- 

šeimos liūs Lietuvoje ir daro iš to kyti) su sąlyga, kad Lietu- 
' kad jei taip, tai • va prie tų gautų jų iš užsie- 

mesos no per dieną (arba pini- Lietuvai tų pavargėlių šel-'nių sumų dar pati pridėtų 
‘ , kiek puslitris pimu rūpintis nereikėjo ir 50%.

I stebisi, kodėl dar tebėra 
mušami propagandos būg
nai, kad Amerikos lietu- 

I viai dėtų savo dolerius Lie- 
į Kad nepasitaikytų tokių kaip kad dabar yra, kai jie tuvos atbėgėliams šelpti.
! atsitikimų, kur vienas susispietė Vilniuje. Dėl to 
gauna produktus ar pini- ir su butais ankšta, — 
gus keliais atvejais, o ki- sunkenybių su maitinimo 
tiems gali pristigti pro- punktų išlaikymu, su svei- 
duktų ir piniginės pašal- 

ipos, kiekvienas atbėgėlis 
turi tam tikrą šalpos kny
gelę, kurioje įrašoma, kur, 
kada ir kaip atbėgėlis bu
vo sušelptas. Be knygelės 
pašalpos negalima gauti. 
Knygeles gali gauti tiktai 
tie atbėgėliai, kurie turi 
Karo atbėgėliams Tvarky
ti Komisarijato išduotą tiems atbėgėliams jų sūn- 
Karo Atbėgėlio Liūdymą. kią būklę, kad jie nesijau- 

( Tikslesnės kontrolės ir stų malonės išlaikomi, vy- 
’ racionalesnio atbėgėlių riausybė yra nusistačiusi 

i šelpimo siekiant, visi at- nereikalauti iš jų leidimų,

egzistuoti galima.
j r

Dirbantiems^ kokį nors 
darbą duodama daugiau! žiaus 
produktų, pavyzdžiui: duo-' duodama po pusę litro pie- išvadą, 

! nos 25 kilogramai, rn r^r diorm (arha nini-
— - - —

kvartalus, tai šinių apie pusantro kilo- pieno kaštuoja), 
kvartalų negu 

reikia, ir tamsta Kaip Kontroliuojamas Šelpimas?
• ’ AHJ -----------------------------------

Tačiau, ne lenkams 
atbėgėliams ar pensinin
kams atėjūnams renka
mos aukos tarp Amerikos 
lietuvių. Visos gautos au
kos eina lietuviams. Ne
jaugi iki šiai dienai neaiš-

• v

I

I
Atbėgėlių ir internuotų 

lenkų karių Lietuvoje yra ku, kad Vilniaus kraštą pe-
virš 100,000. Tarp. R. Kry- rėmus tenai rasta daug 
žius skaičiuoje juos kitaip' skurdo pačių lietuvių tar- 
ir atbėgėliais pripažįsta. pe, kurių jokia tarptautinė 

organizacija nepaskaitys 
rui kilus. Tokių su inter-! atbėgėliais. Argi p. Redak-

katos priežiūra ir tt.
Numatyta apie penkias- tik tuos, kurie atbėgo ka-' organizacija v • x . T * a. lydine, ''Pnlrin I ntnoffollOlC idešimt vietų Lietuvoje, ” . . _ .

kur atbėgėliai jau siunčia- nuotais priskaitoma apie torius neskaito pranešimų 
mi apsigyventi. Keliami 60—65,000. Lietuva gi prie ir laiškų, kokioje padėtyje 
jie į Šiaulių, Panevėžio, to skaičiaus dar prideda rasti Vilniaus r.^k_™i?--------- ----------------- , 
Rokiškio, Ukmergės, Bir
žų ir kitas apskritis.

Kad palengvinus pa

i vaikučiai? 
visą kraštui svetimą ele- Amsterdamo lietuviai rin- 
mentą, kaip tai buvusios (ko aukas ir tarp kitatau- 
Lenkijos pareigūnus ir jų;čių, kurie mielai aukavo, 
šeimas, bei tokius, kurie Štai rinkikai atėjo į nedi- 
ne tik karo metu atbėgo, dėlę vieno žydo krautuvę 
bet ir persikėlė į Vilniją ir nedrąsiai pasisakė, ku- 
vienus ar dvejus metus riam tikslui jie renka. Tas 
prieš karą ir nieko bendro žydas tuojau davė 2 dole- 
su Vilnija neturi. Savo lai- rius, sakydamas: “Kas
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tamsta sulaukei 65 m. am
žiaus, prieš laiką, kada į- 
statymas įėjo galion, t. y. 
sausio 1 d., 1937 m., vie
nok tamsta busi kvalifi
kuotas dėl senatvės ap
draudos, jeigu tik išdirbsi 
šešis kvartalus, skaitant 
nuo sausio 1 d., 1939 m. 
Pavyzdžiui, jeigu uždirbai 
iki $50, prie užsiėmimo, 
kuris įeina į socialės ap
draudos sritį, kiekviename 
iš 1939 m. keturių kalendo
riškų kvartalų, ir per 1940 
m. pirmus dviejus kvarta
lus, tai jau liepos mėnesį, 
1940 m., būsi kvalifikuo
tas dėl senatvės apdrau
dos. Jeigu iki to laiko tam
sta neturėsi reikalaujamų 
kvartalų, vis galėsi juos 
uždirbti ir vėliau gauti ap
draudą.

Imkime kitą pavyzdį. Da- 
leiskime, kad tamsta su
laukei 65 m. amžiaus vasa- apie viešą pašalpą kreipki- 
rio mėnesį, 1938, ir vis dir- tės prie arčiausios labda- 

Kad gavus apdraudą rybės raštinės.

I

raštinės, kuri randasi jūsų 
apskrity. Dėl informacijų

nors bi.

bėgėliai skirstomi po įvai- jei jie norėtų dirbti žemės ku Lenkijos valdžia skati- šiandien turi duonos kepa
mas Lietuvos vietas, kad ūkio, melioracijos ir miš- no valdininkus - pensinin-1 lą, turi jį piaut pusiau ir 
jie nebūtų viename centre, kų darbus.____________ ■ kus keltis į Vilniaus sritį,1 sušelpti artimą”. Argi p.

SOCIALĖS APDRAUDOS 
TAKSAI

Socialės Apdraudos Ak-į Šitie mokesčiai užtikrina 
tas aprūpina augančius darbininkams, kuomet su- 
taksus už seno-amžiaus' laukia 65m. amžiaus, seno- 
apdraudą, 1939 m. darbi- amžiaus pašalpą, 
ninkai už apdraudą mokėti 
1% algų, kurios neviršijo 
$3,000.

Uždėtus taksus, pagal
I 
I

ALGŲ - VALANDŲ ĮSTA
TYMO KNYGUTĖ DYKAI

I

S.S.B. 1949, ir po tam — 3%.

kur esą sveika ir pigu gy-; “K-vio” Redaktoriaus šir- 
vanti. Visi tie atėjūnai da- dis kietesnė už to žydo? 
bar atsidūrė be lėšų ir pen-

m ■ 1 ■

liktą darbą, už viršlaikį. 
Kaip viršlaikis skaičiuoja
mas? Ar darbdavys tikrai 
turi užmokėti darbininkui 
už viršlaikį ? 1

P. K.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A-
Kain darbi- menkoje, reikėtų kiekvie- aaroi nam Amerikos pi-

mnkas galt gauti paveluo- UečiuP Daugelvje įstaigų 
tas algas. Kaip įstatymas grąžtai reikalaujama, 
liečia vaikų darbą? Tai tik ka(j kiekvienas darbinin-

Jung. Vai. Darbo Depar- keli klausimai, kurie atsa- kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

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

tamento “Wage and Hour t 
Division” ką tik išleido 
knygutę, kuri atsako dau
gybę klausimų, kuriais in
teresuojasi darbininkai.

Kam priguli minimumo 
algos pagal šito naujo įsta
tymo? Kiek algos darbi
ninkas privalo gauti už at-

kyti šitoje 16 puslapių 
knygutėje. Galima tą kny
gutę už dyką gauti iš vie
tinių Wage and Hour Di- 
vision ofisų, ar pasiųskite 
prašymą į Wage and Hour 
Dvision, U. S. Department 
of Labor, Washington, D.j 
C. S.S.B.
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- DARBININKAS ■

Ateik Pavasarėli

SKRAIDOMOSIOS KADĖTĖS, — Narės aero, Alpha Eta Rho organiza
cijos, universiteto studentės Southern California. Jos Los Angeles yra pa
čios vairuotojos orlaivių. Iš kairės į dešinę: Hrs. Stanley Smith, Jeanne 
Bluhm, Lorraine Oadją, Muriel Lindstrom, Mary Lyman ir Virginia Cole.

UF ■ --.v. ”
f.

Beg greičiau, pavasarėli, 
Su švelnučiu vėjaliu 
Ar ant paukščių nugarėlių, 
Ar žaliuoju takeliu... 
Atlydės tave paukšteliai, 
Galva svaigs nuo jų dainų 
Bus ramu, ramu širdelei, 
Bus malonu ir smagu. 
Atsineški dar žibučių, 
Laukus, girias padabink 
Savo meiliu spindulėliu 
Mus laukuosna išvadink. 
Mes jaučiame jau tavo kvapą 
Taip malonų, kaip žiedų, 
Išvaryk žiemužės šalną, 
Toli, toli už kalnų.
Bėk greičiau, pavasarėli, 
Su švelnučiu vėjaliu, 
Ar ant paukščių nugarėlių, 
Ar žaliuoju takeliu.

Vytautas Ramanauskas, 
Lowell, Mass.

2. Rasti būdus ir priemo
nes įtraukti į katalikiškas 
lietuvių jaunimo organiza
cijas neorganizuotą jauni
mą.

4. Išspręsti pradžios mo
kyklinio amžiaus 
katalikų vaikučių 
JM 
spaudos klausimą.

5. Išrinkti visuotiną, au- 
i toritetingą vykdymo orga- 
1 ną, kuris tiestų visoms 
i jaunimo organizacijoms 
įveikimo gaires, derintų jį, 
šauktų bendrus atskirų or-

šio puslapio skiltyse jau rį pakankamai argumentų 
dau buvo kalbėta jaunimo savo nuomonėms palaikyti 
organizacijų klausimu, ta- ir ginti, 
čiau tie balsai nuskambėjo Atrodo, kad klausima* 
tyliais aidais, kaip jais ty- būtų painus, sunkus ir nu
liai nuskamba ir visas mū-, išsprendžiamas* Ne* taip 
sų gyvenimas. įltikrųjų nėrą* Tiesa* daty- j

Ir šios kelios eilutės, ži- kas nėra pakankamai dar 
aiškus, ir todėl jis kelia 
daug ginčių. Naujos orga
nizacijos (C.Y.A.) steigi-* 
mas praktikoje nėra toks 
idealus ir neduoda tokių; 
vaisių, kokių teorijoje bu-j? 
Vo tikėtasi. i

i Kaip reikėtų šį bendrai i - 
autoritetingo organo, pa- jaunimo klausimą galuti- ganįzacjjų vadų suvažiavi-

noma, pasiliks nebylios, 
nes aktualus jaunimo or
ganizacijų klausimas, at
rodo, veltui šaukiantis ty
ruose balsas. Kodėl taip y- 
ra? Greičiausia todėl, kad 
šiuo klausimu nėra vieno, 
autoritetingo žodžio, vieno;

galiau vieno aukščiausio 
sprendžiamojo ir vykdo
mojo komiteto.

Jaunimo organizacijų ir 
vadų pažiūrų ir nuomonių 
susikirtimas šį klausimą 
palieka tolimai ateičiai at
viru, išsisprendžiamu sa
vaime... Tiesa ALRK Fe
deracija jaunimo klausi
mą smarkiai išjudino ir 
praktikoje jau pasirodė 
tam tikri darbo vaisiai. 
Nekalbėsiu, ar šio darbo 
vaisiai teigiami ar neigia
mi, bet gana to, kad orga
nizavimas C.Y.A. sukėlė 
ginčų ir atgarsio mūsų 
organizacijų tarpe, ir vadų 
bei organizacijų nuomonės 
šiek tiek paaiškėjo, tačiau 
klausimas vis tiek dar liko 
neaiškus ir atviras, ir kaip 
galutinai jis bus išspręstas 
sunku šiandien dar pasa
kyti. Viena ir kita pusė tu
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lietuvių 
likimą, 

organizacinį darbą,

nai išspręsti?
Tinkamiausias 

mo išsprendimas, 
turėtų būti sušauktoje 

j šiuo klausimu konferenci- 
i joje. Jaunimo klausimu 
konferencija turėtų galu- 

• tinai jaunimo veikimą iš
spręsti, ir visus neaišku
mus išsklaidyti. Konferen- 

i ei ja, atrodo, yra vienintė- 
’ lis būdas tinkamiausiai, 
į greičiausiai, autoritetiš- 
i kiaušiai ir visuotinai tarti 
: savo žodį aktualiu jaunimo 
į klausimu.
; Kas konferenciją turėtų 
šaukti? Tokią konferenciją j laiko savarankiškai, 
turėtų šaukti ALRK Fede
racija. Patogiausia vieta 
būtų New York, Hartford, 
ar kitas panašus centras.

Kas konferencijoje turė- 
į tų dalyvauti? Visų pirma 
jaunimo vadai, (pasauhe- 
čiai ir dvasiškija), visų

klausi- 
atrodo,

mus, organizuotų vadu 
! kursus, konferencijas ir tt.

Šis organas būtų lyg mi- 
nisterių kabinetas ,kuris 
vadovautų visam, lietuvių 
katalikiškam jaunimui.

Tačiau nereikia suprasti, 
kad jis jau panaikintų ats
kirų jaunimo organizacijų 
savarankiškumą. Ne, visai 
ne, šis organas pavienių 
organizacijų veikimą tik 
sustiprintų, pavienės orga
nizacijos turi ir turėtų sa
vo centrus atskirai ir jos 
tvarkytųsi kaip ir iki šio

6. Išrinkti atskirų darbo 
sričių veikimo komisijas, 
kurios dirbtų lygiagrečiai 
su visuotinu organu ir de
rintų savo veikimą su pa
vienių organizacijų veikla.

Tikiu, kad tokia jaunimo 
jaunimo organizacijų ats- konferencija turėtų didelį 
tovai ar jų valdybos ir visi i pasitikėjimą, nes jos nuta- 
susiinteresavę pavieniai! rimai būtų visuotini, teisė-
asmenys. I ti ir naudingi. Ji (konfe-

Koks būtų konferencijos Į renci ja) atliktų tikrai di- 
uždavinys? Svarbiausias i delį uždavinį, nes lietuvių 
tokios konferencijos uždą-; jaunimo ateičiai būtų nu- 
vinys būtų:

1. Išaiškinti ir išspręsti 
naujųjų ir senųjų organi
zacijų santykius ir tikslus.

Naujos organizacijos 
(CYA ir kitos) steigiamos 
ir organizuojamos, bet ko
kia jų veikimo dirva, tiks
lai, ar jos neardo veikian
čių organizacijų, ar paga
liau jos būtina steigti, su
kėlė ir kebą dar neaišku
mų. P. Kupraitis.

keliamuoju 
daugiau kitų 

ir mūsų vadų

statytos gairės ir planai. 
Jaunimas būtų taip pat pa
tenkintas, matydamas, 
kad juo rūpinamasi, pavie- 
nios jėgos jungiamos, ne
aiškūs klausimai ir nesu
tarimai išsklaidyti.

Baigiant būtų įdomu iš
girsti šiuo 
klausimu 
jaunuolių 
nuomonių.

ištikrųjų jis. Eik ir pa
klausk kapitono, tik būk 
atsargus, kad šis niekšas 
mums neįpultų į rankas”.

Kapitonas buvo aukštas 
vyras, ilgais plaukais, sto
vėjo ant bokšto ramiai žiū
rėdamas į erdves. Tėvas, 
susipažindamas su kapito
nu, paklausė apie Jersey 
salą, jos pramonę, preky
bą, gyventojus, žmones ir 
pagaliau pradėjo klausinė
ti apie patį laivą. Kapito
nas jam ramiai atsakinėjo. 
Kai jis paklausė apie žmo
gų, pardavinėjantį auste- 
rius, kapitonas truputį nu
stebo, bet pradėjo pasako
ti ir apie jį. “šį vargšą 
Žmogelį”, pradėjo kapito
nas, “aš radau pereitus 
metus Amerikoje ir parsi
vežiau. Aš manau jis tu
rįs giminių Havro mieste, 
bet nedrįsta grįžti pas 
juos, nes jis jiems nusikal
tęs. Jo vardas Julius Dav- 
ranehe ar Darvanche, ar 
tai panašiai. Jis turėjo ga
na daug pinigų, kai buvo 
dar jaunas, bet dabar pats 
matai jo padėtį”, baigė ka
pitonas. Tėvas dabar visiš
kai įsitikinų^kad šis žmo
gelis jo brolis. Jis, padėko
jęs kapitonui, puolė ant 
kėdės prie motinas mur
mėdamas: “Tai jis, ištik
rųjų jis! Ką mes su juo 
darysim? Kad tik vaikai ir 
žentas nesužinotų. Mūsų 
Juozas jau žino, kokia ne
laimė”. Motina papykusi 
tarė: Aš visada galvojau, 
kad iš to vagio gero nebus. 
Kad tik jis neužpultų vėl 
ant mūsų pečių. Ką gero 
gali tikėtis iš...” Tėvas pa
mojo ranka ir pridėjo ją 
prie kaktos kaip jis papra
stai darydavo, kai žmona 
bardavusi, “i
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'įį?.

KAS-KUR?
SO. BOSTONO VYČIAI 

TRIUMFUOJA

kuo veikliausiai prisidėjus prie 
šio seimo.

WATERBURY, CONN.

B.C.

Balėtiniai papročiai bei 
mados, užkrėtė ir maudy
mosi vietas. Šis kostiumas 
parodomas Sandra Gould, 
CBS žvaigždės, sakoma 
neturi kritikos ir pajūryj.

t.

dalykas! šis vyras labai 
panašus į Julių. Motina ne
suprasdama paklausė: “į 
kokį Julių?” — “Į mano 
brolį”, susijaudinusiai at
sakė tėvas. Jei aš nežino
čiau, kad Julius Ameriko
je, sakyčiau, kad čia tikrai 
jis”. — “Tu neišmanėli”, 

; pradėjo karščiuotis moti
na, žinai, kad ne jis ir kalbi 
tokius niekus”. Tėvas nu
rimo, bet nekantravo ir ta- 

eik ir pažiū-

rinkta Dorma Gudiškaitė ir Ju
lius Vilčiauskas, kurie tuo klau
simu dar tarsis su kun. J. Va- 
lantiejum, nes dėl išvengimo ne
susipratimų, norima pasitarti su 
dvasios vadais. Taip pat nutar
ta, turėti mažą išvažiavimą bir
želio pirmą sekmadienį, kur 
nors prie ežero ir turėti taip va
dinamą “Hot Dog Roast”. Tam 
vadovaus valdyba su pagelba ki
tų narių. Laike šito susirinki- 

' mo atsilankė 18 narių pusė jųjų 
| buvo nauji. Atrodo, kad kuopa 
Į dar ilgai gyvuos, nes vis dar 
naujų narių prisirašo, tik gaila, 
kad buvusieji nariai taip greitai 
išsiskyrė iš organizuoto gyve
nimo.

Tų, kurie buvo nariais prieš 
keturis metus, dabar tik keli 
kuopoje liko, nors kiti aplinkui 
sukinėjasi, bet į susirinkimus 
ncatslianko. Kitas kuopos susi
rinkimas įvyks paprastoje vie
toje už mėnesio. Būtų gerai, kad 
visi kuopos nariai atsilankytų, 
nes bus renkami delegatai į me
tinį LKS ir Pr. Seimą, kuris į- 
vyks Marianapolį, liepos 2 ir 3

Lietuvių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos vietinės 
kuopos susirinkimas įvyko ge
gužės 15 d., studentų kambary
je. Susirinkimą atidarė pirm. 
Valerija Jakštaitė. Buvo pers
kaityti laiškai nuo Dr. F. Hill, 
buvusio kuopos nario, kuris da-

Įvykęs L. Vyčių So. Bostono bar yra sveikatos direktorium 
Sandusky, Mich. Taip pat skai
tytas laiškas ir iš centro valdy
bos. Julius Vilčiauskas raporta
vo iš buvusių studijų ratelių 
veikimo. Nariams pageidaujant, 
minėti studijų rateliai bus tęsia
mi ir įvyks kas trečiadienį stu- 

j aentų kambaryje.

17 Algirdo kuopos susirinkimas 
sekmadienį, gegužės 19 d., paro
dė, kad So. Bostono Vyčiai ne
tik smarkiai progresuoja narių 
skaičiumi, bet ir savo konkre-; 
čiais darbais vis daugiau ir dau- i 
giau laimi vykdyme šūkio — 
“Dievui ir Tėvynei”. Į dentų kambaryje. Iš kasininko

Pasižymėjimas sporte, mene,' raporto paaiškėjo, kad šiemet 
įvairiuose visuomeniniuose pa-, yra 22 nariai, užsimokėję nario 
rengimuose, ir tt. aiškiai įrodo 
organizacijos kilnumą ir jos 
naudingą egzistenciją.

PAKELIAMA 3 VYČIAI 
į KETVIRTĄ LAIPSNI

Kuopos garbė ir jos darbų 
kilnumas pareina nuo pavyzdin
gų ir darbščių narių. Trys toki 
nariai ateinantį sekmadienį, ge
gužes 26 d., bus pakeliami jau į1 
ketvirtą ritualo laipsnį. Iškilmės’ 
įvyks Vyčių kambariuose: jose' 
dalyvaus ir kitos N. A. kuopos,! 
kurios pakels savo narius taip 

, . pat į ketvirtą laipsnį. Į iškilmes
Duok Juozui kviečiami visi nariai. Valanda 

apmokėti už austerius ir bus paskelbta ateinančiame,1 
eikime į aną galą laivo, kad 
jis mūsų nepažintų”, tarė 
motina ir pasikėlė eiti.

(Bus daugiau)

ketvirtadienio “Darbininke”.

METINIAI ŠOKIAI 
SĖKMINGI

<

(Tęsinys)
Aš nevalgysiu nupirk vai
kams, bet tik ne per daug, 
kad nesusirgtų”. Akimis 
aš sekiau tėvą, kuris iškil- i 
mingai vedė savo dukteris 
ir žentą pirkti austerių 
prie to suvargusio jūrei
vio. Tėvas mokino seseris, 
kaip reikia laikyti auste- 
rius, kad jos neapsilaisty- 
tų. Paimdamas vieną aus- 
terį, jis mėgino pasekti
valgančias mergaites. Bet rė: “Clarine, 
visai netikėtai kaušai apsi- rėk pati, būtų daug geriau, 
vertė ir apliejo visą jo kad tu įsitikintum”, 
švarką. Motina susirūpi- Aš stebėjau austerių par- 
nus tarė: “Laikykis r<- davėją, jis buvo senas, ap- 
miai”. Tėvas ; išsigandęs sileidęs, kakta buvo raukš- 
žvilgterėjo į savo šeimą ir lėta. Motina sugrįžo drebė- 
išbalusiai pusbalsiai tarė dama ir iš baimės skubiai 
motinai: “Labai keistas į kalbėjo: “Aš manau, kad

Grįžtame Gimtinėn
BENEDIKTAS SIMONAS

Tėviikės upeliuos džiaugsmas ižsiliejo 

Ir ištvino laimė žydinčiuos laukuos— 

Vėl sugrįšim kaiman, mano seserėle. 
Ir klausysim rytą, ką miškai dainuos. 

Vėl berželiuos supsis ir kukuos gegu- 
šuoksis visos ievos ir visi šilai—[tės, 
Tu žinosi tuokart, mylima sesute. 
Kad tik čia jaunystę žydinčią radai. 

Šlaituose lakštutės ir žali žiogeliai 
Linksmą mums suktini vakarais už

gros. 
Pamatysi, sese, kaip papartis kelias, 
Kaip pražysta žiedas vidury tamsos. 

Grįžtame, sešute, padainuot jaunystei. 
Pasidžiaugti laime tėviškės lauku. 
Kur varnėnai taukia, džiaugsmas kur 

nevysta. 
Kur drugeliai šoka tarp margų žiedų.

"AT. 8P."

I
i Į 

mokesnį, bet tikimasi, kad iki i
seimo užsimokės visi priklau- i 

i •'
santieji prie kuopos, ypatingai! 
profesionalai. Laike susirinkimo! 
nutarta organizuoti ekskursijąį 
į Pasaulinę parodą New Yorke,! 
gegužės 26 d., sekmadienį. Eks-|d.d. Dabar iki pasimatymo, 
kursijai rengti ir vadovauti iš-

Įvykę kuopos šokiai gegužės 
18 d., Vendome viešbutyje, Bos-. 
tone, puikiai pavyko. Šokių sa
lė buvo perpildyta. Tariame 
nuoširdų ačiū kaimyninėms 
kuopoms, kurios atvyko links
mai su mumis praleisti laiką.

VYČIŲ SUSIRINKIMAI 
ĮVYKS TREČIADIENIAIS;

Prasidėjus vasaros metu pik
nikų sezonui, kuopos susirinki- ■ 
mai įvyks trečiadieniais, visuo
met 7:3Q vai. P. K. |

STUDENTŲ ŽINIOS

So. Bostono Studentų kuopa 
sąžiningai tariasi kuo skaitiin- 
giaugiai dalyvauti Studentų Sei-

Petras Bernotą.

c y ’l •

PARODA — Barbara Anaberg, 8 metų amžiaus,
me. liepos mėnesyj. Mūsų kuo- Newark, N. J., viena iš piešinių parodos artisčių išsta- 
poj yra daug naujų narių, ir vi- 
ąi-pasižadėjo stipriai veikti, kad America Paints” meno paroduotojų New Yorke.

♦ *■ ♦ > * ♦ • t

tė savo talento paveikslus parodai, metiniame “Young

7- %
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kuo. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. J. Pad valakas, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raitininkas, 7 Mott St., 
Woreester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonwealth 

Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Vieno veiksmo scenos vaizdelis. i 
Veikia:

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

jas),
6. Blaivybė (lietuvaitės asme

ny),
7. Jaunimas, girtuokliai.

( (Tęsinys)
Man atviri ir didžturčių 

mai ir vargdienių trobelės.

i

bičiulis alkoholis! O dabar tek- 
sminkimės! džiaukimės kad že
mė drebėtų- Mes galingiausi 
esame pasauly!... (visi Šato* ar
ba deAmeųtl ) •

VISI- Ui gyvuoja mūaų bro
lis. — mūsų brolis alkoholis! 
Nors varge dejuoja žmoniją, 
Valio! Svaigi karalija!

(Staijm scena aušviato, jun
gia lietuvaitė, Naivybės vėliava 
nešina.

DEGTINU A! A! A! 
VYNAS, O! O! O! 
ALU&U! U! U! 
BACHUS. Kas tu? ko ieškai?

ko tau reikia?
BLAIVYBĖ (drųami). Aa esu 

blaivybė!
VISI (dairosi Ntūiari. Blaivy

bė?! kastai?
BLAIVYBĖ. Nešu žmonijai 

laimę — gerovę. Ten kur aa ap
silankau traukiasi baehuao val
džia...

BACHUS (Nūliail. Ką tu sa
kai? (traukdamasi tolyn), Ėal- 
lin tu man-no kar-ral-lyatės 
griov-vė-j-ja... šal-lw»! -.

BLAIVYBĖ. Po mano kojomis 
tirpsta alkoholis. Mano karali
ja be skurdo ir vargų. Joje 

naują gyvybę ir atmieštu laido- ravo tarnas vynas. Darbas se- skamba tyras — neapgaulmgas 
kasi gerai, pasisakau atvirai, džiaugsmas — žydi žmonių lai- 
Paprastųjų kaimo bernelių ne- mė ir gerovė. Kas paseka mane 
lankau, man gana ponų ir didi-: — yra laimingas — jo žingsnius 
kų. Jiems taisau apetitus ir pa- lydi palaima... (Drąsiai). Šalin 
dedu spręsti painius valstybi- iš kelio žmonijos žudikai! nelai
mus uždavinius.

Jūsų didenybe, kiek įstengiu
— dirbu jūsų naudai. Laikyk 
mane vienu iš savo atsidavusių 
tarnų.

BACHUS (pakilęs nuo sosto).'vo sėbrais. Tau vieta stambeldi- 
jos tyrlauky, ne man priklau
sančiame, kultūringame pasau
ly. (Alkoholis traukias, blaivy
bė galingai). Dabar aš valdovė 
čia!... (Iš visų pusių scenon 
renkasi jaunimas. Apsupa blai
vybę aplink. Blaivybė kalba to
liau). Žmonija! Jei nori laimin- 

Aš viešpatavau ir gai gyventi — pąmilki hlaivy 
t

I

Burgundišką ir madeirą 
Obuolinį ir vaisvynį 
Geria ponai kol apsvaigsta, 
Kol jų akutės apraibsta... 
O mane tik džiaugsmas ima, 
Kad didikai mane myli... 

j Ei bičiuliai! nežiūrėkit! 
i Dėkit šian litelius, dėkit!
Į
Tegul verkia vaikai, žmonos!

I Tegul šaukia iš ambonos.—
— Šaunus alkoholis vynas, 

j Jus palinksmint beketina.
Jei ne linksma—daugiau gerkit! 

h** Gerkit! — vyne pasinerkit!
Juk gyvensit neilgai,

įsibraunu ir tenai kur džiaugs- Tad išgerkite draugai! 
mas pleška ir kur ašaros lieja-; (j Bachusą) 
si... Aš savo nuodais laistau Sveikas, valdove Bachuse, —' 

orvvvhn atmiočiii 1 . . —- •

tuvių ašaras... Aš pasigaminau; 
Lietuvoje šimtus fabrikėlių iri 
mano akciją visi plačiai žino. į

Kol Lietuvoje bus tokios ge
ros sąlygos ir tokie patraukian
tieji pavyzdžiai iš viršūnių, pa-i 
tikėk man, Bachuse — Valdove,; 
bus šiame krašte 70% girtuok-i 
liaujančių.

BACHUS. Valio alutis — ma
no bendradarbis?

ALUS. Valio Bachus girtuok
lių dievaitis!...

ABU. Valio alkoholis, tikras 
mūsų brolis! (įeina vynas. Iš
didžiai — stoja prie Bachuso).

VYNAS.— 
Nei degtinė, nei alus 
Man prilygt negali! 
Aš perviršiju visus 
Savo didžia galia. 
Bet kas manęs nepasiekia 
Kam kišenius tuščias. 
Kas penkinės nepakloja, 
Neragaus tas manęs.

I 
| 
t t
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Blaivias mąstysime dūmas. [ liai! 
Drąsiai! Aukštai! ir 1.1.

(kaip Maironio). 
Aušra blaivios gadynės teka, 
Netrūks ir saulės spinduliai... 
Klausyk, ką blaivininkai šneka! 
Taip ryškiai, nuoširdžiai, drą- 
Drąsiai, aukštai ir tt. Į šiai. 
Nuvilk, tėvyne girtą rūbą! 
Kurį užvilko svetimi...
Klausyk, ką skelbia blaivininkai 
Negersim! — būsime blaivi. 
Drąsiai, aukštai! ir tt. 
į darbą broliai blaivininkai! 
Pasiryžimais kupini.
Laisvos tėvynės vieškelėliai 
Bematant mūsų bus pilni... 
Drąsiai! aukštai ir tt.

GALAS.
“M-ris”

mių šaltiniai!... Man priklauso 
pasaulis! — paskui mane eina 
visi protingieji, didvyriai, gar
bingieji tautos sūnūs ir dukros. 
Šalin! tu pragaro šmėkla su sa-

O vyne! vyne! ištikimiausias 
mano kaimyne! matau tavo 
darbus, girdėjau apie jų pasise
kimą. Sveikinu tave! Sėsk šalia 
manęs! (į visus) galingas —; 
pragariškas ačiū jums visi ma-i 
no bičiuliai! Jūsų uolumo dėka: 
— mano valdžia galinga cha! 
cha! cha!
viešpatausiu ant jūsų aukų — 
cha! cha! cha! «

VISI. Lai gyvuoja alkoholio 
dievaitis Bachus!

BACHUS. Lai gyvuoja mano

■

LIETUVOS KARIUOME 
N ĖS ĮŽENGIMAS 

VILNIUN FILMOSE

I

GYVOSIOS VANDENS LELIJOS — Graži kom
binacija plaukikių, kurios pasaulinėje parodoje New 
Yorke, naujame Aąuacade, demonstruoja.

Pennsylvanijos Žinios

leidžia dovanoms brangių ir 
vertingų daiktų 355.00 dolerių 
vertės. I ,-r- Parlor Sėt, vertės 
$150.00 ; 2 — Silver Fox, vertės 
$100.00 ; 3 — Typewriter, ver
tės — $55.00; 4 — Rankinis
Laikrodis, vertės $50.00. Todėl 
įsigyk tikietą. ir būsi laimėto
jas. Išlaimėsi gerą dovaną bir
želio - June 9 d., ir tuo paremsi 
savąją spaudą “Darbininką”.— 
Antrašas. 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. K.D.

I
Į

i

bažnyčios 
poilsį Šv.

Palydovų 
patarnauti

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

Ketvirtad. geg. 23 d., 8 vai. 
vak., Municipal Hali, E. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Pirmad. Geg. 28 d., 8 vai. vak., 
Lietuvių svetainėj. 24 Morten 
St., Stoughton, Mass.

bę! (Po to galingai užtraukia 
jaunimas).
Užtrauksim naują giesmė bro- 
Ją blaivininkai tesupras! [bai! 
Ne taip dainuosim kaip lig šio-

PHILADELPHIA, FA.
Nuoširdžiai Visi Kviečiami!

Seselės Kazimierietės, Vila 
Juozapo Marijos, Holand Road, 
Newtown, Pa. visus nuoširdžiai 
kviečia į puikų pikniką, kuris į-; 
vyks sode, po žaliuojančiais! 
medžiais, kur kasmet susirenka! 
tūkstantinės minios geradarių1 
rėmėjų mūsų nuosavos įstaigos.

Šį metą pasistenksime, kad 
tinkamiau viskas būtų atlikta.

FRANKIMAS
LDS Connecticut Apskričio 

Kuopoms.
Šiuomi pareiškiame, kad LDS 

Connecticut apskričio pusmeti
nis susivažiavimas įvyks gegu
žės 26 d., 1940 m., sekmadienį

Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame susivažiavime, Į 
prisiunčiant atstovus bei patie
kiant naujų naudingų įnešimų 
LDS organizacijos gerovei.

Taip pat yra būtina pasitarti 
būsiančios trilypės gegužinės 
reikalais, kuri įvyks liepos 21 t _

Į d., New Haven, lietuvių Sea 
I Cliff Moris Cove parke.

Kviečia" LDS Connecticut aps
kričio valdyba.

Pirm. Dr. M. J. Colncy, 
Rašt. B. Mičiūnicnė.A

Mirė Teofilė Matulionienė — 
Stakauskaitė

Po sunkios ligos balandžio 13 
d., mirė Teofilė Matulionienė — 
Stakauskaitė, 138 McClallan St. 
Velionė, Teofilė iškilmingai iš 
Šv. Kazimiero par. 
nulydėta į amžiną 
Kryžiaus kapines, 
paskutiniam kartui
buvo skaitlingas būrys. Velionė 
atvyko į šią šalį 1913 metais, 
kilusi iš Dargužiu kaimo Stačiū
nų parapijos. A. a. Teofilė pali
ko liūdesy savo vyrą Pranciškų 
Matulionį, sūnų Pranciškų, dvi 
dukteris ir dvi sesutes. Matulio- 
nai nebuvo ir nėra šykštuoliai, 

į jie atjautė Lietuvos reikalus ir 
daug prisidėjo aukomis. Liūdi 
visa šeima, netekus a. a. Teofi- 

; lės - motinos, kuri gražiai išau- 
| klėjo šeimą, praktikuojančiais 
j katalikais. Liūdi sesutės, drau- 
1 gai ir pažįstami. Reiškiame šei- 
į mai gilią užuojautą. K. Dryža.

Laisvas Žieminis “Burdingie- 
rius”

, Stebėtinai įprasta. Kas žiema 
I atlekia laukinė antis-gaigalas 
! pas namines antis, pas ponus 
Kazimierą ir Barborą Murzos, 
424 Ryming avė., Maple Shed, 
N. J. Murzai turi puikų namą 
prie vandens upelio. Gaigalas, 

į kai tik pasidaro šaltas oras, ats- 
su naminėms 
visą žiemą.

Atėjus pavasariui net nejaučia
ma. kur tas žieminis “burdingie- 
rius” pranyksta. Ar netiesa?

! spaudos, tai pasidarysime patys Nei sėja nei piauna, o sotus.
K. Dryža.

Piknikas įvyks birželio 9 d. Nė
ra abejonės, kad piknikas bus 
pripildytas ir šįmet miniomis.

Juozapo Marijos akademijoje 
mokosi daug mūsų pačių mer
gaičių, jos siekia naudingo 
mokslo, kuris šiais laikais labai 

r įvertinamas. Todėl nepamirškim 
nuoširdaus Seselių kvietimo į jų 
suruoštą pikniką, birželio 9 die
ną. Ten sveikinsime vieni kitus 
prie skanių valgių ir gėrimų ir 
klausydami puikiausios muzikos 
linksminsimės visi. Būkime vi-j 
si! Taip pat, pasistenkime visi 
įsigyti laimėjimo tikietus. ar 
knygutes. Dovanoms $100.00, 
paskirstytas į 15 dalių, pirmuti
nė dovana $50.00, dvi po $10.00 
ir 2 po $5.00, likusieji 10 po do-' 
lerius. Tad, nepamirškim.

K. Dryža.

Laikraščio ‘"Darbininko” 
Skaitytojų Dėmesiui

Mes. laikraščio “Darbininko”
skaitytojai. atjauskim savo krenda ir kartu 
spaudą, nes visuomet mes tukė- | antims praleidžia

______________ Itumėm būti prielankūs savajai i
Kas nori, kad kas nors ' spaudai. Atsiminkime, kad jei

i neremsime savo
--- ------, ---- ----- ------ .

1 vai. p. p., šv. Kaamiero hetu- gero būtų daroma, turi mes katalikai 
vių parapijos salėje, New Ha- pats tai daryti.
ven, Conn. Kviečiame visąs LDS i Maršalas Weleigton. sau priešai. “Darbininkas”, iš-

LDS Naujos Anglijos Apskričio Metine
)
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PROGRAMA:— Sportas - Šokiai - Gėrimai - Užkandžiai
Gros LONGIN BUINIS Jr. Orkestrą
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

kės, Monikos Petraitienės ir j Apskričio pirmininkei Albinai 
raštininkės Elz. Jurkštienės, Poškienei padėkojusraštininkės Elz. Jurkštienės, Poškienei padėkojus vietinės 
pradėjo eiti bažnyčion, kur vie- 55 kp. pirmininkei Monikai Pet- 
tinis vargonininkas J. Brazaitis raitienei, rašt. Elz. Jurkštienei, 
pasitiko, ’ grojant Sąjungiečių rengimo komisijos narėms Kar- 

į himną bei maršą. Tuo pat sy- lavičienei, Aitutienei, Budrikie- 
i kiu iš zakristijos į sanktuariją nei bei kitoms už suruošimą to- 
iatėjo ir J. E. vyskupas P. Bū-jkių iškilmių bei vaišingų pusry- 
j čys, kurs per visas Mišias ten 
' išbuvo.

Šv. Mišias atnašavo svečias
Marijonų Prokuratorius, atvy
kęs iš Italijos kun. K. Rėklaitis, 
giedojo parapijos choras. Offer- 
torium laike gražiai solo išpildė 
55-tos kuopos są-tė Irena Aitu-' rui, solistėms — p-lei I. Aituty- 
tytė, kun. J. Vaško sukompozi- 
tuotą “Avė* Maria”, o Šv. Ko
munijos laike jausmingai ir ga
biai sugiedojo Millard’s “Avė 

' Verum” 67-tos kp. są-tė daini
ninkė bei solistė Marijona Janu- 

buotojus įvertina ir pagerbi- bais, gražiais naujais medžių la- šauskienė, vargonininko Janu- 
mas buvo gražus. Už pagerbi- pais bei gėlių žiedais. Žmogaus šausko žmona, 
mą visi sako ačiū valdybai, kuri ūpas irgi pasidaro pakilus, pa

mačius linksmą gamtą, bei pa
jutus gaivinantį pavasario gėlių 
kvapo vėją. Nebereikalo tas 
mėnuo ir yra skirtas Panelės 
Švč. garbei, o jo antras sekma- kia artimo meilės, taikos ir vie- 
dienis pavestas paminėti, pasi-' ning°s darbuotės.

DAYTON, OHIO
Jau seniai buvo matyti laik

raštyje iš daytoniečių veikimo. 
Nors “Darbininko” korespon
dentui, Jurgiui Spurgiui, nedavė 
niekas įgaliojimo, kaipo kitais 
metais, bet jis to kampelio ne
užmirš iki gyvens Daytone.

I Juozu Vailoniu, kuris yra ma
lonus ir patrauklus jaunikaitis.

Š. m. gegužės 25 dieną įvyks 
jųjų vestuvės. Linkime iš anks
to jauniesiems linksmo ir lai
mingo gyvenimo. E.P.

Motery Sąjungos Chicagos 
Apskrities Dvasinė Puota

i

I 

i 

čių, vietiniui kleb. kun. Juozą-
-

pui Vaškui už priėmimą Sąjun
giečių po jo parapijos pastoge,
J. E. vysk. P. Bučiui bei kun.
K. Rėklaičiui, vargonininkui

1 J. Brazaičiui, parapijos bei Mot.' 
■ są-gos 55 kp., Panevėžiečių cho- 
1 . » • • Y A

I

SLRKA 191 kp. POKYLIS
i Pavasaris tai yra gražiausias

Gegužės 5 d., Šv. Kryžiaus pa- laikas iš keturių sezonų, ypa- 
rapijos S-mo narių darbuotojų tingai gegužės mėnuo, nes jo 
įvyko pokylis pagerbti savo dar- šilti saulės spinduliai atgimusią 
buotojus. S-mas tinkamai dar- gamtos žemę parėdo žaliais rū-

sumaningai vedė tvarką, ypač 
dėkojame pirm. S. Kubilui ir A. 
Vaitkui.

Klebonas kun. L. Praspalius 
paskelbė, kad Sekminių sekma
dienį yra arkivyskupijos semi
narijos kolekta, kuriai reikia 
74 dol. Daytoniečiai parapijie
čiai tą sumą pinigų padengs, 
nereikės imti iš parapijos kasos.

melsti bei 
nas.

Pamokslą pasakė J. E. vysk. 
P. Būčys, ypatingai pabrėžda
mas moters svarbą bei vertę gy- 

j venime, gi sėkmingam organi- j 
zacijos veikime, sakė, kad rei-'

tei bei M. Janušauskienei, 
“Draugui” už publikaciją, 
“Margučiui” už garsinimą per 
radio, ši iškilminga šventė baig
ta malda už mirusias Sąjungos 
nares.

I

Nors jau ir buvo po pirmos 
valandos po pietų, bet narės dar 
linksmai šnekučiavosi, lyg ir 
nenorėdamos skirtis iš šios gra
žios puotos. Aušrinė.

I
f

NEĮTARK, H. J

pagerbti savo moti-

Sąjungos Chicagos 
yra nutaręs kartą

Moterų
Apskritys
metuose per Motinų Dieną ben
drai priimti šv. Komuniją, tas 
įvyko šiemet Motinų dienoje, 
gegužės 12 d.

Prieš 10-tą valandą suvažiavę ma, kurią sudarė dainos, muzi-

Dvimėnesinis L. Vyčių New 
Pasibaigus mišioms, vietiniui ,York’o ir New Jersey apskričio 

kleb. kun. J. Vaškui paprašius 
ir J. E. vyskupui suteikus Ga
nytojišką palaiminimą, vėl var
gonų maršo lydimas išmaršavo 

i iš bažnyčios svetainėn, kur jau 
.buvo stalai apdėti bendrų pus
ryčių valgiais. Pusryčių metu 
buvo turininga ir graži progra-

<

I 
I

6
ir Julės Merius iš Paterson; nei, dukrelei M. Jankauskaitei, 
dvigubas — Al. Gražulis ir Ju- P. Vistejūnienei, V. Vistejūnui, 

A. Vistejūnaitei, Barb. Reklevi- 
jčienei, A. Reklevičiui, Richar-

t

* X Į. 
dui ir Barborai Reklevičiams, 
Uršulei Kriunaitienei, Jonui 
Kriūnaičiui ir Jonui Kriūnai- 
čiui, Jr., Dominikui Gryčui, P. 

! Gryčienei, Barborai Gryčiutei, 
Wm. Mitchell, A. Atkočaičiui, 
Wm. Valentinui, T. Valentinie- 
nei, Ipolitui Valentinui. Antanui 

p. Knei- 
I žienei, A. Peldžiui ir p. Peldžie-

BŪKITE ATSARGŪS
Dabar Daytone yra labai daug 

vagišių. Jeigu kur išeinate die
nos metu arba vakare neprika
binkite raštelio, kad tada ar ta- apie 70 narių iš 8 kuopų bei ka ir kalbos. Pusryčiuose daly- 
da būsiu namie. Tą pranešė ir 
prašė paskelbti lietuvių laikraš
tyj policijos viršininkas, Day- 
ton, Ohio, 1939 m. sausio 1 die
ną susirinkime.

■ Apskrities ir Centro valdybos (vavo daug atstovių ir garbingie- 
' narės, prisisegę po rožę, lydimos i ji svečiai — J. E. vyskupas P. 
! parapijos komiteto nario bei Būčys, kun. Rėklaitis ir kun. 
' vietinės 55-tos kuopos pirminin-1 dr. Vaškas.

I 
susirinkimas įvyko sekmadiehį, 
gegužės 5 d., Lietuvių Laisvės 
svetainėje, Elizabeth, N. J., ku
riam pirmininkavo Vincas Kru- 
šinskas iš Linden, New Jersey 
apskričio pirmininkas.

Susirinkimą atidarė ir trumpą 
kalbą pasakė dvasios vadas kun. 
M. Kemežis. Taip pat pasveiki
no kun. J. Šarnus, Elizabeth 
Vyčių kuopos dvasios vadas, ir 
Jonas Gedmanas Elizabeth Vy- •• • 
čių kuopos pįzmininkas.

Atletikos komitetas pranešė,

Bombarduotojas, uždeda 
ranką ant spustuko, kuris 
paleis mirties kiaušinį — 
(bombą). Čia matomas 
anglų bombarduotojas, 
kuris norės paliesti nacių 
lizdus ir ten palikti ‘gegu
tės kiaušinį’.

les Kleizo iš Maspeth. Planai 
dėl apskričio softball lygos bu
vo aptarti sporto komiteto susi
rinkimo, kuris įvyko gegužės 10 
d. Newarke.

Visoms kuopoms buvo pri
minta, kad liko jau nedaug lai
ko pakelti senus narius į pirmą
jį ritualo laipsnį.

Kopijos pagal įstatus bus iš
siųstos visoms kuopoms arti- Kneižiui, T. Mitchell, 
miausiu laiku.

t

! Apskričio metinis “moonligth nei už sveikinimus.
sail” įvyks penktadienį, liepos- Dalyviams: C. Sedleskienei, 
12 d. laivu “Americanna”. Pla- w. Selanskienei, J. Norinkevi- 

(čiau apie tai bus pranešta vė-'čįenei, A. Lcbednikienei, C. Ze- 
liau.

Susirinkime buvo aptarta ir Andrušaitienei.
• daugiau svarbių reikalų. Susi- A. Salatkaitei, A. Kasparavičie- 

rinkimą uždarė kun. J. Šarnus neij A. Blaženienei, J. Norenke- 
malda. Po to buvo susipažini- vičiui, 
mas, kuriam vadovavo 52 kuo-
P3- 1C1UOU1, «■>.,

Sekantis apskričio susirinki- A Žukauskui, J. Kazlauskui, W. 
mas įvyks liepos mėn., Pater-' Mikšai Ig. Ramaneckui ir J. 
sone- , ir P. Nadveckui, iš Tev/skbury,

Mass.
Už muzikos kūrinėlius Ipoli

tui Valentinui, Barb. Reklevi- 
čienei, Antanui ir Richardui 
Reklevičiams.

Vladas ir Barbora Paulauskai. 
Lovvell, Mass.

, brienei, B. Andrušaičiui ir J.
E. Salatkienei,

A. Norenkevičienei, C. 
! Misiuliūnienci, p. Nadzveckui iš 
Pelham. N. H., J. Tamašauskui

BAZARAS

Greitu laiku mes turėsime šv.1 
Kryžiaus parapijos bazarą. Visi 
darbuojasi jauni, čia Amerikoj 
gimę. Nusistatę padaryti Clos 
Loan, Holy Cross parish.

Jurgis Spurgis.'

Motinų Diena
L. Vyčiai, 96 kp., gražiai pa

gerbė savo mamytes, išklausy
dami pamaldas ir “in corpore”, 
priimdami šv. Komuniją. Klebo
nas kun. Praspalius ta proga 
pasakė gražią ir turiningą kal
bą. Ačiū L. Vyčių 96 kuopai, ir 
jos vadams, kurie moka gražiai 
įvertinti savo motinėles ir kil
niai tarnauti Dievui ir Tėvynei.

----------- I
Būsimos vestuvės. Šį mėnesį 

įvyks jungtuvės Juozo Sinkevi
čiaus su panele iš Springfield, 
Ohio; K. Noreikos su panele 
Naginiūte ir p. Vanago su pa
nele Radauskaite.

Jurgis Spurgis

Dainininkė 0. Bucevičiūtė
Panelė Onutė Bucevičiūtė y- 

ra jau gerai žinoma netik Hart
fordo kolonijos lietuviams, bet 
ir plačiai Amerikos lietuvių vi
suomenei, o ypač kaimyninėms 
kolonijoms. i

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

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

Onutė susižiedavo balandžio 
mėnesį su vietos jaunuoliu, p.

I

LOWELL, MASS

kad apskričio laimėtojai meti
nio ping pong turnyro, kuris j- 
vyko balandžio 14 d., Bayonne, 
buvo šie: pavieniai laimėjo — 
p-lė Ona Jočis iš Maspeth, N. Y.

Šiuomi reiškiame viešą padė
ką rengėjams ir dalyviams mū
sų bankieto, mūsų 25 metų ve
dybinio gyvenimo proga, kuris! 
įvyko gegužės 5 d., 1940 m., po-Į 
nų Kazlauskų namuose, 367 
Lincoln Street, Lowell, Mass.

Pirmiausia maloniai ačiū ren
gėjoms — p. Alenai Kazlaus
kienei ir Apolonijai Žukauskie-; 
nei; šeimininkėms — Antaninai 
Janutienei ir Elmai Paulauskie
nei; giminėms, pažįstamiems ir 
dalyviams: L. Paulauskui, E. 
Paulauskienei, M. Jankauskie-

Juozas Kasinskas
Ine,

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd. I
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

“Darbininko” 25 Metų Jubiliejinis

1-ma Dovana—SEKLYČIOS SETAS, Vertės $150, 
Kurį Dovanojo—

P. F. Carey Furniture Co.
418 W. Broadway, So. Boston, Mass.

c

♦ 3-čia Dovana W00DST0CK 
g. TYPEYTRITER, Vertės $55.00 

£ Edvard J. Duęuette

| Woodstock
| Typewriter Co
X 80 Federal St, Boston, Mass.
*1*

r

I

Kuriame Bus Išdalyta
Dovanų, Vertes

»355°°
Sekmadienį

Birž.-June 9,1940
Romuvos Parke Montello, Mass.

*. Vertės-$50.00,

4-tu Dovana—WRIST WATCH, 
vyriškas ar moteriškas laikro-

Kay Jewelry Co.
198 Main St., Brockton, Mass.

f

i

FURRIERS
34 Winter St., Boston, Mass.



Antradienis, Gegužės 21, 1940

{vietines žinios
ŽINUTES

Geg. 12 d., Šv. Marijos parap. 
bažnyčioje. Bostone, apsivedė 
Stanislovas Aviža su Juozefina 
Areno.

DARBININKAS

niko Rėmėjų Eilės Auga

*7

per mišias. Pasimeldę vaikučiai 
turėjo bendrus pusryčius.

Geg. 18 d., 9 vai. ryte, šv. Pet
ro parajp. bažnyčioje, bernaičiai 
ir mergaitės priėmė pirmą šv. 
Komuniją. Juos prirengė kun. 
K. Jenkus ir Seserys mokytojos 
iš Cambridge. Vaikučiai bažny-

Geg. 19 ., sekantieji buvo pa
krikštyti: Dvynai Vincento ir 
Alenos (Drabavičiūtės) Zarem
bų, vardais Vincentas ir Anta
nas. Kūmai buvo Alena Taruš- 

— Bernardas Tamulaitis
ir Juozas Drabavičius — Alek
sandra Taruškienė.

Duktė Ignaco - Stanislavos 
(Prišmantaitės) Natkų vardais 
Marijona - Ona.

! Fredriko - Marijonos (Stra-

i

dalyvauti Vyčių sportininkų 
pagerbimo parengime geg. 23 J- 
8 vai. vak., 492 E. 7th St. Bus 
tai viešas Vyčių sportininkų 
pagerbimas. Ir visi yra kviečia
mi atsilankyti.

________ *
Dieną prieš po gegužinių pa

maldų, bažnytinėje salėje bro
liai Motuzai rodys vykusius Vil
niaus atgavimo ir kitus judamus 
paveikslus. Kas tik yra matęs 
tuos paveikslus, tas labai jais 
gėrėjosi. Visi kviečiami atsilan
kyti į juos, juos pamatyti ir tuo 
atėjimu padėti Vilniui atsistaty
dinti. Pelnas eis Vilniaus atsta
tymo reikalams.

čion sudarė puikią eiseną. Jų tė-1
vėliai netik papuošė juos, bet ir j FojĮy duktė. vtu-
altoriua. Mažasis choras giedojo: Kfimaig

Feliksas Beleckas ir Marė Stra- 
laauskaitė.

Duktė Antano - Juozefinos 
(Barauskaitės) Indriūnų, var
dais Jurėną - Veronika. Kūmai 

!

— Petras Pivariūnas ir Marė 
Valatkienė.

f

i
I
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DAKTARAI

Tel. TROwbridge 8330.

JohnRepshfc,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai 3q-, 
Cambridge, Masa.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — E

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Tel. SOUth Boston 3845 

Mieliems 
Real E statę A-Insurance 
Apdraudžia Namus, Automobilius, 

Rakandus ir tt.
OFISAS NAUJOJE VIETOJE 

JULIUS MIKELIONIS 

68 Thomas Park, 
South Boston, Mass.T ’

T

Tą dieną įvyko graži šv. Pet
ro parapijos metinė religinė ei
sena Šv. Marijos garbei, vado
vybėje kun. K. Jenkaus, Seselių 
ir Sodalicijos. Procesija pasižy
mėjo puošnumu.

LANKĖSI

Kaip pereitame "Darbininko” 
numeryje buvo rašyta, kad geg. 
14 d. po sunkios operacijos mi
rė Emilija Janušonienė, veikli 
LDS 1-mos kp. darbuotoja ir 
aktyvi kitų katalikiškų organi-į 
žarijų narė. Geg. 17 d., 9 vai. 
ryte, šv. Petro par. bažnyčioje 
įvyko už a. a. Emilijos vėlę ge
dulingos kurias laikė
kleb. kun. Pr. Virmauskas, asis
tuojant kun. K. Jenkui ir kun. 
Alb. Abračinskui.

Kadangi velionė buvo labai 
populiari ir drauginga, tai turė
jo dabg nuoširdžių draugų, ku
rie pripildė kįmštinai didžiulę 
šv. Petro bažnyčią. Į amžinąjį

"DARBININKO"
Sidabrinio Jubiliejaus

PIKNIKAS

Birželio - June 9,1940 
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis į šį 

išvažiavimą..

Pikniko rengimo komisijai yra džiugu ir malonu 
pranešti visuomenei, kad “Darbininko” Jubiliejiniu 

į parengimu yra labai daug susidomėjimo visuomenėje. 
Kiekvieną dieną pribūna naujų rėmėjų su aukomis ir 
nuoširdžiais linkėjimais.

Šią savaitę į Rėmėjų eiles įstojo sekantieji:
B. Druskauskienė, Detroit, Michigan ... 
A. Zaleckas, So. Boston, Mass.................
G. Martinkienė, So. Boston, Mass...........
Marijona Kilmoniūtė, Mattapan, Mass. 
K. Prakapas, So. Boston, Mass............. v
E. Paurazienė, Detroit, Mich........
John Rudokas, Waterbury, Conn. 
A. Pilipaitis, Spring Valley, III.......
John Norkus, E. St. Luois, III.......
Mrs. A. Vendelskas, Westville, III.
M. Motiejūnas, Luzerne, Pa.
N. Atkočaitis, Chicago, III.... 
P. Lubin, Waterbury, Conn.
F. Petrauskas, Sheboygan, Wisc.
M. Zaleskevičienė, Northampton, Mass. 
A. Stanulienė, Nashua, N. H..............
Kun. V. Puidokas, Westfield, Mass.......
Master Stanley Gelzinis, Brooklyn, N. Y. 
V. Rimša, Worcester, Mass...............
Jonas Tamošiūnas, Exeter, Pa..........
M. Stankūnienė, E. Vandergrift, Pa. 
M. Gvazdauskienė, Worcester, Mass. 
A. Kazlauskas, Worcester, Mass. 
E. Kristapaitienė, Swissvale, Pa. 
K. Laukaitis, Du Bois, Pa............
Kun. P. Strakauskas, Lowell, Mass. 
Marcelė Kliuko, Rockford, III.....
J. Kirmilas, Worcester, Mass.....
S. Aleksandravičius, ..................
John Grebliūnas, Homestead, Pa. 
U. Daukantienė, Brooklyn, N. Y. 

j A. Spaicys, Brookiyn, N. Y........
Kun. Ig. Valančiūnas, Philadelphia, Pa. 

į Kun. Dr. V. J. Martusevičius, Phila., Pa.
J. Budelis, Baltimore, Md............
A. Balvocius, Hartford, Conn. ... 

i J. Degutis, Hamtramck, Mich. ... 
John Radzville, Milwaukee, Wis. 
P. Matulevičius, Granville, III. ...

JJuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuq-

I

Pereitą šeštadienį ‘ Darbinin
ke” lankėsi obieagiečiai — dr.
A. G. Rakauskas, LRKSA cen- miestą — kapines palydėjo ją 

1 minia.
iją paliko dideliame 

nuliūdime ir skausme vyrą An
taną, du sūnų: Alfonsą ir Bro-

tro dr-jos kvotėjas ir Juozas i gausi žmomų 
Mickeliūnas, ilgametis LRKSAi A. a- Enub. 
darbuotojas, “Amerikos” re
daktorius J. B. Laučka ir Kazys 
vunižkūt iš Brooklyno. Minėti nių artimų giminių. Liūdi jos 
svečiai vyksta į Worcesterį į 
LRKSA 52-rą seimą.

IŠVYKO f SEIMĄ

nevien josios šeima ir giminės, 
bet ir visi pažįstami, nes ji su 
visais mokėjo sutikti. Rap.

I

8 vai. vak. bažnytinėje salėje, 
' buvo viešos priimtuvės naujo 
1 kunigo Alberto Abračinsko. Su
sipažinti su kunigu Albertu atė
jo pora šimtų žmonių. Buvo jų 
ir iš Montello ir Norwoodo. Ma
žasis choras, vadovybėje muz. 
R. Juškos dar kartą perstatė o- 
peretą “Dėdė Šiaudadūsis”. Di
džiojo choro dalis padainavo. 
Kalbėjo kunigai — K. Urbona
vičius, Pr. Virmauskis, K. Jen
kus, J. Petrauskas ir pats nau
jakurys kun. Albertas Abračin
skas, jo tėvelis Mykolas Abra
činskas, advokatas A. Jankaus- 
kas, V. Savickas ir Marijona 
Kilmoniūtė.

I

Pirmadienį, 8 vai. ryte Albino 
Nevieros nauju automobiliu iš 
So. Bostono išvyko į LUKŠA 
52-rą seimą sekantieji: Albinas 
Neviera, chicagietis Juozas Mic- 
keliūnas, norwoodietis Vincas 
Kudirka, Pranas Razvadauskas 
ir P. Mikalauskas.

Kiek vėliau, savo automobiliu1 
išvyko į LRKSA seimą ir “Dar
bininko” redaktorius Antanas 
F. Kneižys ir “Darbininko” ad
ministratorius Antanas 
džius.

Sekmadienį pietavo kleboni
joje p. J. B. Laučka ir p. A. Vil
niškis iš Brooklyno. Prie progos 
kun. Virmauskis juodu užkvietė

Pel-

I

I
L Street Liąuor Store — pa- j 

kelių krautuvė, kuri randasi 
James Strigimo name, L St. 
netoli 8tĮt Stu padidina savo vie
tą ir puikiai ištaisė frontą. Pa
didintoje krautuvėje yra platus 
visokių gėrimų pasirinkimas. 
Krautuvės vedėjas yra Kazi
mieras Stravinskis.

Padidino Vietų

Maliavoja Automobilius

DR. JONAS NAUJOKAI
TIS IŠVYKO

Ilgai viešėjęs Bostone ir stu
dijavęs vietinių ligoninių veiki
mą, asmeniai aplankęs daugelį 
gydytojų ir įstaigų, šiandien iš
vyko į Worce8ter, Mass., iš ku
rio netrukus vyks į New Yorką, 
Washingtoną ir kitas žymesnes 
vietas.

Dr. J. Naujokaitis, palyginus 
per trumpą laiką, susipažino su 
vietos lietuvių organizacijomis, 
vadais ir plačia visuomene, ir 
susilaukė visų nuoširdžios sim- 

i patijos.

.....$1.00
...... $1.001
.....$3.80 
....$10.00 
..... $1.00 
..... $1.00 
..... $1.00 
.....$1.00

$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$i.oo!
$1.00
$1.00
$1.50
$1.00
$1.00
$1.00

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
r

i Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimų 
matėte “Darbininke”.

A. Kasparas, 66 Victoria St., 
W. Somerville, Mass. Tel. Pros- 
pect 2469-M taiso ir maliavoja 
automobilius. Darbą pilnai ga
rantuoja.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Kilnus, Sav. 
783 Broa<fway, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MASS.

L Sidasskas
818 E. BROADWAY, 

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

parengimams.

Hknitaį Rengėjų Dėmesiui

Profesionalą!, hisnlerlal, pramonln 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytojų paramos.

VUri skelhkitAi “IK hLnJnko”

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS | 

PO GLOBA MOTINOS 8VČ.

■ 1Pirmininkė — Eva Marksienė,
825 E. 8th SL, 80. Boston, Masa 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-Pirm. — F. Zaletskienė,

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

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

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

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

Tvari: darė — Ona Mizglrdlenė,
1512 Cokimbia Rd., So. Boston. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raAtlnibka.

Pirmininkas, Juozas Švagždys,
801 Bth St., So. Boston, Mass. 

yice-Pirra. Albinas P. Neviera,
18 Winfield SL, So. Boston, Masa. 

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

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
440 E. Statu St, So. Boston, Ma 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491 
E. 7th 8t. So. Boston. Mana.

įvesk Vienodi Šilimą | Savo Nanus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMI8?

Už $139.00 galite į boilerį įdėti Oil bu r nerį su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią šilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių • Oatober mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

Mirė Lietuvių Batų

Bridgewater, Mass.
Sekmadienį, gegužės 19 d. 
po trumpos ligos mirė Jo- gėlių parduotuVę 501 E.

u

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEV0KAS)

Septyniais būdais stogų dengė jas. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 

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

Apskaltliavimal ir patarimai dykai

Oueen Am Laundry, Ine
7-9 Ellery St,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite t| darbų mums-

širdumą ir aukas.

ja ponui A. Žardeckui, turin-

nas Tolivaiša, Bridgewa- 
ter Workers Cooperative 
Association, Ine. vedėjas.

Bridgewater Workers 
! Cooperatove Ašsociation 
išdirba batus vardu Over- 
globe. Rap.

Broadway, So. Boston už pa
aukotas gėles, kuriomis buvo 
maloniai papuošti stalai laike 
bendrųjų Komunijos pusryčių, 
gegužės 12 d. Rengimo Komisija

programą ir labai gražų jos iš
pildymą. Jūsų energija ir dar
bas suteikė daug džiaugsmo ir 
malonumo mūsų motinoms ir 
plačiai visuomenei.

Vyčių valdyba.

VYČIAI DĖKOJA

Motinos Dienos Vyčių Rengi
mo Komitetas nuoširdžiai dėko-

Prasidėjus piknikų sezonui, 
reikalinga gera muzika šo
kiams, reikalinga garsiakalbiai 
pranešimams. Šokiams muziką 
ir garsiakalbius galite labai pi
giai išnuomuoti pas Feliksą 
Pažasį. 12 Althea St., Dorches
ter, Mass.

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

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

Tel. TALbot 4287.

Vyrai Nuo 18 Iki 45 Melų

Ta pačia proga Vyčių valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Motinos Die
nos meninės dalies parengimo

Girtuokliavimas, kūniš 
koji meilė, pavydas ir vėl* 
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro-

WOODSTOCK
TYP EWR ITERS

komitetui ir visiems programos j tą pražmin.
pildytojams už gražią parengtą > §v. Grigalius

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

GRABORIAIPICKWICK ALE S. Baraseričius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ftIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BAL8AMUOTOJAS-

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLurnbia 2537.

i

butelį PICKWICK prieš valgį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dienų ir N akt}.
Reaidence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

I

HAFFFNRfFFFR & CO , >n< Boston, Moss . BRFVVtRS SINCF 1870

Mes renkame vyrus, turinčius 
palinkimą į mechanišką darbą 
prie REFREGERATORIŲ ir 
AIR CONDITIONING įrengi
mų. Nežiūrint, kur gyveni, mie
ste ar ūkėje, šis pasiūlijimas 
jums prieinamas. Ten ir atgal 
transportacija iš namų į mūsų
darbo vietą, valgis ir guolis į šį 
planą įeina. Parašyk plačiau a- 
pie savę, kiek amžiaus, ką užsi
imi ir tt.: TRAINING CORPO- 
RATION OF AMERICA, Box 26 
54 Darbininkas, 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Mass.

Sužadink savo apetitą išgerdamas

«Į8

BUTELIUOSE
12 Oncų ir Pilnomis Kvortomis

IŠ KRANO
Parodyk į PICKWICK Kraną

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
▼ei. ŠOU Boston 0818
Tel. ŠOU Boston 2609



*

4
Antradieni, GeguJėe- 21, 1640

M •ss- DARBININKAS
* l Į 8

t F TE J. Butkevičius.

IBrolis Petras, buvo bėga- krauti mažon kupetėlėn fizinį jo kūno jėgų susi- 
liniai pavargęs. Jis serga, atvežtąsias plantacijų iš- kaupimą, pirmyn pastu- 
kentėdamas kartais di- matas, atėjęs pas jį apie mėti, negu, kad ramiai ša- 
džiausius skausmus, jau rožes betriūsiantį, norėjo ly palikti, 
keliolika ilgų, skausmingų kaikurias jų nuskinti, kad 
mėnesių laiko.

Jis guli savo celei, ir kad 
labai lėtai bebėgąs laikas, 
taip įkiriai jam nepabostų,
— jis jį praleidžia beskai
tydamas rytą, pietums ir 
vakare atskirai skambina
mus vienuolyno bažnyčios 
varpų balsus. Gi kitą visą 
atliekamą laiką, praleidžia 
besimelsdamas. Kiekvieną 
rytą, 6 valandą, “Viešpa
ties Angelas”, varpų bal- pas langą kėdėje besėdin- 
sai, brolį Petrą prabudina čiam broliui Petrui arbatą, 
iš miego, pranešdami jam, taipgi Tėvo Hilaro nuomo- 
kad jis dar vieną ilgą, šios nę patvirtino Brolis Povi- 
žemės gyvenimo dienelę las, atsižvelgiant į visą jo 
pradeda. asmeninį neapsukrumą,

Kaikuomet brolis Petras kurs ne iš laisvosios jo va- 
būdavo tiek tvirtas, kad lios, o grynai tik iš jo pri- 
jis atsikėlęs apleisdavo sa- gimties paėjo, — ligoniui 
vo lovą, ir sėsdavo palei jis buvo gana gera ir tin- 
langą, pro kurį jis aiškiai karna slaugė. Gali būti dėl ~___________
galėjo matyti, kaip broliai to, kad ligonį brolį Petrą noras tai padaryti paban- 
ir tėvas Hilaras, vienuoly- jis labai mylėjo! Mat jiedu dyti P y 

buojasi.
Brolis Petras žinojo, kad į 

visas didelio daržo augalų 
sodinimas, jų laistymas, 
nuo pikžolių ravėjimas ir 
visa kita, kasdieną reika
lauja daug darbo ir laiko,
— pirmyn ir atgal, po įvai
rių augalų tarplysius at
sargaus vaikštinėjimo, iki 
brolio Fabijono didelis vie
nu ratuku baras (točkė), 
įvairiomis išraunamomis 
nereikalingomis žolėmis, ir 
kitomis daržų išmatomis, 
kupinas iki viršaus prisi
pildo, kuriems sudžiūvus, 
be ceremonijų esti sudegi
nami. Tėvas Hilaras, dėlei 
taip gabaus ir rūpestingo 
vienuolyno plantacijų pri
žiūrėjimo, buvo vadinamas 
“Žalioji Ranka”, nes vis
kas, ką tik jis pasėja ar 
pasodina, neveizint to, ar 
tai būtų daržovės, ar kokie 
nors kiti augalai, — ar, pa
galiau, gėlės, — viskas vi
suomet puikiausiai auga, 
žydi ir vaisių neša! Mat 
Tėvas Hilaras, yra labai 
didelis augalų ir gėlių my
lėtojas; nestebėtina tat, 
kad gėlės ir augalai, ir jį 
patį nemažiau myli. Kai 
jis apžiūrėjo mažą lyselę 
žydinčių rožių, — brolis 
Denis, pabaigęs kampe su-

rytdienai papuošus jomis 
altorių. — Tėvas Hilaras 
pažvelgęs į rožes, energin
gai prieš tai užprotestavo, 
ir pasišaukęs Tėvą Gvardi- 
joną, jam pasakė:

— “Šiandieną negalima. 
Jas nuskinsirpe altoriui 
papuošti, tik Dievo Kūno 
šventei atėjus. Ar ne taip, 
Tėve?”

Brolis Povilas, atnešęs

Į 
i

— “Jau aš nebematysiu' 
kaip reikiant, šios Dievo 
Kūno šventės!” — skau-Į 
džiai nusišypsojęs brolis 
Petras.

Brolis Povilas tai išgir
dęs, ūmai tarsi mirtis nu
tilo... Jam atrodė, kad tas 
jo paraginimas brolį Petrą 
tik užgavo. Matomai brolis 
Petras tikrai jautėsi, kr d 
jis netrukus turės mirti. Iš 
antros pusės, kaikurie bro
liai, o ypatingai Povilas,; 
tvirtai tikėjo, kad ligonis 
dar ilgai gali gyventi. Ku-i 
rioje gi pusėje buvo tiesa? 
Brolis turėjo taip didelį ir 
tvirtą tikėjimą, kad. ro
dos, galėjo ir kalnus iš vie
nos vietos antron perkelti; j 
tačiau, kad kalnus nešti iri 
mesti į jūras, — nė vieną i 

, kartą jam nebebuvo užėjęs

/

NEATSIŽVELGIA | KAINĄ

n Geresnės
UCyTIIICS • 

Bile Kariam 
Butelyje

K-TA

DABAR.

(MISON OISIIUINC C" In, Brr.tol P.i

Jis gerai žinojo tą 
abu viena diena vienuoliš- dalyką, tą V. Dievas ir Jo 
kus šventimus apturėjo, i garbė jam ir broliui Petrui

— “Ar girdi, broli, kaip reiškia. Jis perdaug nesi-
rūpestingai Tėvas Hilaras jaudino ir su visu nebeabe- 
šventei ruošiasi?” — pa- jojo apie tai, ‘ ‘ 
klausė brolis Povilas ligo- broliui Petrui, 
nį. ]

— “Kokiai šventei ? — .k~
gerai nenugirdau!” ]

— “Dievo Kūno šventei”, ( 
— atsakė brolis Povilas, j 
Paskiau rodydamas ligo- j 
niui ranka per langą lau- j 
kan į sodą, jis dar pridūrė:
— “Juk žinai, broli, kad 

procesija eis ištisai per vi
sas plantacijas su Šv. Sa
kramentu. Tėvas Hilaras 
sakė, kad visos darže žy
dinčios rožės, turi būti tam 
tikslui panaudotos. Kaip 
tuomet bus didinga ir gra
žu!”

Ligonis brolis Petras tai 
girdėdamas, — ūmai pa
žvelgė pro langą daržan. 
Tiesa, jo dvasia ir protas, 
aiškiai žino, kaip tuomet 
bus didinga ir gražu; ta
čiau kaip jo kūno akys, 
galės tą didingumą išvysti, 
kad jis yra lovoje begulįs 
invalidas ligotais? Jis seks 
visa tai tik savo dvasia; jis 
girdės augančius įvairių 
himnų balsus, kai procesi
ja pradės eiti iš bažnyčios 
į daržą. Darže jis išgirs 
taip jam mylimą “Tantum 
Ergo”; maldas ir skaitlin
gus vienuolyno bažnyčios 
varpų gaudimus, savo Su
tvėrėjo ir Išganytojo gar
bei. Visa tai jungsis ir 
skambės šiltame, gėlių a- 
romato dvelkimu pritvinu- 
siame ore, vasaros vakare.
— “Užtat visa, kas reika- 

1 linga, greitai ir gerai dary- 
kite» ka(*procesija kuo-

PAiNTt iškilmingiausiai pavyk- 
*2-45 j tų!...” — ištarė brolis Pet- 
K'TA ras, tikėdamasis tą dalyką 

(prie procesijos eisenos 
ruošimąsi) pagreitinti, 
kad bereikalingai jis ne- 
užsitęstų.

Dabar brolis Petras kė
dėje besėdėdamas, pažvel
gė pro langą laukan, ir pa
matęs į gėles atsimušusią 
saulės šviesą,— greitai su
sigėdo, ištaręs neapgalvo
tus savo žodžius.
— “Tačiau ir tu, brolau, 

skubėk taisyties ir stiprė
ti, kad galėtumei toje pro
cesijoje dalyvaitį...” — pa
ragino brolis Povilas ligo
nį, tikėdamasis dvasinį ir

Į

1
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kad jam ir 
___________, reikia tik 
karštai melsties, — ir V.

Aš Dievas tiek jį sustiprins, 
kad jis galės procesijoje 
dalyvauti. — “Ką suma
niau, — tai turiu stengtis 
ir įvykdinti!” — kalbėjo 
pats sau vienas brolis Po
vilas.

Dabar Broliui Povilui, a- 
tėjo tikra rugiapiūtės dar
bymetis: Apart paprasto, 
kasdieninio savo darbo, 
kurio jis visuomet pakan
kamai turėdavo,— jis dau
geliu nuošimčių padidino 
ir savo maldas; taipogi 
prie to, jis ir patį kasdieni
nį savo darbą, jis pasiryžo 
paversti nuolatine malda, 
už ligonio sveikatą. Valy
damas nuo dulkių vienuo
lyno kambarius ir brolių 
vienuolių celes, — jis kas
dieną atkalbėdavo visą Šv. 
Rožančių. Besimelsdamas, 
vienuolyno grindis jis taip 
išvaškuodavo, kad tiesiog 
buvo pavojinga jomis ir 
vaikščioti. Kai jo rankos 
energingai grindis bevaš- 
kuojant ant ilgo koto šepe
tį, — lūpos visuomet ran
kų darbui garsiai, monoto
niniais “Sveika Marija” 
žodžiais, joms pritardavo. 
Kai šlavė vienuolyno baž
nyčios grindis, — tuo pa
čiu laiku, ir Šv. Kryžiaus 
Kelius jis apeidavo. Kai jis 
pasiekdavo XTV stotį, — 
nemaža krūvelė dulkių, še
pečiu prie paskutinio pi
lioriaus būdavo sustumta, 
ir darbas visuomet būda
vo pabaigtas!

Kiekvieną vakarą, brolis 
Povilas ligoniui sakydavo: 

Tu, broli, šiandieną 
Ar ne

•J
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Dovana, Presidento portretas, Pan-American Unijai, įteiktas 50-ties metų Unijos sukaktuvių proga Wa- 
shington’e, D. C. Iš kairės į dešinę žiūrosi į portretą —William W. White, Counsel of Paraguay; Manuel Pene- 
do, artist; Gonzalo Carias Counsel of Hondūras; Sra. Montava Flores; Dr. David Castro, of EI Salvador! ir 
Dr. Leo S. Rowe.

I vakaras, sparčiai artinasi., liui Salvatoriui juos iš- 
Vakare, kiekvieną kartą plakti. O pats tuo tarpu 

ligonis atsiguldavo savo kaž kodėl, trumpai užsi- 
lovon ir tėmydavo kaip mąstė: 
saulutė po ilgos vasaros 
dienos už miško leidžiasi. 
Dangiškoje erdvėje, pra
deda palengvėle nykti gar
binga purpurinė dienos 
spalva, panaši į dafodilo 
žiedą, o pasikeičia į nu- 
blankusio Opalo vakarinę 
spalvą, kol sutemus, dan-

nuostabu dėl to, kad jis maisto, ir kad jo pulsas, — 
suvisu mažai skausmo, pe- darosi šiek tiek tvirtesnis, 
reitą naktį bejautė. Jis ne- Jis taipgi pastebėjo ir vė- 
benorėjo net pats sau tikė- liau pranešė Tėvui Bernar

dui, kad ir ligonio slaugy
tojas, — brolis Povilas, 
dirba kasdienį savo darbą, 
su paprastu savo veide ra
mumu, be jokio jaudinimo
si ir baimės.
— “Juk jis beklūpodamas

— “Brangusis mano bro- ^i, kad tai galėtų būti tie- 
li! — Tavo širdy ir sieloje, s*; _ --
eina paskutinė kova tarpe to jas, suvisu kitaip manė, 
gyvenimo ir mirties. Ne- negu kad ligonis jautėsi, 
nusimink, perdaug! Ne kas Išegzaminavęs brolį Petrą, 
kitas, kaip vien tik Paties — gydytojas labai keistai 
Aukščiausiojo ranka, po ir L_ . __
tavo gyvybės namo pama
tu kasasi... Bet tai, dar ne 

giškoje erdvėje mirgėda- viskas; argi Šv. P. Marija, 
mos žvaigždelės, šviesiai — Ta Geriausioji ir Gailes- 
nesužiba. Paskiau naktis tingiausioji, Dangiškoji 
tyliai ir minkštai, vienuo- mūsų visų Motinėlė, nea- 
lyną, jo daržą, ir aukštus, teis tau pagalbon, kad ir 
tankiai ir plačiai išsišako- šioje paskutinioje kritin- 
jusius janie' esamus me- goje valandoje? Ne.—Taip 
džius, apgaubia tamsia niekuomet nebegali būti! 
nakties tylos skraiste, ir juk nebereikalo aš tave 
visa sumigdo nakties poil-; pašvęstu aliejumi ištepiau, 
siui. Brolis Petras, nuskęs-;................... *
ta aukštielninkas savo lo
vos priegalvin, ir kol mie
gas išvargusias jo akis ga
lutinai poilsiui neužmer
kia, — jis dar ilgai mel
džiasi, prašydamas nuo V. 
Dievo reikalingos kantry
bės savo ligoje...

♦ ♦ ♦

Išaušo sekminių šešta
dienio rytas. Brolis Petras 
buvo gerai ištrintas alie
jumi, kad taip daug skaus
mo nejaustų. Brolio Povilo 
viltis apie ligonio sveikatą, 
šį rytą, kaž kodėl, labai 
sumažėjo. Jis buvo nemaž 
susirūpinęs ir nusiminęs, 
ir dėlei to, — jis kreipėsi

Tačiau atvykęs gydy-

džius, apgaubia
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jautiesi geriau, 
taip?” Tai jis sakydavo 
dėl to, kad jis tikėdavosi 
gauti tikrų apie ligonio 
sveikatą informacijų.

Brolis Petras, žinojo ko
kiu tikslu brolis Povilas 
kasdieną vis vienodai, mo
notoniniai jį klausinėja; 
todėl slėpdamas visus fak
tus bei matomus savo ligos 
ženklus, šypsodamasis jis 
atsakydavo: 
nors aiškiai jautė, tad jo 
jėgos ūmai kas kartas ma
žėja, ir jo gyvenimo dienos

“Taip!”,

kad didelių skausmų nebe- 
jaustumei. Būk tikras, 
kad jis tave nors šiai pro
cesijai, pakels iš lovos? Aš 
nė kiek apie tai neabejoju! 
Tik tvirtus tikėjimo ir vil
ties aktus, brolau žadink 
savo širdy. Brolis Salvato- 
ras ir aš pats, — irgi tą pa
tį už tave darysime, kai 
skusime bulves, prie ko 
jau ruošiamės... Tačiau 
dabar, dėlei V. Dievo mei
lės, — eikite šalin nuo ma
nęs, jūs mintys, nes argi 
nematote, kiek daug darbo 
aš turiu...” — pabaigė bro- 

\ lis Povilas mąstyti.
, Dabar jis tik atsiduso,
i nurijo seiles, bekalbiai at- 

prie brolio Jurgio, paguo-' sakė į brolio Salvatoro pa- 
dos ir suraminimo sau ieš
kodamas.

Virtuvė buvo pilnai pri- 
tvinusi pro langus įeinan
čios saulutės šviesos. Vin
klius gulėjo aukštielnin
kas išsitiesęs ant vieno di
delio saulės šviesos lopo, 
ir linksmai žaizdamas vo
liojosi; versdamasis nuo 
vieno šono ant kito, — jis 
savo dantimis graibstė ir 
traukė artyn brolį Salva- 
torą už abitų, kai pastara
sis pro jį į ten ir atgal nuo
latiniai virtuvėje vaikščio
jo. Brolis Jurgis, tik ką 
buvo pradėjęs dirbti kas
dieninį savo darbą. Brolis 
Povilas dar kalbėjosi; ta
čiau ir jis pakankamai 
darbo, šiandieną tūri pa
daryti.

Dabar jis greitai sumu
šė vienas paskui antrą tris 
kiaušinius į baseino kraš-1 daugiau, negu visas kitas 
tą, ir padavė su indu bro-'dienas. Jam begalo darėsi

w •

paslaptingai, pažvelgė
jam į akis. Gydytojui ro- su šepečiu rankoje, valė 
dėsi, kad ligonis, šiandien, kilimą psts Šv. P. Marijos 
dar daugiau negu kuomet altorių šį rytą daugiau, 
nors skausmų kenčia; tik kai 20 minučių laiko; o juk 
jis juos kažkur paslepia, tą darbą jis galėjo ir trum- 
kad nebegalima jų pašte- pesniame laike padaryti, 
bėti. Išėjęs iš ligonio kam- Jis valė dulkes ten, kur jų 
bario, jis ir Tėvui Provin- mažai, ąrba ir visai nebe- 
cijolui pasakė, kad ligonis buvo... Matyti, kad dirbant 
ištikrųjų šiandieną esąs darbą, jį jokia baimė ar 
gana keistoje savo sveika- nerimas visiškai nedrums
tos pozicijoje, ir sunku esą tė... Tatai bus protingiau 
aiškiai nustatyti, ar jis iš- už darbo perdidelį pratęsi- 
tikrųjų daug kenčia, ar mą, nieko jam ir nesaky- 
ne? Į ti!—” — kalbėjo pats sau

Tėvas Gvardijonas pate'™"“ Tėvas Gvardijonas. 
sau vienas mastė, kad šis' Dabar jis išėjo is kamba- 
jam duotas gydytojo pa- no> lr P° valandėlės sugn- 
reiškimas ;
sveikatą, kad ji rastųsi į 
taip blogoje padėtyj, nea- 
tatinka tikrenybei. Jis 
pats, per pastarąsias die
nas, taipgi rūpestingai tė- 
mijo brolį Petrą ir jo svei
katos stovio eigą. Jis pa
stebėjo, kad ligonis po tru
putį pradeda imti daugiau

apie ligonio ^s> Tėvul Bernardui pa- 
a « sakė:

— “Kaip man rodosi, jei
gu brolis Petras ir toliau 
taip stiprės kaip dabar, — 
tai aš tikrai leisiu jį že
myn į sodą, sekmadienį 
Dievo Kūno šventės proce
siją pamatyti!...”

(Bus daugiau)

klausimą, ir prieš pradė- 
siant bulves skusti, — va
landėlei nubėgo bažnyčion' 
pasimelsti. Jis greitai pra-! 
dėjo kalbėti “Memorare”, 
kuri jam atrodė tinka
miausia malda, šiame jo 
reikale pas V. Dievą, o ją 
pabaigęs, sukalbėjo gai- 
lesties aktą, už tai, kad ne
turėjo pakankamai tvirto 
tikėjimo tame dalyke. 
Staiga jis pajuto, kad visa 
jo širdy atsimainė ir pa
lengvėjo; kad jis vėl ran
dasi normaliame savo dva
sios stovyj Taigi užbaigęs 
savo maldą, — jis greitai 
nusiskubino prie savo dar
bo.

Brolis Petras, be didelių 
skausmų praleidęs naktį, 
— ir visą dieną, suvisu ne
blogai jautėsi. Jis buvo at
sikėlęs, ir vaikščiojo dar
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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.
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Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass. i
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