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Šis “Darbininko” nume
ris yrš vienintelis šią sa
vaitę. Ketvirtadienį, gegu
žės 31 d. “Darbininko” ofi
sas ir spaustuvė bus užda
rytas. Tą dieną prisiminki-1 
me mirusius savo maldose. 
Pasimeldę dalyvaukime 
tos dienos parengimuose, 
kurių pelnas skiriamas 
kilniems reikalams. Vienas 
iš tokių parengunų jvyks nai atkirsti Britanijos , 
Romuvos parke, Brock
ton, Mass., būtent, LDS 
Naujos Anglijos apskričio įū"rinė> Pr^i7ūri>T žZ 
gegužine. ;mėje. Vokietija atvežė

LDS Naujos Anglijos ap- naujus ginkluotus būrius 
skritis skiria stambias su- kareivių, tačiau mėžiny 
mas laikraščiui “Darbinin-; pėstininkų. Nacių motori
ni”, nuoširdžiai remia zuotos jėgos visu smarku- 
Katalikų Bažnyčios ir tė- mu puola alijantus. 
vynės Lietuvos reikalus. Tu0 pačiu ^ku Prancū- 
Todėl šis apskritis yra pil- zi jos karo vadovybė pra-
vynės Lietuvos reikalus.

KAINA 5 CENTAITEL. SOUth Boston 2680

Prancūziia Prašalino 15

šalino 15 senesnių genero
lu, o į jy vietą pastatė jau
nesnius.

Paryžius, geg. 27 — Vo
kietijos naciai nori būti- 

ir 
Belgijos kariuomenę nuo 
Prancūzijos kariuomenės

vadas generolas Weygand stybes nuo “britų triksų . 
visuose frontuose padarė' 
daug pakeitimų. Alijantai 
tikisi sutriuškinti Vokieti
jos nacių karo jėgas.
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Alijanlai Atmušė Kelinius

v •

zuotos jėgos visu smarku-

Tuo pačiu laiku Prancū-

Vilniuje Gyvena 32 Vaikų 
Motina

VoHetiia (spėja Jung. 
Vaistytos

Berlynas, geg. 27 —DNB 
oficiali vokiečių žinių a- 
gentūra, kaip pranešama, 
sužinojusi iš tikrų šaltinių, 
kad Jung. Valstybių laivas 
“President Roosevelt” ruo- • 
šiasi išplaukti iš Airijos su i 
amerikiečiais, kurie dėl 
karo grįžta į Jung. Valsty
bes. Vokiečiai sako, kad tą 
laivą gali bombarduoti 
Britai ir paskui primesti 

i kalt? vokiečiams. Todėl 
Naujalis alijantu karo vokiečiai įspėja Jung. Vai-į

nai užsitarnavęs mūsų vi
suomenės paramos.

Kadangi šiais metais 
LDS ir “Darbininkas” mini 
25 gyvavimo metų sukak
tį, ir kadangi Naujos An
glijos apskritis nuošir
džiai remia LDS ir “Darbi
ninką”, todėl visi LDS na
riai ir “Darbininko” skai
tytojai turėtų dalyvauti 
GEGUŽINĖJE, ketvirta
dienį, gegužės 30 d., Romu
vos parke, Montėllo, Mass.

Platūs aprašymai apie 
tos dienos programą jau 
tilpo ir telpa šiame nume- 
ryj. Iki pasimatymo lietu
vių darbininkų gegužinėje!

LRKSA seimas, įvykęs 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj, Worcester, Mass. 
buvo vienas iš pavyzdin
giausių. Padaryta naudin
gų nutarimų; priimtos re
zoliucijos Lietuvos ir jos 
sostinės Vilniaus reikalais, 
pavergtųjų Lietuvos žemių 
vadavimo klausimais ir tt.

Seimas daugiausia laiko 
praleido svarstymui senes
niųjų narių apdraudos ir 
rezervų klausimą, konsti
tucijos pataisas. Pildoma
jam Komitetui paliko teisę 
taisyti konstituciją pagal 
valstybių įstatymus. Kai 
kurie atstovai seime įrodė, 
kad įstojimo mokesnis ir 
mokesnis gydytojui už eg
zaminavimą sulaiko jau
nuolius nuo įsirašymo į 
Susivienymą. Seimas pa- . z . ... , . - a
naikino įstojimo ir gydy- Pr!ešiAn811?8 „Pa"aydos,ią tioiama kasdien. Anelija 
tojui mokesnius. Taigi da-1 slaptą Pnkl» ’ kokl° ,kl nori ansisaugoti nuo iždą- 
bar Susivienymo vajus ga
li tęstis be sustojimo. Ti
kimės, kad Susivienymas 
išaugs nariais.

Reikia pažymėti, kad Su
sivienymas finansiniai yra 
stiprus. Tai pripažįsta ir____  _________ ___
SLA ^organas. Rašo: “Bet kino asmens teisių garan- kaip valdvti Croydona”. 

tijas ir leido policijai be Jis pasodintas savaitei į 
teismo įsakymo areštuoti kalėjimą.
įtariamus ir neištikimus 
asmenis, šiomis dienomis

t

MMZKmlt rrKS HCiSTlII- 
■uosta Airijoj

Naciai Turį Didelius Nuostolius
Paryžius, geg. 27 — Vo- Vokietijos 

kietijos naciai keturius menę ir užraukti 
kartus su dideliu pasiūti- kišenėje, kurią jie “pasi- 
mu puolė Prancūzijos, Bri- siuvo” smarkiai žygiuoda- 
tanijos ir Belgijos karo jė
gas, bet kiekvieną kartą 
buvo atmušti. Vokietijos. 
naciams yra pavojingiau-' 
sios alijantu karo jėgos/ 
kurios liko atkirstos nuo 
Prancūzijos. Vokiečiai ti-1 
kėjosi, kad tas milijonas a- 
lijantų kareivių pasiduos 
be mūšių. Spėjama, kad a- 
lijantams pavyks perkirsti

Kanados aukštieji karininkai Paryžiuje — Maj. 
Gen. Crear, Colonel Jaconini, iš prancūzų Karo Minis-Į 

! i s*Vilniuje nuo metų gyve- .
na motina, kuri yra pa-! Arijos, ir Norma n Rogers, Kanados tautinio apsigyni- 
gimdžiusi 32 vaikus. Moti- mo ministeris»___________________ ____
na gimusi Gardine 1883 
m., lietuviškos kilmės. Vai- 

i nuo 
. . ,. i 1903 iki 1927 m., vadinasitaip vadinamų >per 24 metus tų 32 vai.

kų buvę treji dvynukai ir 
vieneri trynukai.

Dublinas, Airija, geg. 27,
- Visoje Airijoje prasidė- . pagimdžiusi
jo areštavimai jtanamų! 10n/iki \<&t m va< 
asmenų, f 
penktosios kolumnos na
rių., Policija jau areštavo 
apie 80 asmenų, tarp kurių 
ir St. C. Heldą, vokiečių 
tautybės veikėją. Pas jį ra
do įvairių planų. Belfaste 
areštuota 76 airių respu- 
blikiečių armijos nariai, 
kurie įtariami kaip Vokie
tijos talkininkai prieš An- 
gūją-

Anglija - Rusija Susitarimo
>

Suvalkai Pavadinti Sudau

Vokiečių valdžios komi
sija nutarė vokiškais var
dais pakrikštyti eilę mies
telių ir kaimų. Suvalkai 
pavadinti Sudau.

jglijos atstovas Sir Staf- 
Įford Cripps, parlamento 
darbininkų atstovas, kely
je į Maskvą, kur jis turi 
atlikti ekonominę misiją.

Sakoma, kad sovietų 
! Rusijos vyriausybė sveiki- 

u i • m • • ii*- - n i • ino,Bj?ta?ii0S p?siūJymą Vokietijos Naciai Uzeme Calais
_____________ vyriausybė duotu savo at-j 

Berlynas, Vokietija, geg.'policija areštavo britų fa-is^ovuį pilną įgaliojimą su-f 
27 — Pranešama iš Vokie- šistu partijos vadą Mosley sitarti. Sovietu Rusi jos 
tijos, kad jos kariuomenė ir aštuonius kitus tos par-ip^ia]isy^ ,nau^'
užėmė Prancūzijos miestą tijos narius;

nacių kariu o- 
nacius

mi link Anglijos kanalo. 
Toje ‘kišenėje’ esą apie 50, 
000 gerai apginkluotų ir 
motorizuotų vokiečių ka
reivių.

Nors Vokietija paskelbė, 
kad Calais jau užimtas, bet 
prancūzai sako, kad Calais 
tebėra jų kontrolėje, ir 
kad vokiečiai turėjo pakel
ti didelius nuostolius.

PREZIDENTAS TIKRINA J. V. 
APSIGINKLAVIMĄ

------------------------------------------------------------------♦ _______________

jlš EUROPOS KAROĮ VVashington, D. C., geg. 
27, — Vakar vakare prez. 
Roosevelt kalbėjo per ra
dio apie karo pavojus ir 

Anghja^— tikrino, kad Jung. Valsty- 
•**..—” —bės padarys stiprų gin-

LAUKO

Londonas, f 
Smarkūs mūšiai eina Bel
gijos ir Prancūzijos žemė- kiuotą apsigynimą prieš 
se. Vokiečiai visa galybe jėg^ kurios grasina su
eina pirmyn. Alijantai vwa.naikinimu Prezidentas 
fšg* non Pakirstų Roosevelt pataria gyven-
čių kariuomenę, kurie jau 
pasiekę Calais. Vokiečiai 
būtinai nori persikelti į 
Angliją. Labai didelius 
nuostolius turi alijantai, 
bet ne mažesnius turi ir 
Vokietija.

Londonas, Anglija — 
areštuojama

Londonas, geg. zi —An- Vokietijos Naciai Nori Tai- 
kos Su Prancūzija

Berlynas. Vokietija—Vo
kietijos Vvriausybės ats
tovas pareiškė, kad naciai 
tikisi padaryti taiką su 
Prancūzija Hitlerio padik-1 Anglijoje ; 
tuotomis sąlygomis. Var- daug šnipų ir įvairių kitų 
giai naciams tai pavyks.

tojams nenusigąsti; užgir- 
ti valdžios ginklavimosi 
programą, kuri yra daro
ma per pastaruosius dve
jus metus; įspėja žmones 
nuo “penktosios kolum- 
nos”, kuri įvairiais būdais 
nori susilpninti tautos ga
lią.

} įtariamų asmenų, kurie 
buvo ar yra Vokietijos ar
ba jos talkininkų šalinin
kais.

I Mexico City — Praneša- 
_ ____ ________________ _________________ __ Londonas, geg. 27 — Vai- ma, kad 20 asmenų, apsi- 

užėmė Prancūzijos miestą tijos narius; parlamento reikalavimų Anglijai ne- džios įsakymu, Londone ginklavusių kulkosvai- 
Calais, kuris yra prie pat narį kap. Ramsay; buvusį stato, tai esą galimybių internavo daugiau kaip džiais, sužeidė Leoną Troc- 
Anglijos kanalo ir tik 22 parlamento narį ir Britani- susitarti- S?viet^ komisą-_ 1500 moterų. įimant ir tar- kį, buvusį sovietų Rusijos* 
mylios nuo Dover, Angli-Į jos Liaudies partijos se- dar greičiau palinktų (naites, kurios neturi An- komisarą, ir jo asmenį sar- 
jos. Vokietija būtinai nori,kretorių, John Beckett ir ^™^ sutartį, jeigu gižios pilietybės. Sakoma, gą pavogė.^Sakoma, kad 
perkelti karą į Angliją.

Vokiečiai sako, kad jie ateivių iš Vokietijos areš-

Anglija Internuoja Svetim- 
šalias Moteris

Maginoto Kanudės Suardė 
Nacių Geležinkelio Tinki*

Basei, Šveicarija, geg. 27 
— Prancūzijos sunkioji ar
tilerija iš Maginot lini jos 
bombardavo svarbų gele
žinkelio sujungimą Well, 
Vokietijoje. Geležinkelį 
suardė.

šiol dar nenaudoję.

daugybę kitu. Tūkstančiai AnSli.ia gražintų savo. kad iki šios dienos Anglijo- tai padarę Stalino agentai, 
{ambasadorių į Maskva, ie jau internuota (suimta1 p
kuris buvo atšauktas pe- ir laikoma 
reitą sausio mėnesį.

Roma, Italija — Italijos 
stovyklose) valdžia sulaikė visus lai- 

3,300 svetimšalių moterų. į vus nu0 išplaukimo j kitas

AmAja įvedė 7 Dienų
Darbą Savaitėje

šalis. Italija yra pasiruošu
si karui, bet kol kas nėra 
ženklų, kad ji tuojau įsto
tų i karą.

Londonas — Praneša
ma, kad nuo užpuolimo O- 
landijos iki šiai dienai Vo
kietija neteko 1500 karo 
lėktuvų. Per pastarąsias 7 
dienas alijantu priešlėktu
vinės jėgos nušovė 500 vo
kiečių lėktuvų.

Paryžius — Anglija ir 
Prancūzija veda derybas 
su Italija dėl koncesijų. A- 
lijantai pasiūlė Italijai 
tam tikrų palengvinimų 
dėl jos eksporto ir impor
to, bet Italija sako, kad pa
siūlymai permaži ir suvė-

vikų iš vidaus.
Gegužės 26 d. polici ja a-Ar6$t8V0 FdSiStlį Psrtijos , reštavo Patricka O’Bryne,

I 23 m. amžiaus iš Croydon
_______ į distrikto. South Londone 

Londonas, Anglija —An- už šūkį: “Kada vokiečiai a- 
giijos parlamentas panai- teis čia, tai jie parodys

______________________________________________

I

Britai Nircovė 40 Naciu 
Lėktuvų 4 Valandų KovojeLRKSA yra laimingesnis 

už SLA pinigų reikaluose? 
Jų investmentai visą laiką 
buvo geresni už mūsų ir jie 
uždirba arti 4 nuošimčių 
ant savo pinigų, kiek mes 
senai nebeuždirbam”.

Iš to kas pasakyta, mes 
galime suprasti, kad LRK-

i SA Pildomasis Komitetas 
labai atsargiai investuoja 
savo pinigus. Linkime LR
KSA augti ir plėstis.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 1 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, muzika 
ir pranešimai pasieks Naujos Anglijos lietuvių namus 
iš WCOP stoties, Boston, Mass. Pasukite savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles!

Vilniuje viskas kultūrė- 
ja. Visame Vilniaus apskri
tyje pradėta taisyti lenku 
laikais apleistieji keliai. 
Lenkų laikais dvarininkai, 
turėjo privilegijas kelių 
netaisyti. Dabar ši išimtis, 
panaikyta, kelių taisymas 
paskirstomas proporciona- 
liai pagal valdomus ūkius.

Vilniaus Apskr. valdyba 
pradėjo tiltų statybą. Se
nieji mediniai tiltai griau
nami, jų vietoje statomi 
moderniški tiltai.

Paryžius, geg. 27 — Vo
kietijos kariuomenė smar
kiai puolė alijantus dvejo
se sekcijose vakariniame 
fronte, neDaisvdami savo 
dideliu nuostoliu. Aliiantai 
buvo nriversti trauktis at- 
^al i Valenciennes sekcija. 
Menin sekcijoj. Belgijos-, 
Prancūzijos fronte aliian
tai atlaikė stipru nacių 
snaudima. Prie Angli jos j 
kanalo naciai deda visas 
pastangas pasiekti kanala, 

(bet alijantai tebelaiką Ca
lais miestą savo kontrolė-,
ie. (Vokiečiai per radio Rotterdame 
skelbė, kad jie užėmė Ca- gė. 
lais miestą vakar).

Londonas, geg. 27 — Bri
tų oro laivyno ministerija 
praneša, kad šeštadienį 
Britanijos lakūnai, nežiū
rint blogo oro, puolė Vo
kietijos lėktuvus ir mū
šiuose nušovė 20 nacių lėk
tuvu, o sekmadieni, geg. 
26 d. nušovė net 40 nacių
lėktuvu, savo neteko pen- luoti. Paryžius tikisi suda- 
kių lėktuvu. Britai bom- ryti su Italija sutarti, 
bardavo vokiečių aliejaus 
ir amunicijos

Taipgi 
Parainį.

Paryžius— Lenkai kari- 
sandėlius ninkai įstojo i karininku 

ir juos pade- legioną, kur nors Prancū- 
bombardavo; zijoje, kaip paprasti karei- 

i viai.

Londonas, geg. 27 — An
glijos vyriausybės įsaky
mu visose dirbtuvėse įves
ta 7 dienu darbo savaitė ir 
24 valandų poros. Darbi
ninkams darbas privalo
mas. Be viršininkų leidimo 
niekas negali mesti darbo.

Moterys, kurioms iki šiol 
Driešinosi organizuoti dar
bininkai, bus taip pat į- 
traukiamos į darbą. Vv- 
riausybė nustatys darbi
ninkams atlyginimą.

Mirė Kun. Valker

Canton, Mass. — šiomis 
dienomis mirė kun. W. 
Walker, šv. Jono Evange
listo par. klebonas.

Cernauti, Rumunija —• 
Vokietijos naciai organi
zuoja ukrainiečius kovai 
dėl nepriklausomybės.
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ĮVAIRIOS žinios
Nauji Kunigai Marijonai

Žinios Iš Lietuvos 
. Nusiskundžia Lenkų 

Pabėgėliais

Chicago, III. — Sekma-’ 
dienį, gegužės 26 cL, J. E. 
vyskupas B. Sheil suteikė 
kunigiškus šventimus ke
turiems Marijonams, bū
tent, kun. Antanui Miciū- 
nui iš Oglesby, III., kun. 
Antanui Mažuknai iš Wor- 
cester, Mass., kun. Kazi
mierui Stadalninkui iš 
Philadelphia, Pa., ir kun. 
Jonui Šauliui iš Maysville, 
Pa.

Nauji kunigai Marijonai 
yra baigę Tėvų Marijonų 
vedamą 
dale, III.

Kun. Antanas Miciūnas ius užbaigė Shenandoah, 
gimė spalių 8 d., 1915 m., pa lietuvių parapijos mo- 
Oglesby, III. Tėvams per- tykioje. Tėvams persikė- 
sikėlus gyventi į Chicagą, įus gyventi į Waukegan, 
jis pradinius mokslus už- m., kun. Jonas įstojo į vie-i 
baigė Chicagoje. Kolegijos šą mokyklą, bet neilgam, 
mokslus ėjo Marianapolio Pajutęs pašaukimą, įstojo 
Kolegijoje. 1935 m. įstojo; į Tėvų Marijonų vienuoli

ją. 1935 m. užbaigė Maria- 
! napolio Kolegiją. Užbaigęs 
kolegiją, įstojo į Tėvų Ma
rijonų seminariją. Kun. 
Jonas Šaulys studentauda
mas aktyviai veikė Stu
dentų organizacijoje.

Sveikiname naujuosius 
kunigus Marijonus ir lin- 

! kime geriausių sėkmių 
Kristaus Bažnyčioje!

I

I

Į
I

j

- , Iseminariją Hins-

i

Kas Naujo Vilniaus Krašte?
Trakuose nuo balandžio 

mėn. įvestos lietuviškos 
į pamaldos. Jų organizavi- 
į mu rūpinosi vietos šauliai.
Susidomėjimas lietuviško
mis pamaldomis buvo di
delis. Pasigirdus senoje 

i Vytauto bažnyčioje lietu- 
» jvedamą pas ^aius

' ! y x w noarAhimaa nnnnlnmGC 1saręs.

Kun. Kazimieras Stadal- 
ninkas gimė sausio 8 d., 
1917 m., Philadelphia, Pa., 
kur ir pradinius mokslus 
užbaigė, o 1933 m. užbaigė 
Šv. Juozapo aukštesnę mo
kyklą, 
1933 m. įstojo į Mariana
polio Kolegiją, o 1935 m. į- 
Stojo į Tėvų Marijonų se
minariją. Pasiekęs kuni
gystės luomą, yra pasiry
žęs tęsti mokslą. Daug vei
kė Studentų organizacijo
je.

Kun. Jonas Šaulys gimė 
spalių 26 d., 1916 m., Mays- 
ville, Pa. Pradinius moks-

Žagarė, Šiaulių apsk. — 
Apgyvendinus Žagarėje 
lenkus atbėgėlius, pradėjo 
dažnėti smulkios vagystės. 
Y pač turgadieniais jie par
davinėja įvairius daiktus, 

dau- kurie, kaip pasirodo, esti

į Tėvų Marijonų seminari
ją ir šiais metais ją laimin
gai užbaigė.

Kun. A. Miciūnas studen
taudamas veikė organiza
cijose ir bendradarbiavo 
mūsų spaudai, būtent, 
“Darbininkui”, “Draugui”, 
“Studentų žodžiui” ir ki
tiems.

Kun. Antanas Mažukna 
gimė gruodžio 12 d., 1914 
m., Worcester, Mass. Pra
dinius mokslus-užbaigė šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos mokykloje. Po to įstojo 
į Tėvų Marijonų vedamą; 
aukštesnę mokyklą, Hins- 
dale, III., o vėliau persikėlė 
į Marianapolio Kolegiją, 
kurią užbaigęs, 1935 m. į- 
stojo į Tėvų Marijonų se
minariją.

Kun. Mažiukna daug vei
kė Vyčių ir Studentų orga
nizacijose. Jis turi gabią! 
plunksną, ir būdamas stu
dentu jai nedavė rūdyti. 
Bendradarbiavo ‘Darbinin
kui’, kurio nuoširdžiais rė
mėjais ir LDS nariais yra 
jo tėveliai ir sesutė, ‘Drau
gui’, ‘Studentų žodžiui’ ir 
kitiems.

SKIRIA $1,111,754,916 
PAŠALPOS REIKALAMS

. pastebimas palinkimas į 
I muštynes bei chuliganiz-

Kąunas — Atatinkamų 
valdžios įstaigų nutarimų, 
šiais metais visos Lietuvo
je veikiančios spirito va
ryklos turės iš ūkininkų 
pirkti 75 nuošimčių jų su
vartojamų bulvių spirito 
gamybai. Likusius 25% 
reikalingų spiritui varyti 
bulvių varyklos galės užsi
auginti pačios.

Kaunas — Tikybinių or- - r - -
ganizacijų, kurios yra vai- pasistatyti. Dabar kun.

L Mikšys apsiėmė duoti vi
sos lėšas bažnyčios staty
bai, o planą irgi dovanai 
paruoš inž. Morkūnas. Gy
ventojams reiks prisidėti 
tik darbu. Kai bažnyčią 
pastatys, tai bus įkurta ir 
parapija.

mą.

I 
į

stybės pripažintos, kultū
ros reikalams iš valstybės 
iždo pagal šių metų biud
žetą skiriama 2,119.000 
Lt, iš kurių 1,690,000 kata
likams, 218,000 žydams, 
28,000 evangelikams refor
matams, 71,000 evang. liu- 
teronims, 53,000 stačiati
kiams, 38,000 sentikiams, 
7 tūkstančius karaimams

■ ir 11 tūkst. litų mahometo-
■ nams.
I

Washington, D. C. — J. 
V. Kongresas priėmė bilių, 
kuris skiria $1,111,754,916 
WPA darbams ir pašai-

I

i

poms ateinančiais metais. 
Bilius perduotas Senatui. 
Bilius draudžia duoti pa
šalpas nepiliečiams, komu
nistams ir nacių bundos 
nariams.

I

I
1

VVashington, D. C. —Pra- t
nešama, kad dėl karo Eu-I Reikėjo susirasti 
ropoję Jung. Valstybių 
eksportas sumažėjo 827, 

i 000,000 balandžio mėnesį.

J. V. Eksportas Sumažėjo
27 M'rfi jonais Dolerių

PREZIDENTAS SUDARYS 
APSIGYNIMO TARYBĄ

Stotys Bunyčiį Ir Kurs 
Pvapijį

Ynkūnai, Panevėžio aps. 
Kadangi šis kaimas ir a- 
pylinkė yra gana toli nuo 
bažnyčių, tai gyventojai 
pageidauja turėti bažny
čią Ynkūnuose. Bet gyven
tojai vieni patys nepajė-

I

A. A. Kun. Kazimierus 
Kiršinąs

Jis nėra karys, tai tik ge
rai ginkluotas šveicarų 
pašto tarnautojas saugoja 
vieną iš didžiausių paštų, 
kad nebūtų užpultas da
bartiniu laiku nedraugin
gų priešų.

2

Darbininko" JubilieJnio Pik 
niko Rėmėjų Eilės Auga

Naujosios Anglijos lietuviai laukia su nekantru
mu birželio 9 d., nes tą dier- toc ;r “Darhinin-
ko” 25 metų Jubiliejinis Iš’ 
Montello, Mass. Gros Lon 
nuos Šv. Roko par. choras 
Vaičaičiui, taipgi dainuos 
baite, dalyvaus p-nios O. 
ir kitokių įvairumų. Šiam piknikui šeimininkaus pa
tyręs tame darbe kun. Juozapas Petrauskas, šeiminin
kės ir kiti darbuotojai jau yra organizuojami. Svečiai 
atvykę į Jubiliejinį Pikniką tikrai bus patenkinti.

Katalikiškoji visuomenė norėdama, kad šis Jubi
liejinis Piknikas pavyktų šimtu nuošimčių, stoja į rė
mėjų eiles, aukodami po $1.00 ar daugiau. Nuo pereito 
ketvirtadienio iki šiandien įstojo į rėmėjus sekantieji:
D. Genevičienė, Boston, Mass........
V. Kohanskienė, Dorchester, Mass. 
A. Kalakowshy, £•? 
V. C. Barisas, ‘ /c • 
A. Zumas, Mi. Lai 
Petras Tamulionis, 
J. Kulokąs, Baltimorę, Md.............................
E. Buivydienė, Forest City, Pa.......................
Mrs. E. Chiginsky, Mahanoy City, Pa............
C. Grigas, Waterbury, Conn...........................
Mrs. Helen Zikcris, Aurora, III......................... 
Charles Bizausky, Palmerton, Pa.................
P. Krakauskas, Waterbury, Conn................
Pr. Sakos, Rochester, N. Y...........................
Ona Bandorienė, Old Forge, Pa........... ........
S. Steckienė, Manchester, N. H....................
M. Zaltauskienė, Dayton, O...........................
Mrs. A. E. Vessockienė, Minersville, Pa........
E. Vyšniauskienė, Brooklyn, N. Y................
Elz. Grudienė, So. Boston, Mass.......,...........
E. Gudaitienė, Hyde Park, Mass...................
P. Povilaitis, Hartford, Conn........................
R. Eitavičiūtė, Montello, Mass. .....................
Mrs. Z. Zikienė, Waukegan, III...’...................
Lithuanian Furniture Co., So. Boston, Mass. 
Julius Sykes, So. Boston, Mass.....................

i O. Lenkauskienė, Scrantcn, Pa....................
į C. Petraitienė, Waterbury, Conn.................
J. D., S. Boston, Mass....................................
Juoz. Zavadskas, Haverhill, Mass................
Edith Repshis, Cambridge, Mass. •..............
Jonas Vitkauskas, Westville, III. .....
Thos. Skusevičius, Lawrence, Mass............
Peter Šmotas, Waterbury, Conn...................
Mrs. M. Bernatonis, Elizabeth, N. J..............
Dr. A. A. Ivinskas, Detroit, Mich..................
Mrs. Vasiliauskas, Dorchester, Mass...........
John Peldunas, Newark, N. J.......................
M. J. Jakavonis, Montello, Mass...................
Kun. P. Garmus, Easton, Pa........................... 
J. Svirnelis, Kearney,N. J............................... 

Į Mrs. J. Ezerskis, Pt. Washington, Wisc.......
Pr. Juocis, So. Boston, Mass........................

. Mrs. C. Aukštikalnis, Gardner, Mass..........
G. Stukas, So. Boston, Mass.........................
Izidorius Ruka, So. Boston, Mass..............
Mrs. Eva Batenas, Broad Brook, Conn.......
J. Jazukevičius, Brockton, Mass..................
Pr. Povilaitienė, Waterbury, Conn..............
Marijona Obojutė, New Britain, Conn.....
R. Vitartas, Norwood, Mass.........................
J. Medveckas, Norwood, Mass......................
J. Shukaitė, Euclid, Ohio ...........................
A. Urcinas, Waterbury, Conn......................
Peter M. Yankauskas, Haverhill, Mass.......
M. Augustauskas, Waterbury, Conn...........
Robert Arnold, Brooklyn, N. Y..................
Mrs. Anna Sokilienė, Racine, Wis..............
Rose Chirokas, Montello, Mass..................
Cląra Marčuląitįs, Pittston, Pa...................
A. Rutkauskas, Glen Lyon, Pa.....................
V. Levutis, Cleveland, Ohio .......................
J. Briedis, Phila., Pa............................ .......
F. Vancevieienė, Hartford, Conn.................
Pranas Arusevičius, Du Bois, Pa.................
Edvardas Pranaitis, Waterbury, Conn......
Victor Urbonas, Brooklyn, N. Y.................
Steponas Agentas, Linden, N. Y.................
S. Kimutis, Homestead, Pa.........................
Ona Gručkienė, Baltimorę, Md.................
Adam Rakauskas, So. Boston, Mass..........
S. Mockus, So. Boston, Mass.....................
Pr. Janulevičius, So. Boston, Mass.........................$1.00
M. Billis, So. Boston, Mass$1.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas.

:hester, Mass. ... 
~ er, Mass.........

;. Pa..................
c. Boston, Mass.

. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. 81.0° 
.. $1.( 
. $1.( 
. $1.1 
. $1.' 
. $1. 
. $1.00 
.. $1.00

. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.50 
.. $1.00 
.. $1.00 
... $2.00 
... $1.00 
.. $1.00 
.. $1.50 
.. $1.50 
.. $8.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.50 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.50 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.... $2.00 
.... $1.00 
... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
....$1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.50 
....$1.00 
....$1.00 
....$1.00 
...  $1.00 
....$1.00 
.... $1.00

tis, kiek tinkama. Dabar ir 
Kaunas vėl atrodo, kaip 
prieš karą. Judėjimas yra 
smarkiai padidėjęs, o kai- 
kuriomis gatvėmis auto
mobilių važiavimas prime
na net Ameriką. Tiriama, 
kad ir susisiekimų nelai
mių skaičius vėl padidė
jęs, kurs ankščiau buvo 
visiškai išnykęs.

I

Daugailiai. Š. m. kovo 29 
d. dalyvaujant vietos kle
bonui kun. K. Mozūrui ir 
kun. P. Prunskiui, atsisky
rė su šiuo pasauliu ilgame
tis Daugailių parapijos bu- 
vusis klebonas, kuris šioje 
parapijoje išklebonavo net 
40 metų. Valionis buvo gi
męs 1865 m. Žvigų kaime 
Šiaulių parapijoj. Laidotu
vės įvyko balandžio mėn. 1 
d. dalyvaujant J. E. Vys- 

kuris

K aunas — Balandžio 17
— 19 d. Kaune ir Vilniuje 
įvyko Pienocentro narių į- 
galiotinių atstovų suva
žiavimas, kuriame dalyva
vo 615 teisėtų atstovų, at
stovaujančių 163 iš 176 
pieno perdirbimo bendro
vių.

Paskutiniais metais bu
vo išvežta užsienin 350,000 
statinaičių gero sviesto, 
už kurį gauta apie 45 mili- kupui Matulioniui, 
jonus litų. • Kilus karui, atlaikė iškilmingas pamal- 
blokadoms ir pakrikus das ir palydėjo į kapus, 
tarptautiniam susisieki-į taip pat laidotuvėse daly- 

; mui, pieno produktų eks-į vavo net 15 kunigų. Laido- 
• portas atsidūrė nemažų j fuvėse dalyvavo visų orga- 
sunkumų akyvaizdoje. i nizacijų vėliavos su gedulo 

ženklu. Ant kapo sudėta 9'Xį___ ___ ~ __ _ _____
vainikai. Pažymėtina, kad sudaro tik apie 1/5 dalį a- 
Daugailių kapinėse laido- vįų vilnos kainos.

i
i

VVashington, D. C. —Pre-] ja negalėjo nustatyti 
zidentas Rooseveltas su- nužudymo priežasties, 
darys specialę apsigynimo 
tarybą iš valdžios ir civilių taip ekspertiškai sukapo- 
atstovų nepaprastiems rei- tas į šmotelius, kad polici- 
kalams. ja sako jog tą žiaurų dar-

Prezidentas nori sušauk-ibą &al būti atliko koks 
ti valdžios ekspertus trans- n0.rs. Pa”,s«s ^^3 ar 
portacijos, komunikacijos, mėsininkas. 

finansų, darbo ir vartotojų! ParSpijiniŲ KnyCJŲ PrddŽid 
sudarymui planų.

Aleksandras

sauges-!
nių rinkų ir prisitaikinti 
pakitėjusių sąlygų reika
lams. Viso š. m. sausio 1 d. 
balansas buvo suvestas 
net 29,126,985.95 Lt. Pelno 
ir nuostolių sąskaita su
vesta 2,403,326.79 Lt. Gry-’ 
no pelno liko 76,210.69 Lt.J 
kurs paskirstytas taip: at
sargos kapitalui 43,210.69 
Lt, pagrindiniam kapitalui 

Galiūnas 16,000 Lt, Jaunųjų Ūkinin
kų Rateliams ir kitoms or
ganizacijoms (šauliams, 
civilinei aviacijai, Šv. Vin
cento dr-jos išlaikomoms 
prieglaudoms ir kt.) 17, 
000 Lt.

Kaunas — Keliama min
tis ir Lietuvoje įsteigti vil
nų iš pięno gaminimo įmo- ’ 
nę. Italijoj, pavyzdžiui, į 
vilnonių audinių pramonę 
įmaišoma net, iki 40 nuoš. 
pieno vilnos. Dirbtino šil
ko ir medžio vilnos gamy
bai reikalinga yra celiulio
zė, o pieno vilnai kazeinas, 

■ gaunamas iš nugriebto 
pieno. Pieno vilnos kaina

jamas dar pirmas kunigas. 
Laidotuvėse dalyvavo ne
paprastai daug žmonių net 
iš gretimos parapijos, ir 

1 labai daug ėjo ŠŠ. Sakra- 
! mentų. Tai gražus pavyz
dys.

Suspenduotas Kun. Z. 
Žeidys

Birželio mėn.Vilnius
pabaigoje Vilniuje rengia
ma visuotinė dainų šventė. 
Šventėje ruošiasi dalyvau
ti labai daug chorų iš viso 
krašto.

Nei krikščionybės pra
džioje, nei viduramžiais 
nebuvo parapijinių knygų 
šiandienine prasme. Tik 
keturioliktajame šimtme
tyje susiduriama Prancū- 

i zijoje su tam tikrais luo
mų sąrašais, kurie galima 

212_, New Yorke rado į jau lyginti su dabartinė- 
šmotelius sukapotą žmo-imis mūsų parapijinėmis 
gų. Keletą dienų ėmė išaiš
kinti nužudyto žmogaus 
asmenybė. Policijai pagel
bėjo išaiškinti tūlas Vin- 
cent Kortachaisky. Paaiš
kėjo, kad nužudytasis yra 
70 metų amžiaus lietuvis, 
Aleksandras Galiūnas, ku
ris gyvenęs Allen St., New 
Yorke. Buvęs bedarbis, ra
maus būdo žmogus. Polici-

Policija Rado Sukapoti 
Lietuvio Kūną

New York, N. Y. — šio
mis dienomis policija East 
Side,

Kaunas — Lietuvis dipl. 
mišk. M. Gureckas gavo 
sutikimą steigti Šiauliuose 
faneros fabriką, kuris ga
lės per metus perdirbti a- 
pie 12,000 kietmetrių juod
alksnių ir beržinių rąstų. 
Prie fabriko bus dar lent- 
piūvė ir dėžių gaminimo 
skyrius.

Vilnius — Kun. Z. Žeidys, 
gausiai susirinkusiųjų 
prašomas, atlaikė Vilniaus 
katedroje lietuviams gegu
žines pamaldas.

Ryšium su tuo, kitą die
ną kun. Z. Žeidys gavo ark. 
Jalbrzykovskio raštą, ku
riuo jis suspenduojamas 
vieneriems metams.

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

r-^Hėra Geresnės

\ Bile Kuriam
1 -A Butelyje

F
1

-<
1

knygomis.
Tikrieji susituokiančių

jų, krikštijamųjų, miru
siųjų, sutvirtinamųjų, pir
mosios komunijos einan
čiųjų ir pan. užrašai pra
dėti daryti tik šešiolikta
jame šimtmetyje Italijoje, 
Ispanijoje, Portugalijoje ir 
Vokietijoje (nuo reforma
cijos). Seniausia vokiečių

Kaunas — Kilus Europos 
karui ir pasunkėjus skys
tojo kuro (benzino, žibalo 
ir tp.) gavimui, buvo įves
tos ir Lietuvoje taupymo 
priemonės ir nustatytos 
gazolino normos automo- 

' biliams ir sunkvežimiams, 
o privačių lengvųjų auto
mobilių važinėjimas visai 
uždraustas. Paskutiniu 
laiku skystojo kuro pradė
jus gauti kiek reikia, ben
zino ir gazolino visi varžy-

parapijinė knyga, vesta 
Bazelio klebono 1490-97 
m., dabar yra Londono 
muziejuje.

Oficialusis įsakymas ves
ti parapijines knygas buvo 
tai Tridento Santarybos 
(1545 — 1563) nutarimai 
Žinoma, dar praėjo nema
ža laiko, kol tie nutarimai mai panaikinti ir visi pri- 
praktikoįe visiškai įsigalė- vaČiu automobiliu savinin- 

ijo. ‘ “P. G.”

i
I

v

kai dabar vėl gali važinė-
'0 d 3-r it v

AllSON OISTIiilNC to •<>■ R-.t'.j

Jurgis: Gėdintumeis, kai
myne, tavo žmona taip 
sunkiai serga, galima sa
kyti, guli mirties patale, o 
tu čia traktieriuj girtauji. 
Tai negražu.

Kaulas: Kodėl negražu?

Juk aš geriu tik už jos 
sveikatą.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.
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Šiurpulingos Krizės Momentas
Vokiečių ofensyvas užkliuvo. Nebesigiria, kad 

viskas eina pagal nustatytą planą. Gi jų planas buvo— 
pasiekti Paryžius ne ilgiau kaip į dešimtį dienų. (Penk
toj ofensyvo dienoj sakėsi pasieksią Paryžių į 72 va
landas). Viskas buvo apskaičiuota. Pereiti Olandiją ir 
Belgiją ims ilgiausiai penkias dienas. Motorizuotai 
kariuomenei darant į dieną 30 mylių, nuo Sedano j Pa
ryžių išeis kaip tik penkios dienos. Prancūzų pasiprie
šinimas? Taip, jis bus, bet apskaičiuota, kad turint 80 
tonų tankus, viršenybę ore ir naują ginklą — ugnį, 
prancūzus bus galima greit likviduoti. Jie drąsūs ir 
moka manevruoti, bet oro bombų ir tankų ugnies jų 
nervai neišlaikys. Tas naujas ginklas tai kažkokia ne
paprasto karščio ugnis (2000 centigradų), kurią tarsi 
vandenį leidžiama srovėmis iš tankų. Nuo jos tirpsta 
šautuvai, o žmonės alpsta ir miršta kaip musės. Ugnis 
ant žemės, bombos iš oro — tai perdaug ir drąsiausio 
žmogaus nervams. Vokiečiai tą viską apskaičiavo ir 
neapsiriko. Alijantų kariuomenė niekur neatsilaikė. 
Ties Sedanu vokiečiai beveik nekliudomi perėjo kiek 
silpnesnę Maginot linijos spragą ir nesulaikomu smar
kumu traukė į Paryžių. Užsilikusi Belgijoj sąjunginin
kų armija kiek pastoviau gynėsi. Tai dar geriau: juo 
ilgiau jie Belgijoj užtruks, juo greičiau bus nuo Pran
cūzijos atkirsti ir turės pasiduot ar būt sunaikinti. Ir 
tas vokiečių buvo apskaičiuota, žodžiu, žygis į Pary
žių atrodė, kaip koks kruvinas militarinis paradas. Jau 
pradėta kalbėti, kad už 7—10 dienų bus puolama An
glija, nes vokiečiai paėmė Prancūzijos uostus Boulog- 
ne ir Calais, iš kur į Angliją tik 22 — 30 mylių.

Bet štai militarinis paradas pradėjo krikti, ir iš 
vokiškų šaltinių pasklydo žinia, kad žygį į Angliją rei
kės kiek atidėti. Apie paėmimą Paryžiaus visai nė ne
minima. Kas atsitiko? Dalykas toks, kad prancūzai 
pradeda atsigriebti ir puola vokiečius iš dviejų šonų: 
nuo Paryžiaus ir iš Belgijos. Vokiečių puolimo ruožas 
susiaurėjo iki 12 mylių ir gali būti pergnybtas. Tada 
vokiečių armija, pergreit nužygiavusi į Prancūzijos 
pajūrį, gali būti atkirsta ir sunaikinta. Vokiečiai džiū
gavo apsupę Belgijoj didžiulę alijantų armiją, bet ta 
armija nenori pasiduoti ir perdidelė taip greit sunai
kinti. Ji ne tikflnepasiduoda, bet ir mušasi. Ji spaudžia 
vokiečius iš šiaurės ir siekia susijungti su kita didele 
prancūzų armija, kuri spaudžia vokiečius iš pietų. Ap
supimo manievras veikia abiem galais. Pasirodo, kad 
ir gen. Weygand turi savo planą. Jis išnaudojo neap
dairų vokiečių pasiryžimą ir bando juos pastatyti dar 
blogesnėj padėty, kaip kad buvo 1914 m. prieš mūšį 
ties Marne. Einančios dabar kautynės apie Amiens, 
Cambrai, Perone sudaro pačią svarbiausią karo krizę. 
Jei prancūzų nervai išlaikys ir jie likviduos tą siaurą 
12 mylių sąsmauką, tai vokiečių blitzkriegas bus pri
pažintas netinkamu didelėms valstybėms nugalėti. Šie 
žodžiai rašomi pačiu krizės momentu. Kai jie bus skai
tomi, krizė gal bus pasikeitusi šion ar ton pusėn ir si
tuacija gal bus daug paaiškėjusi. Kol kas galime tik 
spėliojimais besiversti.

Ką darys Mussolini? Visi tai klausia ir atsakymo 
nesuranda, dėlto, kad pats Mussolini tyli. Kodėl jis ty
li ? Veikiausiai dėlto, kad pats dar neišsprendė, ką da
rysiąs. Vieni sako, kad jei Mussolini nestoja į karą, tai 
ženklas, kad vokiečiams visur sekasi — mat. jis dar 
pagalbon nereikalingas. Bet kiti teigia, kad Mussolini 
tik tada puls alijantus, kada nebus jokios abejonės, 
jog vokiečiai pilnai laimėjo. Gi jei bus aišku, kad vo
kiečiai pralaimės, tai Mussolini nė iš vietos nepasi ju
dins. nes, girdi, jis didvyris tik Etioniioi ar Albanijoj. 
Prieš stipresnes valstybes niekad neišdrįsias kariauti. 
Jei taip, tai Itali jos vadas būtu pasirinkęs labai nedar
binga role. Ar tai tikslūs spėliojimai, tai einamoji kri
zė gal neužilgo parodys. K.

ŽEMES DREBĖJIMAI
Žemės drebėjimai pasi

taiko ne tiktai vulkanų ša
lyse, bet ir vietose, kurios 
yra žymiai nutolusios nuo 
vulkanizmo centrų. Pasta
roji aplinkybė nurodo, kad 
žemės drebėjimus iššaukia 
jėgos, kurios glūdi giliai 
po žemės paviršiumi. Že
mės drebėjimai yra baisus

gamtos reiškinys, kuris ne 
tiktai pridaro milžiniškų 
nuostolių, bet yra pražū
tingas ir pačiam žmogui. 
Didžiausios Europos isto
rijoj katastrofos išreiškia
mos skaitlinėmis 120,000 
ir 200,000 žmonių, žuvusių 
per žemės drebėjimus. 
1693 m. vien tik Sicilijos

saloj žuvo 60,000 žmonių 
Per garsųjį Lisabonos že
mės drebėjimą 1755 m. žu 
vo 30,000 žmonių.

Dažniausiai žemės dre 
būjimai tam tikrai šaliai 
arba apylinkei nėra atsi
tiktinis reiškinys. Dauge
lyje kraštų žemės drebėji
mai pasikartoja gana daž
nai, neduodami vietos gy
ventojams to fenomeno' 
užmiršti. Pav., apskaičiuo
ta, kad Vidurinėje Vokieti
joje nuo 1786 ligi 1846 m. 
buvo 168 žemės drebėji
mai; Reino baseine nuo 9 
šimtmečio ligi 1845 m. bu
vo 560 drebėjimų. O pagal 
Kluige per septynerius 
metus (1850 — 1857) buvo 
4620 žemės drebėjimų; iš 
to skaičiaus pietų Italijai 
ir Sicilijai tenka 509.

Turtingiausia žemės dre
bėjimais Pietų Amerika, 
kur žemės drebėjimai be
veik nuolatos vyksta ku
rioje nors apylinkėje. Už
tenka paminėti, kad Limos 
miestas, jį bestatant, buvo : 
dešimtį kartų žemės dre
bėjimo sugriautas.

Daugiausia žemės drebė
jimų būna juostoje, kuri 
apjuosia žemės rutulį tarp 
36° ir 48 ' šiaurės platu
mos. Žemės drebėjimai 
vyksta jaunų grandininių 
kalnų srityse (Italijoj, 
Graikijoj, Iberų pusiasa
ly). Ryitnė Europa, o kar
tu ir Lietuva, būdama ne
judrus skydas, yra laisvos 
nuo žemės drebėjimų. Tas 
pats ir kitose pasaulio ša
lyse: Pietų Azija, Zundo 
salynas, Japonija ir visas 
Amerikos vakarų pakraš
tys dažnai nukenčia dėl že
mės drebėjimų. Kanada, 
Brazilija, Afrika nuo jų 
dažniausiai laisvos.

Žemės drebėjimų yra į- 
vairių — nuo vos pastebi
mų virpėjimų ligi baisiau
sių katastrofų, per kurias 
pavirsta griuvėsiais ištisi 
miestai, žūsta dešimtys 
tūkstančių žmonių, visiš
kai pasikeičia apylinkės 
vaizdas, o vandenyne kyla 
sūkuriai ir verpetai. Tokių 
žemės drebėjimų, pav. į- 
vyko 1906 IV 18 San Fran- 
ciske, tų pačių metų rug- 
piūčio 16 d. Valparaise; o 
1908 XII 18 įvyko Sicilijos 
Kalabrijos katastrofa, ku
ri apėmė 6000 k v. klm. plo
tą, taip kad pasiekė Nea
polį ir Korfu. Pastarojo že
mės drebėjimo metu žuvo 
83,000 žmonių. Mesina ir 
Reggio Calabria pavirto 
griuvėsiais ir apgriuvo As- 
promonto kalnas. 8 minu
tes po pagrindinio smūgio 
jūrų vanduo atsitraukė 
nuo kranto, bet greit su
grįžo su nepaprastu įnirti
mu ir aptvindė žemę 8 me
trų ir didesnio storumo 
sluoksniu. Ligi 1909 m. pa
baigos įvyko dar apytik
riai 950 pakartotinų žemės 
drebėjimų (Nachbeben).

Žemės drebėjimo metu 
atsiranda dideli žemės ply
šiai. Taip 1891 - X - 28 ja
ponų srityse Mino ir Ova- 
ri per 112 km. susprogo pa- 
leozoinė uolena ir sutruko 
kalnų grandinė. Islandijoj į 
per 10 km. sprogo bazalto 
lava 15 
mo, ir per 30 metrų viena 
dalis pakilo aukščiau ki
tos. Per žemės drebėjimus 
nutrūksta ištisi jūros 
krantai, aukštyn ir žemyn 
pasvyravę, nuvirsta kalnai 
ir nuslenka žemės plotai. 
Taip, 1913 - III - 14 saloje 
Didysis Sangir nuslinko

Apdrauc’a Darbininkams Ir Jy ,KUN,GAS ANTANAS '■MAZUKNA M,c 
Šeimoms

Pagal Socialės Apdraudos Akta
Socialūs Apdzaudos Ak

tas yra Kongreso priimtas 
įstatymas. Įsteigia darbi- 

į ninkams ir jų šeimoms dvi 
socialės apdraudos rūšis— 

i bedarbio apdraudą ir seno- 
amžiaus - ir - likusių naš- 

• laičių apdraudą. Aprūpina 
i vieša pašalpa neturtin
giems seniems, akliems ir 
vaikams.

į Socialės Apdraudos Ak
tas tapo priimtas 1935 m. 
'ir pataisytas 1939 m.

JEIGU ESI JAUNAS
Jeigu esi jaunas darbi- 

I ninkas prie darbo, kuris į- 
eina į socialės apdraudos 
sritį, tavo apdraudos tei- 
sės yra tau ir tavo šeimai 
dvigubai svarbesnės tavo 
algos, jaunam būnant, yra 
įskaitomos į tavo socialės 
apdraudos sąskaitas, ir pa
gal tas algas gausi mėne
sinę apdraudą, kuomet pa
sensi. Bet jei tamsta nu
mirtum, tavo socialės ap
draudos sąskaita yra ap
sauga tavo žmonai ir vai
kams, jeigu esi vedęs, arba 
tavo vaikams jeigu esi 
darbininkė ar našlė. Jeigu 
esi nevedęs, ir užlaikai tė
vus, tai tavo apdrauda juos 
apsaugos.

Apdrauda greičiau auga 
ankstyvuose metuose, ir ji 
greičiau auga žemos algos 
darbininkams. Jeigu tams
ta uždirbi $50. per mėnesį 
virš 30 metų, prie užsiėmi
mo, kuris įeina į socialės 
apdraudos sritį, tau sulau
kus 65 m. amžiaus, ap
drauda pasieks $26. per 
mėnesį, suma yra daugiau 
kai pusė tavo vidutinės al
gos per dirbančius metus. 
Tavo žmona, jei turi 65 m. 
amžiaus, gautų $13., tai a- 
budu kartu, gautūt $39. 
per mėnesį iki mirties. Jei
gu darbininkas pirmiau 
numirtų, tai našlė gautų 
našlės apdraudos išmokė
jimą $19.50 per mėnesį. 
Jeigu darbininkas neve
dęs, ir palieka tėvus, ku
riuos jis užlaikė, ir jei tie 
tėvai sulaukė 65 m. am
žiaus ar daugiau kiekvie
nas iš jų gautų $13. per 
mėnesį. Bet jei jie dar ne
sulaukė 65 m. amžiaus, kai

v •

25 metrų platu-

apdraudą, kuomet sulauks 
tų metų.

Daleiskime, kad darbi
ninkas numirtų, išdirbęs 
tik tris metus prie užsiė
mimo, įstatymo įimto. Sa
kykime, kad tas darbinin
kas paliko našlę ir du ma
žu vaiku. Jei per tuos tris 
metus jis uždirbdavo iki 

l $50. per mėnesį, tai jis už- 
■ dirbo apdraudos iki $20.60 
Der mėnesį. Ir todėl jo naš- 

jlė gautų $15.45 per mėne- 
5 si, arba tris - ketvirtada- 
liūs darbininko apdraudos 

i sumos, ir kiekvienas vai
kas gautų pusę darbininko 

j sumos, ar $10.50 per mėne
sį. Tas reiškia, iš viso $36. 
05 to darbininko šeimai. 
Kiekvienas vaikas gautų 
savo dalį pakol pasiekia 16 
m. amžiaus arba 18 m. am
žiaus jeigu vis lanko mo
kyklą, arba pakol apsive- 
da.

I parapijinę šv. Kazimiero 
j mokyklą, ir buvo pirmuti- 
; nis šios mokyklos alum-
■ nas, kuris buvo įšventintas 
į kunigus. Pradinėj moky
kloj bebūdamas tarnavo

■ prie Mišių per penketą me
tų. Mokyklą baigė 1929 m.

1929 m. gerbiamo dabar
tinio Tėvų Marijonų pro- 

; vincijolo, kun. dr. Jono Na
vicko, raginamas, išvažia
vo į Marian Hills high- 
school. 1930 metais įstojo 
į Tėvų Marijonų naujoky
ną, ir sekančiais metais, 
liepos 16 d., priėmė savo 
laikinuosius įžadus. Amži
nus įžadus priėmė 1933 
metais. Tais pačiais me
tais, Tėvams Marijonams 
įsteigus kolegiją Thomp- 
son, Conn., kun. Antanas 
išvyko ten mokytis. Čia 
baigęs du metu kolegijos, 
1935 m. atvyko į naujai į- 
steigtą Tėvų Marijonų se
minariją, Hinsdale, Illi- 
nois, ir įstojo į pirmąjį fi
losofijos kursą. Dabar po 
reikiamų studijos metų, 
kunigas Antanas atsiekė 
savo tikslą, — kunigystę.

Kunigas Mažukna yra 
ir spaudos asmuo. Jis ben- 
dardarbiavo laikraščiams: 
‘Draugui’, ‘Darbininkui’, 
‘Laivui’, ‘Studentų žo
džiui’. Jo straipsniai pasi
žymi aiškumu ir sveiku 
protavimu. Jo raštai neiš- 
tęsti, bet jie praktiški, pri
taikinti laikams, vietoms 
ir asmenims. Be to, kun. 
Antanas mėgsta aprašyti 
įvairias įvykstančias Baž
nyčios švenčių apeigas. 
Gal ne vienam teko paskai
tyti lietuviškuose laikraš
čiuose nuodugniai aprašy
tas Popiežiaus karūnacijos 
ceremonijas, kunigų įšven
tinimo ir šiaip bendrai į- 
vykstančias apeigas baž
nyčioje. Prie progos, pri- 
mintina, kad kun. Antanas 
buvo ir seminarijos zakris
tijonas. Jo liturginis sko
nis švelnus ir gražus. Di
desnėms šventėms jo pas-

Ieva Juzulėnaitė, iš 
Kunigo Antano

I
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darbininkas mirė, jie gaus

žemė, palaidodama 200 
žmonių.

Didesniuose vandens ba
seinuose dėl žemės drebėji
mo atsiranda didelių ver
petų. Upėse ir ežeruose 
pakyla bangos, ir žmonės 
laiveliuose pajunta staigų 1 
smūgį, lyg laivelis užkliu
dytų dugną ar kitą kokią 
kliūtį. Ypatingai nerimsta 
vanduo netoli viršutinio 
drebėjimo židinio (epicen
tro). 1908 m. Mesinos že
mės drebėjimo metu paki
lo 2 — 3 metrų bangos, su
daužė uosto pastatus ir iš
metė laivus į sausumą. 
Prie kranto netoli Vilią 
San Giovanni buvo lyg ši
puliukai sumesti į krūvą 
žmogaus aukštumo betono 
blokai, o prie Pellaro buvo 
nutrauktas nuo geležinio 
pagrindo 40 mtr. ilgumo 
geležinkelio tiltas ir nu
blokštas per 38 metrus. Vi
si kabeliai buvo sudrasky
ti.

Kunigas Antanas J. Ma- 
žukna gimė gruodžio 12 d., 
1914 metais, Worcester, 
Mass. Buvo krikštytas šv. 
Kazimiero parapijoje. Jo 
tėvas Vincentas Mažukna. 
yra iš Rokiškių; gi mamy
tė,
Subačių, 
tėvas yra vietinės Worces- 
ter, Mass., LDS kuopos na
rys. Mamytė daug darbuo- 

j jasi labdarybės srityse. Be 
to, vienas iš kun. Antano 

j brolių, Bronius, mokosi 
Montrealo, Kanadoj, dva
sinėj kunigų seminarijoj;

Našlė gautų apdraudą kitas gi, Algirdas, dirba 
tol, kol vaikai gauna išmo- kartu su savo tėveliu. Tu- 
kėjimus. Vėliau, jeigu naš- ri taipgi vieną sesutę, 
lė vėl neištekėtų už vyro, Prancišką.
jinai galėtų gauti mėnesi- į Kunigas Antanas lankė 
nę apdraudą vėl susilaukus —
65 m. amžiaus. | kvalifikuoti pagal sistemą.

Jei vidutinė alga yra Vieša Pagelba (Public As- 
aukštesnė, tai apdrauda sistance), federalis vals- 
irgi didesnė. Jeigu tamsta tiškas planas, kuris teikia 
uždirbai $100. per mėnesį, pašalpą neturtingiems, še
favo apdrauda po trijų niems, akliems ir vaikams 
metų prie užsiėmimo, kurį yra kas kitas. Dėl informa- 
įstatymas įima, būtų $25. ei jų apie Apdraudos siste- 
75 per mėnesį. Tavo našlė mą kreipkitės prie arčiau- 
gautų $19.31, ir kiekvienas sios Sočiai Security Board 
vaikas gautų po $12.88, iš raštinės. Dėl informacijų 
viso, $45.07 šeimai taip ii- apie viešą pašalpą kreipki- 
gai, kol vaikai nesulauks 
18 metų amžiaus.

Kad tavo šeima gautų ši
tą apdraudą, suprantama, 
kad tamsta privalai turėt 
reikalaujamus “apdengtus 
kvartalus”. Tas reiškia, 
kaip pirmiau buvo paaiš
kinta, kad turėjai uždirbti 
prie darbų, įstatymo įim
tų, nors $50. ar daugiau, 
kas kvartalą per pusę ka
lendoriškų kvartalų nuo 
1936 m., arba nuo laiko, Atsakymas — 
kada 
žiaus, 
lesnis 
talų). 
našlę ir jaunus vaikus, še
šis kvartalus, jeigu į 12 
kvartalų prieš pat mirtį 
būtų užtektinai. !

Pastaba: Seno - amžiaus 
ir likusių našlaičių apdrau
dos planas įima tik darbi- nystėje yra įrašyta ilga ir 
ninkus ir jų šeimas, kurie laiminga senatvė.

I
tės prie arčiausios labda
rybės raštinės.

S. S. B.

"Teisiu Byla" Yra Dalis 
Jung. Valstybių Konstitu

cijos
NeseniaiKlausimas

skaičiau kelis straipsnius tangomis ir rūpesčiu kop- 
apie Amerikos “Bill of 
Rights”. Kur galiu rasti 
pilną turinį tų įstatymų?

“Bill of 
sulaukei 21 m. am- Rights” vadina pirmus de- 
kuris laikas tik vė- šimts priedų 
(iki iš viso 40 kvar-
Arba, jeigu palieki

——-J-j prie Jung. 
Valstybių Konstitucijos. 
Jie pirmo Kongreso buvo 
pasiūlyti tam Kongresui 
susirinkus New Yorke 
rugsėjo mėn. 1789 m. ir 
veikia nuo gruodžio mėn. 

‘1791.
Veiklioje ir stiprioje jau-
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lyčia buvo išpuošiama pui
kiausiai.

Kunigas Antanas Mažuk- 
na bus įšventintas į kuni
gus gegužės 26 d., J. E. 
vyskupo Bernardo Sheil, 
D. D., Quigley Seminarijos 
koplyčioje, Chicagos, Illi- 
nois.

Artimi jo draugai ir ben- 
dardarbiai linki jam ge
riausio pasisekimo ir lai
mės jo ateities darbuotėj. 
Telydi Aukščiausias tavo 
kelius!

X. -<.A

Sl

, a* .<• •«*

V. Morkūnas. 
“P. G.”

Išbandytas Britų Supermarine Spitfire, prie Ottawa, Can., patirta, 
kad turįs tokius pat įrengimus ir atlieka tokią pat užduotį, kaip Ameri
kos orlaiviai.
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Prisiminus Liet. Vyčių Suvažiavimu

Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

Veda — P. KupraitiS

VAIKAI

Bal. 28 d. VVorcester, Mass.
Šv. Kazimiero lietuvių parapijo
je įvyko L. Vyčių Naujosios An
glijos Apskrities metinis suva
žiavimas, kuris praėjo gan į- 
spūdingai. Daug įspūdžio sukė
lė, tai įvairūs, įdomūs organi
zacijų reikalų svarstymas ir 
diskusijos, bei priimtos rezoliu
cijos. Aiškus jaunuolių suprati
mas savo organizacijos reikalų 
ir nuodugnus reikalų svarsty- kalbėti, bet čia įsiterpė apskr. 
mas, sakyte sako, kad vyčiai tu- pirm, ir dvasios vadas. Jie aiš- 
ri išauklėję visą eilę gabių jau- kiau jaunimą įtikina, kad Susi- 
nimui bei visuomenei vadų ir, vienijimu vyčiams reikia susi- 
tuo labai tenka džiaugtis. Kurie rūpinti. Visi suprato ir priima 

kad mūsij pageidavimą organizuoti Susi- 
kad nėra vienijimo jaunimo kuopas, o

I

, kur negalima, ten rašytis prie 
: veikiančiųjų. Čia jaunimas su
prato, kad Susivienijime jų tė
vų sukrautas turtas, todėl juo 
reikia ir rūpintis. Plačiai ap
kalbėta vajaus reikalai. Pasiro
do, kad Naujos Anglijos apskr. 
ir visa vyčių organizacija žen
gia gražiai pirmyn, savo veiki
mu ir naujų narių skaičiumi.

VVorcester 26 kp. vyčiai labai 
! sumaniai ir gražiai svečius pri
ėmė ir pavaišino. Nuoširdumas 

' buvo matyti iš gerb. kleb. kun. 
A. Petraičio. Mano linkėjimai ir 

j toliau vyčiams taip gražiai veik
ti! Svečias.

ganizacijoms neleis žūti.
Sulig dienotvarkės iškyla 

daug kitų klausimų. Pirminin
kas referuoja Centro klausimu. 
Čia pasipylė eilė įvairių klausi
mų, truputį įsikarščiuota, bet 
vėl klausimai palikti iki Seimo. I la.

Iškyla LRKSA klausimas. 
Jaunimui apie Susivienijimą 
mažai žinoma, ir vienas kitas 
pareiškia, kad tuo klausimu nc- 

arskr.

ir

jau seniai “verkia”, 
jaunimas ištautėjęs, 
jaunuolių tarpe veikėjų, vadų, 
čia mes galime drąsiai atsakyti, 
kad jie klysta taip galvodami, 
nes tą patvirtina šis įvykęs Vy
čių suvažiavimas.

Suvažiavimo sesijos įdomios, 
gyvos. Atstovai aktyviai daly
vavo diskusijose. Apskrities pir
mininkas Pr. Razvadauskas su
maniai sesijas veda. Kai kurie 
mūsų išeivijos vadai, sekdami 
posėdžių eigą, reiškia savo širdy 
džiaugsmą, o tas pastebima jų 
akyse ir veidų bruožuose. Jie 
mano: nereikia nusiminti, šitas 
jaunimas pavaduos mūsų eiles 
ir, visoms mūsų įstaigoms ir or-

motina vėl papykusi tarė: 
“Tu davei tam...” Sesers 
vyrui besiartinant visi nu
tilo.

Aš ilgai žiūrėjau į hori
zontą, tamsūs debesys ki
lo horizonto pakrašty, o to
lumoje juodavo Jersey sa- 

Kai mes prisiartinome
prie salos, aš dar kartą la
bai norėjau pamatyti savo 
dėdę Julių ir tarti dar nors 
vieną gerą žodelį, jį pa
sveikinti, jam palinkėti. 
Tačiau, deja, kadangi aus
terių jau niekas nebepir- 
ko, vargšas dėdė jau buvo 
pasišalinęs į laivo gilumą, 
j savo menkutį, nešvarų 
kambarėlį.

Atgal mes grįžome kitu 
laivu, kad Juliaus daugiau 
nebesusitiktume. Man bu
vo labai labai liūdna ir ne
ramu, kad aš daugiau ne
mačiau savo dėdės Juliaus. 
Taigi dabar, pamatęs šį 
vargšą elgetą, ir prisimi
niau tą skaudų įvykį”, bai
gė savo pasakojimą mano 
draugas Juozas Davran- 
che. Jonas.

L Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio Dėmesiui

Mano Dėdė Julius
(Tęsinys)

Ore laimėtojas. Don Straus, Harvard Flying Club 
užvaizdą, nufotografuotas laike, kuomet jis rodė savo 
laimėtą taurę už atsižymėjimą laike skraidymo — In- 
tercollegiate Air Meet, Springfleld, Mass.

AUGANT —
Ar nors kartą pamąstei, 

kiek nemalonumų atsitin
ka su kūdikiu pakol jis už
auga. Stebėtina, kad šis 
mažutėlis sutvėrimas, ku
ris jokiu būdu negali vie
nas apsieiti, tampa suau
gusiu žmogumi, pilnu e- 
nergijos ir proto. Kas pa
gelbsti vaikui augti yra 
pasiaukojęs asmuo, bet čia 
mažai tegalima apie tai ra
šyti dėlei stokos vietos. 
<albėsime apie dalykus, 
kurie atsitinka šeimose, 
kurių tėvai atvyko iš kito 
kontinento. Jeigu kaikurie 
dalykai sąryšyje su tuo 
interesuoja mūsų skaity
tojus, prašau apie tai man 
pranešti.

Daugumas žmonių, kada 
atvyko į šią šalį, apsistojo 
tose vietose, kur jų kaimy
nai juos ir jų kalbą supra
to; jie su draugais lankė 
vieną bažnyčią, visi sekė 
vienus papročius, iš seno 
(rašto atsivežtus. Šitos 
kolonijos panašios į mažas 
salas Amerikos vandenyse. 
Jauteisi namie su tautie
čiais, ir gal todėl visa niei 
nebandei suprasti visus ki
tus žmones taip pat čia at
vykusius.

Kada reikėjo susieiti su 
kitais, ne savo tautos žmo
nėmis žinoma, juos nesu-, 
prasdamas, kreipeisi prie 
savo vaikų, kad dalykus 
atlikus. Davimas šios atsa
komybės vaikams gal ge
ras dalykas, gal ne. Geras 
būdas sustiprinti vaiką — 
raginti jį vartoti muskulus 
kelti daiktus, bėgti, šokti, 
ir pan. Jeigu ant jo pečių 
persunki uždėta našta, į- 
temps jo muskulus ir su
silpnins jį. Taip ir su atsa
komybe. Gerai, kad iš pra
džios jos būtų kuomažiau-

• v

sios. Atsakomybė pagelbės 
vaikui tapti suaugusiu, bet 
perdidelė atsakomybė jį 
kankins, ir jis gal visados 
bijos mažiausios atsako
mybės.

Daug 
šimt n 
pašalp 
išpasa 
ti. Vai •» •» 
kai blogai eina su tėvais, 
ar namuose irgi nesibaigia 
gerai. Jiems irgi rūpi šei
mos vargai.

Esu susipažinęs su atsi
tikimais, kur vaikai astuo
nių ir devynių metų am
žiaus turėjo nurodyti šei
mos vargus tyrinėtojams, 
ir tyrinėtojų klausimas tė
vams. Gal nėr kito būdo a- 
peiti tą reikalą, bet vai
kams tų metu yra persun
ki našta ir jiems daug blo
go atneša. Yra gana sunku 
suaugusiems tą viską per
gyventi, bet vaikams reiš
kia naštą, kur trukdo 
jiems užaugti.

Taip pat yra daug kitų 
šeimos reikalų. Gyvybės 
įstatymas sako, kad vaikai 
negali pergreitai žengti į 
suaugusių metus. Visų pir
ma jie turi būti kūdikiais, 
vaikais, žaisti, pasilinks
mindami be jokios atsako
mybės. Po truputį jie dau
giau ir daugiau išmoksta 
užauga, ir tai yra geras 
būdas.

Sulaukę 15, 20 metų jau 
gali imtis didesnės atsako
mybės. Jie tai padaro kon
troliuodami tėvus. Jie nori 
gyvent kaip jiems patinka. 
Tamsta, ir aš tą pergyve
nome. Lygiai kaip mažas 
kūdikis, bandydamas vie
nas sau valgyti kartais 
šaukštuku gražiai deda 
maistą į savo burnelę, bet 
dažniausia jam nepasiseka 
ir aplink save viską suter
šia, bet pamažu jie sugeba 
vartoti netik šaukštuką, 
bet ir peilį, ir taip senesni 
vaikai ir mergaitės turi iš
mokti, kas jiems geriau
sia. Kartais sunku tėvams 
žinoti, kiek atsakomybės 
duoti vaikams.

' Bet visvien turime dėti 
pastangas juos gerai su
prasti. Mūsų užduotis yra 
jiems duoti pagelbos, ne
dėti persunkiąs pareigas, 
stengtis maloniai su jais 
gyventi.

Norėčiau žinoti, ką skai
tytojai apie tai mąsto. Pa
rašykite man. FLIS.

bėtojų, kurie buvo: James Zin- 
jtell; Joseph Zapustas; Vito A- 
nanis, buvęs žymus Boston Col- 
lege sportininkas, dabar Maria- 
napolio Kolegijos sporto trene
ris ; Diek Gili, Steve Levantis ir 
George Kenneallv.

I
Visų žymiųjų sportininkų-kal- 

bėtojų mintys buvo labai reikš
mingos ir svarbios, tačiau įsi- 

! dėmėtina, teisinga pastaba p. 
Joseph Zapustos. kuris pareiš- 

• kė, kad pavieniai lietuviai spor
tininkai labai 'gerai pasirodo ir 
iškyla sporto pasauly, tačiau 
lietuviai neįvertina, nepagerbia 
nors kartais ir nepadeda jiems, 

■ iškilti dar daugiau. Tuo tarpu 
. kitų tautybių žmonės nfr>ka visa 

; tai įvertinti. Taip dažnai yra ir 
i kitose profesijos srityse.

STUDENTAMS 
ŽINOTINA

Antradienį, gegužės 28 d., 
vai. vakare, 7-je gatvėje, 
Petro parapijos svetainėje, į- 
vyks studentų susirinkimas.

Bus svarstoma daug svarbių 
reikalų. Visi nariai privalo bū
tinai dalyvauti. Kviečiami ir 
svečiai. Valdyba.

8 
Šv.

Mūsų Apskrities metiniai šo
kiai įvyks šį trečiadienį, gegu
žės 29 d., Hotel Baneroft, Wor- 
cester, Mass. Worcester vyčių 

jis buvo 116 kp. įdėjo daug darbo, kad 
labai nusiminęs, jo rankos šokiai būtų pasekmingi ir, kad 
kietos nuo darbo. Tai bu- ■ jų darbas neštų naudingų vai- 
vo mano dėdė Julius... Jis Į šių, reikalinga mūsų visų nuo- 
man širdingai padėkojo UŽ širdi parama, skaitlingas daly- 
suteiktą jam dešimt sous vavimas šokiuose.
dovaną ir tarė: “Dievas te-, Todėl aš visas vyčių kuopas 
atlygina tamstai”. Mano ir visus vyčius raginu ir širdin- 
seserys stebėjosi mano ge-! gai kviečiu į šokius. Būkime 
raširdyste. Kai sugrąžinau vieningi, atvykime į šokius! 
tėvui penkiasdešimts sous, 
motina susidomėjusi pa
klausė: “Ar suvalgėte net 
už penkiasdešimt sous?..”. 
Kai aš švelniai paaiškinau,! 
kad dešimts sous daviau I 
tam vargšui jūrininkui,

SO. BOSTONO VYČIAI 
PAGERBĖ 4-to LAIPSNIO 

NARIUS
nas ir suvargęs,

Kai tėvas padavė man 
100 sous, motina labai nu
stebo, bet nieko neatsakė. 
Sutikęs austerių pardavė
ją paklausiau: “Kiek aš! 
tamstai skolingas ?” Su ■ 
šiuo klausimu aš labai su-į 
sipyniau, nes buvau bepra- j 
dedąs tarti dėd... “Ketu-į 
riasdešimt sous”, pavargu-1 
siu balsu atsakė jūreivis.! 
Man suspaudė širdį — jis 
buvo mano dėdė... Aš jam 
daviau 100 sous ir jis man 
išdavė grąžą. Jo veidas se-

Pr. Razvadauskas, 
Apskr. Pirm.

Puikus Sportininkų 
Pagerbimas

Ugniagesiai kovoja su ugnimi apsišarvavę 
komis nuo piktų dūmų New York’o mieste.

mas-

Gegužės 23 d., So. Bostone į- 
vyko tikrai graži lietuvių kata

likų jaunimo šventė. 8 vai. va
kare, 7-je gatvėje, šv. Petro pa- 

; rapijos svetainėje linksmi jau- 
j nųjų lietuvaičių veidai reiškė 
i džiaugsmą, kuris viešpatavo 
skoningai pauostoje svetainėje.

Kokia tai šventė? Tai lietuvių 
katalikų pasižymėjusių sporti- 

! ninku pagerbimas, kurį suruošė 
j So. Bostono Vyčiai savo drau
gams sportininkams, laimėju- 

! siems Bostono diecezijos bow- 
lling lygoje pirmąją vietą.

Iškiimes atidarė So. Bostono' 
j vyčių kuopos pirmininkas adv. 
Antanas Jankauskas (Young) 
trumpa, gražia kalba, paaiškin
damas iškilmių tikslą ir pakvie
tė adv. Joną J. Grigalių vesti 
susirinkimą (master of ccremo- 
niesl. Adv. J. Grigalius, pasa
kęs gražų žodį, pakvietė p. Jo
seph Zibelskį ir George Kerr 
parodyti judamus paveikslus iš 
sporto gyvenimo. Paveiksluose 
buvo gražiai parodyta futbolo 
Boston College — Holly Cross 

1 ir Boston College — Clemson 
' rungtynes. Paveikslams pasi- 
j baigus, susirinkimo vedėjas, 
i adv. J. Grigalius supažindino su 
• eile žymiausių sportininkų kai-

Po šių kalbų susirinkimo ve
dėjas supažindino visus su bow- 

l ling lygos laimėtojais vyčiais, 
! kurie buvo nugalėtojai Bostono 
j diecezijos bovding lygoje ir lai
mėjo pirmąją vietą, gaudami 
gražią pereinamąją dovaną. Lai
mėtojai šie: Juozas Čepulis, Be
nediktas Juškevičius, Bronius 
Skrickus, Juozas Semonis ir 
Bronius Jagminas. Laimėtojų 
vardu trumpą žodį tarė Bronius 
Skrickus.

Be šių kalbėtojų svečių jau
nųjų tarpe matęsi Šv. Petro pa
rapijos nuoširdus klebonas kun. 
Pr. Virmauskis, kun. Jenkus,

■

kun. Abračinskas, Dr. Kapočius, 
gyd. Paulina Luzackaitė ir kiti 
profesionalai.

Sekmadienį, gegužės 26 d., 
Vyčių kambariuose įvyko links
mas pagerbimas į 4-tą laipsn 
pakeltųjų vyčių.

Kadangi formalus pakėlimas 
įvyks sekantį susirinkimą, ku
riame pakeltieji vyčiai bus ap
dovanoti specialiais ženkleliais, 
nes šiam laikui jie nebuvo sus
pėta prisiųsti, todėl šiame pa
gerbime jie buvo nuoširdžiai 
pasveikinti tik kaikurių kuopos 
narių ir svečių.

Pakeltieji vyčiai yra 
Pranas Razvadauskas, Al. 
viera ir Jonas Petrauskas.

Gražiausia buvo matyti tai, 
kad svetainę puošė išimtinai 1 
jaunieji lietuvaičių veidai, ir 
tai puikiausiai įrodo, kad jau- 

, nieji jau moka visiškai sava
rankiškai dirbti gražius ir nau
dingus Tėvynei darbus, kuriuos 
tebedirbo ir clar tebedirba jau
nųjų tėveliai. Be to reikia svei
kinti ir jaunuosius lietuvius 
profesionalus, kurie sutartinai 
dirba ir vadovauja jaunųjų or
ganizacijoje. Tautiečiai, įvertin-į 
kime daugiau savuosius profe-j 
sionalus ir padėkime jiems. kaip( 
jie padeda mums. Bendras su-! 
tartinas darbas atneša dešimte-| 
riopą vaisių.

Po kalbų buvo skanūs užkan
džiai, kuriais pasirūpino vyčių 
komitetas. Visi linksmai pasi
šokę. išsiskirstė. Pagerbime da
lyvavo apie 150 jaunųjų. P.K.

šie: 
Ne-

Pagerbime buvo pasakyta 
daug nuoširdžių sveikinimo kal
bų, tarp kurių ypatingai rimta, 
nuoširdi ir pamokinanti kalba 
buvo pasakyta vyčių tėvo Nor
kūno iš Lawrence, Mass., sūdai- 
nuota daug įdomių, lietuviškų 
dainelių ir gražiai pasilinksmin
ta. Be to susirinkusieji buvo pa
vaišinti skaniais lietuviškais 
kilbasais ir bealkoholiniais gė
rimais.

Iškilmėse dalyvavo ir svečių 
iš Lowellio ir Brocktono.

Komitetą šioms iškilmėms su
darė : P-lė O. Petrušytė, M. Ma- 
tuzaitė, F. Grendelytė, F. Gri
galiūnas, A. Jakštas, J. Yuse- 
viteh, J. Shilalis.

Dėkojame ponei S. Averkienei 
už leidimą vartoti jos namuose 
virtuvę ir pagelbą.

Taipgi “surprise”, kad J. Shi
lalis ir J. Yusevitch moka ska
niai “cold slaw” ir “potato sa- 
lad” sutaisyti. P.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden.

VL. PUMPURAS

Mano Malda
Kai padvelkia pavasario vijas — 
Tartum skamba varpelių aidai, — 
Mūsų akys ii džiaugsmo skaidrėja 
Ir nuivinta apniūkę veidai. 
Štai pabunda sustingusi žemi, 
Ir pakyla pirmieji diegai, — 
Nors ir rūpesčiais esam aptemę, 
Lengvesni jau atrodo vargai. 
Tiktai rūsti dvasia nepabunda, 
Nepajigia sulaužyt ledų, — 
Tartum keržto piktoji pagunda 
Mums j iirdį jpylč nuodų. 
Žvanga ginklai, ir liejasi kraujas. 
Verkia motinos, naSlės, vaikai, — 
Ir kai ataros žemę skalauja, 
Drasko širdis pagiežos nagai. 
Visagalis pasaulio Kūrėjau, 
Tu — Tikėjimas, Meilė, Viltis! 
Tavo rankoje audros ir vėjai, 
Mūsų laimė, gyvybė, mirtis. 
Tu pažadinti žemę iš miego, 
Kad papuoštų miškų medelius, 
Tavo valioje grūdas ir diegas, 
Tu nurodai paukšteliams kelius. 
Tau paliepus, nubunda upeliai, 
Ir nusimeta naltę ledų, 
žydi gėlės ir čiulba paukšteliai 
Tiktai tavo valia ir vardu, 
štai nulinkom, kaip žiedas nuvytęs, 
Tau pokojų, Valdove dangaus — 
Nenukreipk maloningojo žvilgsnio 
Nuo menkutės dulkelės — žmogaus. 
Mūsų mintys ir protas paklydo, — 
Einam melo ir keršto keliu, 
Ir akis mums aptemdė pavydas, — 
Nebematom tiesos spindulių. 
Tavęs prašom, silpni, nusiminę, 
Savo tėviškę rankę ištiesk: 
Pikto diegus išrauk iš krūtinės. 
Mūsų širdis ir protus apšviesk. 
Ir sušildyk pavasario saule 
Mus sušalusius Ir neramius. — 
Taikę, meilę gręžink į pasaulį■
Ir į mūsų gimtuosius namus. 
O išgirsk mūsų maldę, Kūrėjau! 
Tu — Tikėjimas, Meilė, Viltis. 
Tavo rankoje audros Ir vėjai, 
Mūsų laimė, gyvybė, mirtis.

"M. L.'

Mary Lcwis, direktorė 
madų skyriaus Pasaulinėj 
je parodoje New Yorke, 
pataria šios rūšies kostiu
mus dėvėti dėl jų sportiš^ 

[kai - kuklaus tipo.
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Lietuvoje gandrų niekas 
nemedžioja ir jų mėsos ne
valgo. Tik niekšas drįstų 
tą gražųjį paukštį šauti ar

* * . . *

v.

V KZ.

ja-

— Kw tau sakė, kad par
skrido? — lyg nežinoda
ma atsikalbinėja šeiminin
kė.
— Ąš pats mačiau. Neti

kit, galit pažiūrėt pro lan
gą kievan, antai lizde sna
pais kalena, kaip į vartus 
gegužinėms šaukiant. „___

Tuojau stale pasirodė po- taris Hostia , 
ra baltų kiąųšinių ir svies- “Pange Lingua , 
to šaukštas. Dėdama pus- balsai, tarsi griaustinis pa
vakarius stalan juokais dangėje, drebėdami aidi,

J. Butkevičius.

Paskutinė Dievo Kūno Šventės Procesija
riksmo, pakilo iš lizdo ir 
skraido aukštai ore, o vai
kai jiems dainuoja:
— Gandrai, gandrai, ap

suk ratą, aš tau duosiu 
varlių kapą! Jei nesuksi — 
klevo lapą...

Įeina gryeion bernas, at
sisėda užustalėn ir sėdi lyg 
vestuvių svotas.
— Na, Jonai, kokias tu 

čia ceremonijas darai? — 
klausia šeimininkė juok
damosi.
— Duok pusvakarį, ar ne

matot, kad jau gandrai 
parskrido. Gandras pars
krido — bernui pusvakarį 
parnešė.

gandras parskrisdamas 
sniego po sparnais parne- V sa.

O Liepiškių Bernotas se- 
":okas dar gražiau pasakė:

- Gandras parskrenda— 
Ispirą arba kielelę po 
irau parneša. Kai leds- 
a upių ledą nuspirs, tai 
4 tikrai bus pavasaris. 
Vaikai, laukdami par- 

skrendant jų mylimojo 
paukščio, nuolatos dairosi 
padangėse ir į gandralizdį, 
bene pamatys pavasario 
svetį parskridusį. Tą metą 
tam didžiausia laimė, kas 
pirmas pamatys parskren
dantį ar parskridusį gan
drą.

Antai sukinėjasi' mėly
nos padangės aukštybėse 
pora baltų taškų ties Lie
piškių kaimu. Šiame kaime 
senuose klevuose nuo senų 
laikų riogso įkeltos medi-. 
nes akėčios ir ratas. Pama
tę pažįstamus padargus 
medžių viršūnėse, paukš
čiai drąsiai leidžiasi žemyn 
pailsėti iš ilgos ir vargin
gos užjūrio kelionėlės. Ir 
nežino gandrelis patoges
nio poilsio, kaip ant akėčių 
ar seno rato.

— Sakyk dėduli, už ką 
vargsta tasai paukštis, sa
kytum, koks Adomas iš 
Rojaus išvytas — klausiu 
senį Montautą.
— Matai, sakoma, jog se

novėje gandras buvęs žmo
gus. Kartą jam Dievas pa
davęs maišą surinktų įvai
rių nenaudingų biaurybių 
ir liepęs nunešti į gilias 
marias ir paskandinti. 
Žmogus, manydamas mai
še esant kokių gėrybių, 
kad Dievas liepė jam ne
žiūrėti kas tame maiše y- 
ra, neiškentęs atrišo mai
šą nors truputį žvilgterėti, 

i Maišą atrišus, biaurybės 
išbėgiojo visais kraštais. 
Sugrįžęs žmogus pas Die
vą prisipažino nepaklausęs 
Jo įsakymo. Dievulis supy
kęs, nutvėręs nudegulį iš 
ugniakuro, davė juo tam 
žmogui į kuprą ir išvarė jį 
surinkti tų biaurybių. Tas 
žmogus pavirto gandru ir j 
vaikščioja 
visas šlykštynes, 
rinks visas.

Gandrai nutūpę 
se džiaugsmingai 
snapais:
— Kle, kle, kle, kleviuke! 

Kle, kle, kle, parlėkė!..
Vaikai pamatę gandrus 

šaukė juos sveikindami:
— Gandrai, gandrai, ga- 

ga-ga, tavo pati ragana, 
tavo vaikai vanagai, po pe- 

'čeliu pinigai.

šventu paukščiu.
Pavasarį mūsų kaimas 

su ilgesiu laukia svečių ne
buvėlių — paukščių grįž
tančių savo gimtinėn. Lie- 
piškių kaime ūkininko Ge
lažiaus kluone triūsia, dir
ba — akeėčias traukia ant 
klojimo stogo, sakytum, 
kraustosi iš proto.
— Nagi, kokias čia dabar 

štukas rodote? — paklau
siau besidarbuojančių.
— Gandrui lizdą taisome,

— atsako bernas.
— Tai kodėl ant stogo, o 

ne kur kitur?
— Jeigu gandralizdį pa

taisei klojimo stoge
vai derės, o jeigu tvarto 
stoge — gyvuliai rankosis. 
Bet ant tvarto retai kada 
pasiseka prijaukinti gan
dras perėti.

— Bene neturite patoges
nio daikto lizdui, negu tos 
kerėplos senos akėčios?
— Turime, bet gandraliz- 

din dėti ne visi daiktai tin
ka. Akėčios dedamos, kad 
laukų javai našesni derė
tų, o ratas dedamas, kad 
kelionės geriau sektųsi.
— Gal leisite man pasi

darbuoti vieton šios mer-i 
gaitės, — pasisiūliau tai-! 
kon.

— Dėkui už talką, gaila, 
negalime geru pasiūlyinū 
pasinaudoti. Vyrų ir pas 
mus nestinga, bet yra sa
koma, kad gandralizdį turi 
taisyti poroje vyras ir j 
mergaitė, tai gandras vi-j 
suomet perės. Daugelis dar 
lizdan ir pinigėlį padeda. 
Kad pinigų padedi, ne tik 
gandrai mėgsta perėti, bet 
ir žmogui laimę neša.

—Tiesą sakai, aš mačiau 
Dzūkijoj prięš porą metų 
vėjas išvertė bent penkių 
šimtų metų ąžuolą su dau
gybe įvairiausių laukų pi
nigėlių.

Anot senų žmonių, gan
dras iš mūsų krašto iš
skrenda su lapu, o par- 
skrenda su ledu. Pasitaiko 
gandralizdžiu, tai iš lizdo 
pabiro anksti parskridu- 
siems gandrams pamatyti 
sniego ir pakęsti šalčio.

Taigi, neveltui senis 
Montautas sakydavo:
— Ir gandrui parlėkus, 

pavasariu nesidžiaukit, ži
nokit, seną patarlę, kad| Gandrai išsigandę vaikų

• v

l

Irankiodamas 
ligi su-

klevuo- 
kaleno

• v

Viloje Juozapo Marijos 
Pirmas Pavasario

'■* J /

Į

Visi Phi Ijidelph i j os 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. .
i Įžanga 25c. RENGĖJAI.

PIKNIKAS
SEKMADIENI

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

NEWTOWN, BUCKS CO., PENNA.

(Tęsinys)

Didžiuliai vienuolyno ka
tedros vargonai, majesto
tingai užgaudžia “O Salu- 

” o paskiau 
kurių

leimiųinkė prikaišioja: ........ ■■■■■■ —■■■
— Parskridusį gandrą vaikučiai, pirmą kartą pa- 

greitai visi pamatot, kad■ matę parskridusį gandrą 
pusvakario norit, bet gai-' * 
lėdami pusvakarių nustoti!
— išskrendant niekad ne
matot.

Eipu kaimo pakluone, 
gandras lizde snapu klege
na. Ten pat pievelėje žaidę

A. Rigmundas.

Broliui Vilniečiui
O mylimas, brangus Vilnieti 
Nuo Dūkšto, Varėnos, nuo Švenčionėlių, 
Mus šiandie dirbti, kurt, mylėti 
Nauja aušra naujai prikėlė.
Naujai liepsnoja mūs krūtinės jaunos 
Dėl Vilniaus žemės, miesto Gedimino — 
Naujo aruodai naujo darbo kraunas, 
Ir kraują gyslose nauja dvasia gaivina. 
Tiek metų kentęs, laukęs ir svajojęs, 
Tu Vilniaus Rinktinės pulkus matei, 
Kaip plieno gretos ėjo, jojo, 
Iškėlę drąsiai vėliavas aukštai... 
Nuo Turmunto lig Ūlos upės 
Per kraštą perėjo žinia laisva, plati — 
Laisvoj šaly džiugiai prašneko lūpos: 
“Bendroj kovoj žydės kaip saulė ateitis!” 
Ir dar tvirčiau, kiečiau suspaustos rankos, 
Tvirtesnis žingsnis, taktas ir daina...
Mūs tankai, šautuvai, lėktuvai ir patrankos — 
Galingo ryžto viltys ir liepsna!
Mus jungs visus į vieną tvirtą kūną 
Viena mintis, viena svajonė ir malda — 
Teplieks žaibai, tegriaus perkūnai, 
Nebus lietuvis vergu niekada!

v •

v •

kaverkšt ir persivertė vie
ną kitą kartą kūliu per gal
vą.
— Kokius čia juokus ro

dote vartydamiesi per gal
vą? — klausiu piemenų.
— Ogi pirmą kart pama

tę parskridusį gandrą, ver- 
čiam kūliu per galvą, kad 
vasarą šeimininkė pieme
nėlių pusvakarių nepamir
štų įdėti.

Senis Augulis sakydavo, 
kad pirmą kartą pamatęs 
parskridusį gandrą, tuo
jau kūliu persiversk per 
galvą, tai rugius piaunant

I

“Karys”

Nuotykis Sevastopolio Uoste
šnipai Juodojoje jūroje susprogdina caro drednautę

Nors paskutinėmis die
nomis ir aprimo Artimieji 
Rytai, tačiau Turkijos ir 
Dardanelių klausimas toli 
gražu neišeina iš aktualio
sios politinės dienotvar
kės; Juodoji jūra kaip bu
vo, taip ir pasilieka toji 
vieta, kur kiekvienu metu 
gali įvykti dramatiškų įvy
kių.
Politinio bei karinio dėme

sio centre Juodoji jūra 
buvo ir per Didįjį karą, 

nors tada jėgų susiskirs
tymas buvo kitoks. Tada 
turkai buvo vokiečių są
jungininkai, ir 1914 m. vo
kiečiai į Dardanelius buvo 
pasiuntę savo kreiserius 
“Geben” ir “Breslau”. 
Juodoje jūroje tada buvo 
daug rusų karo laivų, bet 
jie visi buvo tokie menki, 
kad vienas “Geben” būtų 
drąsiai galėjęs eiti vienas 
prieš dešimtį. Dėl to jau 
karui įpusėjant, 1916 me
tų vasarą, rusai Juodojoje 
jūroje nuleido didžiulį dre- 
dnautą “Carienę Marę”, 
kuris buvo nepalyginti di
desnis už vokiečių karo 
laivus.

Caro laivyno viršininku 
tada buvo admirolas Kol- 
čakas, kuris naujuoju dre- 
dnautu nepaprastai didžia
vosi. Bet jis gerai žinojo, 
kad rusų generalinis šta
bas pilnas priešo šnipų, dėl 
to nemaža baiminosi dėl 
“Carienės Marės” saugu
mo. Tą jo baimę dar labiau 
padidino paslaptinga tele
grama, kurioje tebuvo tik 
keturi žodžiai:
‘Dėmesio, laive yra šnipų’.

v •

Kolčakas įsakė patikrin
ti viso laivo komandos są- ] 
statą, ir visi karininkai, 
kurių pavardės buvo vo
kiškos, buvo perkelti į ki
tas vietas. Pats adm. Kol- ] 
čakas Sevastopolio kari- < 
ninku klube pasakė kalbą, 1 
kurią baigdamas tarė: <
— Atviro priešo mūsų lai

vas nebijo, bet saugokitės < 
slaptų užpuolikų. Aš sap
navau piktą sapną. I

Karininkai Kolčako žo
džius išklausė su pagarba, 
bet paskum iš admirolo 
patylomis šaipėsi, lyginda
mi jį su senomis dvarinin
kėmis, kurios prie arbatos 
pasakojasi viena kitai sa
vo sapnus. Tačiau “Carie
nės Marės” sargyba buvo 
žymiai sustiprinta.

Ruduo praėjo labai link
smai. Sevastopoly buvo 
pilna gražių damų, ponių, 
kurios buvo suvažiavusios 
iš visų Rusijos kampų. 
Diena iš dienos tai vienur, 
tai kitur vyko karininkų 
baliai, už carą ir visą jo gi
minę buvo keliamos gėri
mų taurės. Linksminosi ir 
jūrininkai, o “Carienė Ma
rė” plūduriavo uoste, nes 
caras buvo pripažinęs, jog 
tas drednautas per puikus, 
kad jį galima būtų leisti į 
kautynes.

Taip nejučiomis atėjo i 
spalių 20 diena; vėlybes- 
nieji balių lankytojai dar 
nebuvo nuėję gulti, kaip 
pasigirdo baisus sprogi
mas, ir prie uosto gyveną 
žmonės, iškišę galvas pro 
langus, toje vietoje, kur 
stovėjo “Carienė Marė”,

visi nusilenkia savo Vieš
pačiui, o paskiau, skaitlin
ga vienuolyno kongregaci
ja (supr. parapija), vėl 
pakyla ant savo kojų.

Vienuolių choro balsai,; 
procesijoje dalyvaujančio, Į 
— kas kartas vis darosi 
aiškesni ir aiškesni. Per 
medžius ir jų lapus, brolis 
Povilas jau aiškiai mato! 
visą didžiulės procesijos į 
vaizdą, kai ji visa iš kated-; 
ros vienuolyno sodan išei
na. Pasirodė visas procesi
jos gražumas ir didingu
mas: Vienuolyno sode tam 
tikslui paruoštas altorius, 
vyskupo sostas, baltais, 
raudonais ir juodais rū
bais įvairūs bažnytiniai 
tarnai, mėlynuose, tarsi 
dangaus eteris rėdykluose 
Marijos Vaikelių nariai, 
Pranciškonų Ordino novi- 
cijatai, durpiniuose abi
tuose Pranciškonų Ordino 
broliai vienuoliai ir kuni-

‘, baltuose ir auksinės 
spalvos bažnytiniuose a- 
peigų rūbuose.

Dabar procesijos eisena, 
pasiekė altorių ir skaitlin
gi jos dalyviai, maldingai 
suklaupę ant žemės, tarsi 
paukščio sparnais, apsiau
tė visą altorių. Mažas, plo
nas vaikutis, prisiartino 
pas begulintį kėdėje ligonį, 
ir jautriai jo veidan pasi
žiūrėjęs, — savo rankute 
pakylėjo ligonio priegalvį. 
— “Vargšas žmogus!” — 
ištarė su užuojauta vaike
lis. Brolis Povilas tai ma
tydamas ir girdėdamas, pagundų pabaiga... Tie visi 
švelniai nusišypsojo. Tai i paskutinieji elementai, jo 
padaryti jis nebijojo dėl1 gyvybę suvienijo su savi
to, kad jis žinojo, kad bro- mi...
lis Petras jau nieko nema- Su gęstančiu paskutinės 
to ir negirdi. Jo akys buvo kibirkštėlės gyvybės šauk- 
visiškai uždarytos; jis bu- j smu, jis susmuko ant savo 

. vo jau pusiau be sąmonės...! priegalvio, ir silpnas, pail- 
Laike pamokslo, jis tarsi • sęs, po ilgos ir sunkios šios 
per sapną, tik savo ausimis žemės kelionės, galutinai 
teišgirdo mylimus, pamok-, išsitiesė amžinąjam poil- 
slininko jam taikomus žo-jsiui...
džius. Išpradžių jie skam-i 
bėjo jo ausyse labai silp- 

į nai; gi paskiau persimainė 
į baisiai didelius garsus, 
kurie tarsi potvynio van
duo, kupinai pripildė jo

I
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nesopės kūną per juosme- 
nį, o jeigu kam skauda ko
jos, tai tas turi žemėje sto
vėdamas smagiai patrep
sėti, pašokinėti — visi 
skausmai išlakstys.

Nors gandras ūkininkų 
mylimas paukštis ir be
veik kiekvienoje sodyboje 
gali matyti įtaisytą gan
dralizdį, tačiau jis pripa
žintas nenaudingu paukš
čiu, nes jis suryja daug 
mažų paukštelių ir varlių, 
kurios ūkininkui naudin
gos, kaipo mintančios ne
naudingais vabzdžiais.

Pamatysi kur nors var- 
liukė iš balos iškišusį no
sytę žiūri į stypčiojantį 
gandrą ir sako:
— Marti, marti, kur pei

lis?
— Koks, koks ? — klausia 

kita.
— Baltakraunis, balta- 

kraunis.
— Kam reik? Ką piausi?
— Gandrą, gandrą!
Gandras išgirdęs kur

kiant varliukes stypt, 
stypt porą žingsnių arčiau. 
Tuojau pranyko visos drą
suolės. B. Buračas.

“M. L.”

bematė didžiulį dūmų de
besį.

Tuoj buvo duotas aliar
mas, karininkai ir jūrinin
kai laiveliais skubiai dū
mė laivo link, bet jiems 
dar neprisiartinus pasigir
do antras, dar stipresnis 
sprogimas, ir iš laivo ėmė 
veržtis ugnies liežuviai. • 
Atskubėjo ir pats adm. 
Kolčakas, bet gelbėjimo 
darbams vadovauti jis 
jau nebegalėjo, tik ašarojo 
ir kartojo:
— Mano carienė, mano! 

carienė!..
O “Carienė Marė” netru

kus nugrimzdo į dugną.
Garsas apie tą įvykį pla

čiai pasklido po visą Rusi
ją. Po to rusai subruzdo 
kovoti su šnipais, visiems 
svetimtaučiams, gyvenan- į 
tiems Rusijoje, atėjo juo-i 
dos dienos, tačiau kalti
ninkų, kurie paskandino 

i šaunųjį caro drednautą, 
I taip ir nepasisekė surasti.

Tas įvykis prisimena 
šiandien, kada aplink Juo
dąją jūrą ir Dardanelius 
vėl telkiasi juodi debesys.’ 
Nėra abejonės, kad dabar 
apie tuos vandenis vėl siu
va visokio plauko šnipų 
spiečiai. “XX.”

ausis: — “Tebūna pagar
bintas V. Jėzus Šv. Alto
riaus Sakramente”.

Dabar procesija susifor- 
I mavo tolimesnei savo eise
nai. Celebrantas, ir visa 
procesijos eisena, praeis 
pro patį ligonį. Kad tik kas 
nors nuo jo akių atidengtų 
tą sunkų, tamsybės uždan- 

Igalą, ir kad tik jis galėtų 
i išvysti pro šalį praeinantį 
savo Viešpatį! Jau jaučia 
malonų dvelkiantį smilky- 

‘ lo kvapą. Jėzus Nazarėnas 
turi būti labai arti... Galu
tinai pavargusios ir nusil
pusios jo mintys, žaibo 
greitumu jo galvoje sufor
mavo šiuos žodžius:
— “Jėzau Nazarėne! — 

Marijos ir Juozapo Sūnau, 
praeinąs pro mane, — pa
sigailėk manęs! Viešpatie! 
— Duok, kad bent pasku
tiniu kartu, čia, žemėje, 

• i aš nevertas, Tave išvysti 
galėčiau...”

Dabar brolis Petras, stai
ga atidarė abi savo akis. 
Jis aiškiai mato nešamą 
baldakimą, o po juo, —pa
keltose Tėvo Gvardijono 
rankose, nešamą savo my
limą Viešpatį Jėzų mons
trancijoje. Visa aplinkui 
ligonį, pasidaro labai švie
su ir didinga garbe pripil
dyta; tačiau tai, neilgai te- 

į trūko. Brolis Petras paty
rė labai didelį džiaugsmą, 
kurs ūmai susimaišė su 
paskutine šio žemiškojo 

; gyvenimo jo kovos agoni
ja, ir visų jo kentėjimų ir i i • m • • •

Į
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Procesija dar nebuvo pa
sibaigusi, kai brolio Petro 
vėlė, nuskrido į V. Dievo 
Teismą, ir išvydo Viešpa
ties, — savo Dievo Veidą.

(Pabaiga)

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINE - TRADICIJINE

GEGUŽINE
KETVIRTADIENĮ, ,

Gegužės -May 30 d., 1940
Romuvos Parke, Montello, Mass.

Parkas atdaras nuo 10 valandos ryto.

Štai visų džiaugsmui ir pasilinksminimui ir Gegu
žės 30-toji. Šią dieną mums visiems yra proga išvykti 
iš savo žieminių gūžtų ir nuvykti į milžinišką išvažia
vimą, kuris įvyksta Romuvos parke, Montello, Mass.

Rengėjai šio milžiniško išvažiavimo turi paruošę 
ir dienos programą, kurios stambiuoju dalyku yra jau
nųjų sportininkų - moksleivių profesionališkas žaidi
mas baseboll. Žais Montello žvaigždės su Norwoodo 
garsiais žaidikais. Jie savo rimtumu ir pajėgingumu 
profesionališkai žaisti traukte traukia visus, nors ir 
mažai ką suprantančius, apie tą žaidimą.

Taipgi bus šauni L. Buinio Kavalierių orkestrą, 
kuri jau nuo 1:30 pradės šokių melodijas ir kas svar
biausia galėsi linksmintis visą dieną dykai.

Šalia kitų dalykų, kaip tai virvės traukimo, kuris 
bus tarp kolonijų stambiųjų milžinų, bus dar ir užkan
džių ir gėrimų. Galėsite pilnai susitikę savo pažįstamus 
pasisvečiuoti. Prie vartų duodamos įžangos dovanos.

Nuoširdžiai visus kviečia atvykti RENGĖJAI.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ i | 
KOLONIJOSE

GEGUŽINE

Gegužės 30-tę
Ketvirtadienį, gegužės' 

30 d., š. m. Romuvos par-i 
ke Montello, Mass. įvyks 
LDS Naujos Anglijos aps
kričio išvažiavimas — Ge-į 
gužinė (Piknikas). Šis iš
važiavimas rengiamas ne 
tik dėl LDS narių, bet ir 
visiems lietuviams. Tai di
džiulė bendra lietuvių pra-; 
moga, kurion kviečiami 
visi dalyvauti. Dažnai gir
dima, kad biznieriai ir pro
fesionalai nusiskundžia dėl 
jų aplenkimo su užkvieti- 
mais, taigi šiuo kartu kvie
čiame ir biznierius ir pro
fesionalus ir ūkininkus ir 
jaunus sportininkus, ir se
nus šokėjus, ir mėgėjus 
įvairaus “good time”... Lai 
gegužės 30-toji diena būna 
dėl visų lygiai ir darbinin
kų didžiausia šventė, ku
rią minėsime Romuvos 
parke, gegužės 30-tą.

Norintiems tą dieną iš
klausyti ekstra pamaldas, 
tai ir čia yra proga tai pa
daryti, būtent — Šv. Roko 
parapijos bažnyčioje 2:30 
vai. įvyks Devintinės Ok
tavos iškilmingos pamal
dos, į kurias visiems no-

• v

ii
X

—.
rintiems labai patogu nu
vykti, pasimelsti ir po to 
grįžti į pikniką pasilinks
minti.

Monteliškiai praneša, 
kad susiorganizavo ratelis 
virvės traukėjų ir kviečia 
į rungtynes kitų kolonijų 
mėgėjus su jais grumtis.

Patirta, kad Norwoodo 
sportininkai mėgins staty-

!
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Kneižis apie reikalingumą orga
nizacijos, Kat. Organizacijos, ir 
kokią naudą mes gautame iš 
tokių organizacijų. Kalbėjo ir p. 

j E. Čeikiūtė (Carroll) apie sko- 
. nį drabužių, etc.

Kleb. kun. S. P. Kneižis rodė 
jo nutrauktas filmas, kur buvo 
matyti ir vietinės kuopos Są
jungietės, kurios buvo nufil-

Longin Buinis, Jr. orkestrą, kuri gegužės 30 d., Romuvos parke, Montello, 
tfe,prieš*Mont2io”~Ką~da- Mass. gros ištisą dieną ir vakare. Visiems yra proga prie šios šaunios orkes- 
rys Southbostoniečiai? Jie tros muzikos skambių taktų pasilinksminti. Tad visi į Romuvą, geg. 30 d.
itur būt eis traukti virves . ... . . . . i> •! . . rengta, tik mes VISI turime I miais sportininkais. Bus ir jdo-su čempionais. .’ .... .. !____ _._ - ,_____

Baseball ratelis —Brock
tono žvaigždės ir Norwoo- _. , . . . ...
do žymiausieji sportiniu.: Taįkas U™3 \'si vyki- ko, 
kai smarkiai praktikuoja. me 1 Romuvos Parki» SeSu’ 
Jie gegužės 30-tą turės iš- zes 
mėginti, kuris yra iš jų 
stipresnis. įdomu bus pa
žiūrėti, kaip jie profesio
nališkai persiims. Į

Orkestras erdvioje salėje j 
jau nuo pat antros valan- prie gegužės 30-sios. Kodėl ? To- 
dos ar ankščiau jau kirs'dėl, kad tą dieną įvyks Romu-' . . .. .
muzikos akordams taktą vos parke, LDS Naujos Angį i- 
ir šokių mėgėjai galės dy- jos apskričio ir šv. Roko para-j 

i kai pasišokti. Vakare pro- pi jos rengiamas piknikas. Kas-! 
Į grama pasikeis. Mat jau- • met gegužės 30 dieną suvažiuoja 
nimas p“ ' ' ‘ ----- !
linksmintis negus senes
nieji. 

į Šaunios Montello šeimi- 
i ninkės gamina skanius 
valgius ir galimas daiktas, 
kad bus visokių surprizų. —------- ------- - —------- . r—<- — —=>— ------ u-

Žodžiu, viskas jau pri- Į tono žvaigždės su Norwoodo žy- | draugės, birželio 7 d., pp. Ma

i
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vykti ir praleisti dieną su-1 mus virvės traukimas montelie- 
stiprindami pažintis. i čių su kitų kolonijų vyrais. Sa-

j Tad kas gyvas visi vyki- kO, kad Norwoodas rizikuos 
stoti prieš monteliečius.

Kvieslys.:

I

v — 30.

MONTELLO, MASS
GEGUŽES 30-TA

mas, susideda iš po Didžiojo ka
ro imigrantų. Turime farmerių. 
(14 šeimų), 2 biznierius, gi kiti 
dirba kasyklose, skerdyklose ir 
krautuvėse. Ankščiau, be JAV 
lietuvių spaudos, ateidavo dar 
ir “Pasaulio Lietuvis” ir “Ka
rys”, kurių dabar nebegauna- 
me. šio mėn. 12 d. buvo iškil
mingai atidaryta lietuvių mo-

rnuotos geg. 5 d., 5 metų kuo- Į kykla. Po Canadrs ir Lietuvos 
pos apvaikšč. ir daug kitų vieti- himnų buvo anglų ir lietuvių 
nių organizacijų narių. Po gra- kalba deklamacijos, prakalbos, 
žiu paveikslų buvo lengvi už- sveikinimai, tarp jų ir Lietuvos 
kandžiai ir visi atsilankiusieji gen. konsulo iš New Yorko, vė- 
turėjo “good time”. Iiau tautiški šokiai ir užkan-

Tikimės, kad šis parengimas džiai. Susirinkusiems svečiams 
atneš kuopai daug naudos, o taip patiko, kad labai nenoro- 
narėms didesnis noras dirbti mis išsiskirstė. Tai retas poky- 

j organizacijos gerovei. Draugė, lis mūsų kolonijoje. J. Klajūnas 
Į 1

shidlauskų namuose, 702 N. 
Main St., Brockton, Mass. P-lė 
Olga Viščikiūte darbuojasi pas 
p-nią Louise M. Mashidlauskie- 
nę, kaipo kailinių taisytoja, ek
spertė. Gero pasisekimo!Tą dieną 2:30 vai. po pietų Šv. 

Roko par. bažnyčioje įvyks De
vintines Oktavos pamaldos. Ku
rie iš piknikierių norės galės at- į 
vykti ir pasimelsti, o po to eitil

Montelliečiai šauniai rengiasi ‘ Park« ir 'N“”*“* “8*
-- — -- ---------- mos.

Svečiams atvykus į Šv. Roko

NORVOOD, MASS.

: žiūrėti ir naujos salės, kuri tik 
neseniai buvo pašventinta. Sa-

1 lė aukštai ant kalno, puošni ir 

pradeda daugiau iš visų kolonijų mynios lietuvių,į gana gr“ialatrodo- Tai kompli-
------- <, ™ ta™ mentas Šv. Roko parapijai. Rap.kurie po ilgos žiemos nesimatę 

praleidžia šviežiame ore links
miausiai dieną ir po to grįžta j 
patenkinti į namus. Šiais metais! 
gegužės 30 d. įvyks ir smarkus' su p-le Olga Viščikiūte. Shower 
baseball žaidimas. Žais Brock- party p-Iei Olgai iškelia jos

SHOWER PARTY

Feliksas Čyanskis susižiedavo

Gegužės 20 d., apie 8:15 
j vakare bažnytinėje svetainėje 
įvyko Sąjungiečių seniai laukia
mas “guest night”.

Buvo atsilankęs nemažas skai-
1 čius narių ir viešnių.
j Vakare programą vedė Kursų 
1 Komisijos narė B. Adomaitienė,
I

I kuri taip-gi paaiškino tikslą šio 
vakaro, ir apie įvairius mokes
čius, norint įsirašyti M. S. orga
nizacijom Pirmiausia kalbėjo 
vakaro pakviestas svečias Dr. A. 
W. Gasson. Plačiau paaiškino a- 
pie vėžio ligą, jų įsigalėjimą ir 
tt. Po to kalbėjo kleb. kun. S. P.

vai.

I

Į Susiv. Kat. Seimą, kuris įvy
ko Worcester, Mass. geg. 20— 
23 dd., buvo nuvažiavę Antanas 
F. Kneižys, Vincas J. Kudirka 
(atstovai) ir viešnia p-lė Emili-Į Manant apsigyventi A* 
ja Čeikiūtė (Carroll) vietinės Amerikoje, reikėtų kiekvie- 
kuopos finansų raštininkė. .4a?? Pa^-P^ Amerikos pi-

I liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 

Gegužės 31 d. pp. Kazys ir A- kad kiekvienas darbinin- 
lena Novikai, gyv. St. George Iras būtų Amerikos pilietis 
St., mini savo 10 metų vedybi-1 kitaip neduoda darbo, 
nio gyvenimo sukaktį, pp. Novi- Nonntiejl išsiimti pilietlS- 
. . .... ... . kas popieras, nusipirkite
kai yra veikim parap.joje, p. A- “Pilietybės kate-
Iena Novikienė yra Šv. Cecilijos kizmas”. kuri padės Jums 
choro narė ir įžymi solistė-dai- tapti Amerikos piliečiu, 
nininkė. pp. Novikus vedybinio Jos kaina 25c.
gyvenimo sukakties proga svei- Užsakymus su money orderiu 
kiname ir linkime ilgiausių me- siųskite:
tų. CSV. I “DARBININKAS”

_____________ Į 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

I Edmonton, Altą, Canada

Mūsų lietuvių kolonija negau
si ir beveik visi, išskyrus 3 šei-

“Darbininko”

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

I

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

3-čia Dovana WOODSTOCK
TYPEWRITER, Vertės $55.00 

Edvard J. Duquette

Woodstock 
Typewriter Co.

80 Federal St, Boston, Mass.

ir LDS 25 Metų Jubiliejinis

Juozas Kasiąsias
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Llmosinai <MI visokių reikalų.

*— . ----------------- ■ . . ■ , , ■

PA PER HANGING PAINTING

Bronis Kuponas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 52S2

Baltimore, Md.

Kuriame Bus Išdalyta
Dovanų, Vertes

$355.0°
Sekmadienį

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

dis. Vertės—$50.00,

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

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

2-ra Dovana SILVER FOX, 
Vertės $100.00, Kurią Dovanojo

FURRIERS
36 Wlnter St, Boston, Mass.

Pope Optkal Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 5-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main SL, Wet»ter, Mass.

William J. Chtsholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. L. 

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952 

Namų: PI. 62M

JAUČIATĖS NUVARGĘ 
SKAUDA GALVA... 

NESMAGU?
Kada sunkus maistas ir persivalgy

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

• • •
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{vietines žinios
K. E L RODYS

Gegužės 30 d., Romuvos par- 
’ s LDS 

o išva- 
į lietu- 
ionalai 
gumoje 
ti vyks

o dar kiti

. Ar

jr D Xji11< - Vi c. u

savo o_
busais pasisamdę, 
vyks viešais - nuolatiniai kur
suojančiais busais. Tiems, kurie 
vyksta automobiliais ir specia
liais busais kelio nereikia pasa
koti į Romuvos parką, bet tiems, 
kurie vyksta viešais busais reik
tų pastebėti, kad važiuojant iš 
Didžiojo Bostono, South Bosto
no, Cambridge, ir visos šios apy
linkės reikia važuoti “Elevato-i 
riu” požeminiu traukiniu ligi] 
Ashmont Station, o iš ten busaii 
eina kas pusvalandis į Brockto- 
ną ir kainuoja tik 35c. Kuomet 
busas tik įvažuos į Brocktono 
~ reikia tucjaus pasaugoti,

Įprašyti vairuotojo, kad 
;tct — jeigu pusvalandiniu 
išvažiavai iš Ashmont — 
:y Sq., o jei iš Ashmont

išvažiavai valandiniu bU8U tai 
turi sustot Main St. (Harvard 
Sq.). Išlipus reikia eiti po kai
rėj per geležinkelio tiltą ir čia 
pat matosi gražusis Romuvos 
parkas. Parvažuoti vėl iš tų pa
čių vietų busąi paima. Bušai at
gal grįžta. Main St., pro tą vie
tą apie 15 minučių po kiekvienos 
valandos, o Montello St., apie 20 
minučių ligi kiekvienos valan
dos. Rap.

Ketvirtadienį, 8:30 vai. ryte, 
kun. Pr. Aukštikalnis, S- J-, lai
kys šv. mišias savo tėvelių 40 
metų vedybinio gyvenimo jubi
liejaus intencijai, ir suteiks 
jiems savo palaiminimą.

Penktadienį yra Saldžiausios 
V. J. širdies didelė šventė. 7 vai. 
vak. Maldos Apaštalavimo drau
gija sueis bažnytinėn salėn eiti 
bažnyčion i metines pamaldas- 
Čia bus laikomos Intronūmcijos 
pamaldos ir atskaitytas atsitei
simo aktas- Po pamaldų įvyks 
minėtos draugijos susirinkimas.

KIBIRKŠTYS mis’, ‘žulikais’ ir ‘buržua
zijos agentais’.”

Komunistinių partijų ir 
' joms simpatizuojančių I

lllljjš Mrthml StalifIO- komunistai ir naciai tą grupių yra kur kas dau- 
- dieną militarizmo švente t giau> negu patys komunis.

"DARBININKO"
Sidabrinio Jubiliejaus

PIKNIKAS

II

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapotis

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mas*.

TEL. ŠOU Boston 2650

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki « ir nuo 6:30 ūd » v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dienų 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 8330.

MmRepsHs,M.D.
• (REPSYS)- 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET,

Kampa* Inman arti Centrai 8q.,
Cambridge, Mas*.

Ofi*o Valandos: 2 — 4 ir S — &

TeL Kirkland 7119

Paufine Luzackas
(Lietuvė gydytoja)

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

” Nuo 6 iki 8. 
8ekmadieniais pagal sutarti-

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryte iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo • ryto iki 12 vai. diena.

Httterfo BKiulyste >u padarė”. tai paduoda. Tas pats yra 
Tačiau

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, 4 vai. p.p., baž
nytinėje salėje, bus rodomi di
delio teatro judami paveikslai.

LDS 1-mos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį,

ŽINUTES

LaikraitiB “K-vis” jtal- Komunistai ir socialistai ir pas socialistus, 
pino korespondenciją iš 
Brooklyn, N. Y. apie Amal- 
gameitų unijos (siuvėjų) 
darbininkų pirmininkų su
sirinkimą, kur plačiai kal
bėjo apie Gegužės pirmą. 
Tūlas Palionis Dareiftkes ir------- ——— ______ t
išaiškinęs, “kodėl Amalga- ko skilimas, tai ir Gegužės 
meitų ir ne Amalgameitų pirmą jie neberado solida- 
unijos viršininkai pradėjo 
trauktis nuo pirmos die
nos gegužes, Viena prie
žastis esanti ta, kad ko- 
m li m ^61*^41 Pirmos Ge
gužės šventę Rusijoje rodo 
karišką galybę- Hitleris 
per pirmos dienos gegužės 
šventę rodo tą patį, ką ir

visuomet gegužes pirmą tos visos komunistinės ir 
dieną išnaudojo ne darbi- socialistinės grupės visuo- 
ninkų solidarumui, ne dar- met pasibučiuoja, kada jos 
binipkų gerovei, bet komu- išeina į kovą prieš religiją, 
nizmo - socializmo nau- prieš Katalikų Bažnyčią, 
dsi. Tik dabar, kada tų 

pareiškęs ir dviejų izmų viršūnėse įvy Naujos Tendencijos 
Komunistuose

rūmo. Toks socialistų ir 
komunistų skilimas gegu
žės pirmos dienos reikalu, 
kaip tik įrodo ir jų simpa- 
tisatoriams, kad jiems rū
pi ne darbininkų gerovė, 
bet partijinis kromelis.

Tas pats “K-vis”, pole
mizuodamas su komunistų 

Sovietų Rusija. Taip, kad redaktorių Mizara, rašo: 
iš Pirmos Gegužes, iš dar-į “Iš subiręjusio komunis- 
bininkų solidarumo šven-įtų judėjimo šiandien turi-'jimas vaikų,

Birželio-June 9,1940 
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis Į ši 

išvaži avima.

ĮVAIROS SKELBIMAI

Ką iw surengsiirjc? lapi
jos kunigą^ prašant r^apjie- 
čių ką nors surengti išva^i&vime 

gegužes 28 d., 7:30 vai. vakare, Į fonjo ųg^ymųj jy pačiam0 išv&- 
“Darbininko” salėje, 330 E St., vis klausė
South Boston, Mass. Kviečiami _ surengsime?
visi nariai dalyvauti. Valdyba į Tą klausimą bekeliant susido

mėjo ponios Ivaškienės grupės 
motinėlės, Blaivininkai ir Tėvų 
Marijonų Rėmėjai. Jie galvojo,

Geg. 25 d., tapo pakrikštyta Į galvojo ir sugalvojo — rengti 
Irena - Lorraina duktė Antano- išmislingą su muzika, dainomis, 
renog (Kraųsaitės) Kučinskų, žaislais ir baliumi kermošių.

Kūmai buvo Edvardas Novokas Birž 1 d., 2 vai. p. p., parapijos 
įr Cecilija Komičiūtė. salėje ir kieme, 492 E. 7th St.,

--------------- painus klausimas išrištas. Nuei- 
Tą vakarą Dievo Kūno šventės 

Mišparus atlaikė svečias kun. 
Ežerskis iš Wilkes Barre, Pa. Jį
South Bostonan atvežė iš Brigh-| REIKALINGA kambarys ant 
tono kun. Alfonsas, C. P. -|Broadway tarp C ir D gatvių, 

---- ■ So. Bostone. Norėčiau kambarį 
Šv. Petro par. bažnyčioje, per gauti prie geros katalikiškos 

šią savaitę, pamaldos yra laiko-j šeimynos. Kas turite kambarį 
mos kiekvieną vakarą, 7:30 vai.
Žmonių į pamaldas lankosi 
daug.

ĮVAIROS SKELBIMAI

Komunizmo kūrėjai ank
sčiau ne kartą. yra pareiš
kę, kad valkų auklėjimas: 
priklauso komunistinei; 
valstybei. Dabar jau ki-j 
taip galvojama. Štai, ry- i 
šium su tarptautine komu- 
nisčių diena (III. 8) komu
nistų partijos organas 
“Pravda” rašė:

“Atmindami, kad auklė- 
, mūsų būsi- 

, yra vienas 
i svarbiausių moters uždą- 

r» z\4-Ak :

I

t

* I « -------------- ---------------------- ------------------------------------------- ---------------------- { J****W  ̂ .

tės, pasidarė militarizmo me kančias (? Red.) ‘par-mųjų kartų,

Štai, kodėl darbo unijos ir 
pradėjo trauktis nuo Pir-. 
mos Gegužės šventės, kad

praneškite: Mr. M. Billis, 96 
Armandine St., Dorchester, 
Mass.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

♦
«i
»I
•
i
» Parduodu įvairiausios rūšies auk-
Ii
*į
♦

ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

3*6 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

demonstravimas, tijas’:
“1. Trockistų Socialist 

Workers Party.
“2. Workers Party.
“3. Lenininist Party.
“4. Lovestono komunistų 

partiją.
“5. Stalino komunistų 

partiją.
“Ir, kaip sako pats Miza-; kykla ir komunistinio jau- 

ra, visi šitie Lenino gar- nimo organizacija, dar ak- 
bintojai dabar pravar- tyviau dalyvautų kcmun. 
džiuoja vieni kitus ‘vagi- vaikų auklėjime”.

kime visi pamatyti ir pasinau
doti lietuvišku kermošiumi.

Meldėsi Už Taikę
Sekmadienį, geg. 26 d. 

didžiojo Bostono bažnyčio
se katalikai, protestantai 
ir žydai meldėsi už taiką 
pasaulyj.
ZALECKŲ SŪNUS TURĖ

JO OPERACIJĄ

vinių, partinės, sovietiško- 
! sios, profesinės ir kitokios 
visuomenės organizacijos 
privalo sustiprinti rūpini
mąsi moterimi — motina, 
sudaryti jai visas būtinas 
sąlygas tam, kad moterys 
— motinos, drauge su mo-

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

i

OueenAnnLaundry.Inc. | 
7-9 Ellery St., i;

So. Boston, Mass. !; 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai j 
būtų švariai Išplauti, J

paveskite šį darbą mums. '

Geg. 28 d., 8 vai. vak., parapi
jos salėje, E. 7th St., įvyks Stu
dentų susirinkimas. Visi South I bariai, tinkami jaunavedžiams, 
Bostono studentai ir studentės I arti maudynių, 15 minutų va- 
iviečiami atsilankyti. Ižiuoti į Bostoną. Gali naudotis

■ - - virtuve arba gauti gatavą valgį.
Sekmadienį, 4 vai. p-p-, įvyko Atsišaukite: 11 Tileston St.. 

Dievo Kūno procesija. Dalyva- Dorchester, Mass. prie 128 Ne- 
vo, gražiai Seserų mokytojų pri- ponset Avė. Tel. Gen. 6069. 
rengti, vaikai. Mišparuose ir (28-4-7)
procesijoje celebrantu buvo ---------------------------------------------
kun. Antanas Baltrušiūnas. A- PARSIDUODA du dideli na- 
sistoje dalyvavo Tėvas Jonkus, mai (blokai), kurie atneša pel- 
O. P., Tėvas Geraldas, C. P., ir no. Taipgi kartu parsiduoda šei- 
kun. Albertas Abračinskas. myninko namai su sodu ir že- 
Kun. K. Jenkus buvo ceremoni- me prie namo. Priežastis parda- 
jų vedėjas. Sanktuarijume buvolvimo — vyro mirtis. Kreipkitės 
kun. K. Urbonavičius ir kun. P.|į ONA OKSIENĖ, 36 Ames St., 
Virmauskis.

IŠSIRENDAVOJA, prie geros 
šeimynos 3 baldais įrengti kam-

Pirmadienį, geg. 27 d. vidudie
nį, Carney ligoninėje pp. F. Za- 
leckų, gyv. 237 W. Fifth St., 
sūnui Edvardui, 9 m. amžiaus, 
padarė appendix’o operaciją. 
Linkime pasveikti.

Lankėsi

Birželio Dariaus 
Girėno 
Diena

d.

Montello (Brockton), Mass.
Brock. 7489-J. (27-3-7)

Tą dieną o Dievo Kūno pro
cesijos, Amžinojo Rožančiaus 
draugija laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Pasirodė, kąd ši 
draugija bando padaryti para
pijos išvažiavimo fondui iš ank
sto $100.

Trečiadienį, 4 vai. p. p., Maža
sis choras laikys savo praktiką. 
Sis choras rengiasi važiuoti pa
rapijos išvažiaviman su dainų 
programa.

tos. Šou 3729 Šou 4618

LHhuanian Furniture Co.
MOVERS— 
inourod and 

Bondod 

Local < Long 
Diotano* 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI: ’ 

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

101 Barter St.. So. Boston, Ma**. 
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Lucy N. YaUm
LIETUVE ADVOKATE
(JEKIMAUČUTC)

14 (tope SU
■- <• —

Greenfield, Mass.

Telephone 
80. BOSTON 

1058

Prisiekęs Advokatas
JUOZAS d. balnus
Veda visokias provaa.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

d

Real Estate & Insurance 
Apdraudžia Namus, Automobilius, 

Rakandus ir tt.
OFISAS NAUJOJE VIETOJE 

JULIUS MIKELIONIS 

68 Thomas Park, 
South Boston, Mass-

Bay View Motor Senike
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių išdirbyačių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Jot. Kapočiųnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Tel. SOUth Boston 3845

ik Mikelionis

Pirmadienį, geg. 27 
“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi misijonierius kun. 
Jonkus, O. P., kuris Cam
bridge lietuvių parapijos 
bažnyčioje laiko Saldžiau
sios Jėzaus Širdies pamal
das, ir kun. Ežerskis iš 
Wilkes Barre, Pa. Pastara
sis dalyvavo Tėvo Alfonso 
Maria sidabrinio jubilie
jaus iškilmėse, Brighton, 
Mass.

i

Gegužės 18 d. “Darbininke” 
lankėsi ponia Jadvyga Averkie- 
nė, “Amerikos” administrato
riaus Danieliaus Averkos žmo
na iš Brooklyn, N. Y. Ji dalyva
vo savo tetos a. a. Janušonienės 
laidotuvėse.

Mokyklos Užbaigimo Proga, 
Kreipkitės Pas Juoų Dilį

Sekmadienyje
visi keliai lydės į Brockton Fair Grounds, 

Brockton, Mass.
kur įvyks

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

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

Massachusetts lietuvių tarpe.
STEPONO DARIAUS POSTAS NO. 317 

BROCKTON FAIR BAKŪŽĖS KOMITETAS.

I

Įvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus |
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS? 8

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oi) burnerį su tanku ir pilnu įrcn- #5 
girnų. Tik 
dulkių nei 
mokėt iki 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

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

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai. 
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

i
324 E St., So. Boston.

TEL. ŠOU 1452
Apakaitliavimai ir patarimai dykai

WOODSTOCK
T Y P E W R I T E R S

Woodstock Typevvriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

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

(kelbiasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke".

JUOZAS DILIS, 
seniausias So. Bostone laikrodi-1 
ninkas, nuoširdžiai kviečia atsi- i 
lankyti pas jį į auksinių daiktų 
krautuvę, kuri randasi 366 W. 
Broadway, So. Bostone, (“Dar-1 
bininko” name, ant 3-čių lubų) 
ir joje įsigyti mokyklos užbaigi- ’ 
mo proga gražiausių dovanų, pi
giausiomis kainomis.

Jei jo krautuvėje negalėsite 
dovanų išsirinkti, jisai ar jo se- j 

i į

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6732 

29 SAVIN HILL AVENUE,
DORCHESTER, MASS. '

K. Šidlauskas
918 E. BROADVv'AY, 

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

parengimams.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 6IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

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

Perkins Markei
P. Baltruiiūnac ir p. Klinga, Sav. 
753 Braadvvay, Tel. 3OU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

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

VIqw akPlhkifpM -|>k ■•hlnink*"

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

. PO GLOBA MOTINOS SVC. 
ty-etorė P-lė B. Kavoliūtė nuveš Pirmininkė - Eva Marksienė, 
į “holselį”, kur galėsite pasi-j 62įe^’|įh^g’t^1^8ton’Ma“’ 
rinkti visokių - visokiausių do- į Vice-Pirm. — F. Zaietskienė, 
vanų. Dabar laikas jau apie mi- p^l "onalvaški^nė"
nimas dovanas galvoti ir jas į-j 
sigyti. Taigi, tėveliai, graduantų1 
draugai ir jų giminės, pirm ne
gu kur kitur eisite minimų do
vanų pirkti, užeikite pas Juozą 
Dilį, 366 W. Broadway ir įsiti
kinsite, kad čia jas galėsite nu
pirkti daug pigiau negu kur ki
tur. Skl.

625 E. 8th St., So. Boston, Mas*. 
Tel. So. Boston 1298

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

440 E. Sirth SL, So. Boston, Masa.
i Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

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

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė, 
1512 Columbia Rd„ So. Boston.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų raštininkų.

i

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.Pirmininkas, Juozas Svagždys,

601 6th St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,

16 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

5 ThOmas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. Aleksairiras Ivaška,

440 E- Sixth St., So. Boston, Mass 
Maršalka. Jonas Zaikis,

7 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas, Andrius Zaieskas,

702 Fifth St., So. Boston, Ma.%

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49S
E. 7th St.. So Boston, Mass.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zalctskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyėia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



DARBININKAS

VVashington Depot, Ct.— Gegužės 19 d.,

Įdomi Viekšnių Praeitis

vakarienę pagerbimui savo mo
tinų.

25 Metų "Darbininko 
Jubiliejus

“Miestas” su 60 gyventojų 
turėjo Magdeburgo teises.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA 
per 9:30 vai. 

Šv. Mišias šios parapijos vaiku
čiai pirmą kartą priėmė į savo 
širdis Išganytoją. Prie gražiai 
papuošto altoriaus vikaras kun. 
Pranas J. Valiukas atnašavo 
šv. mišių auką ir pasakė pa
mokslą, primindamas vaiku
čiams, kad: “ši diena pasiliks 
jūsų atmintyje per visas jūsų 
gyvenimo dienas”.

8

Jau 25 metai, kai laikraštis 
“Darbininkas” skleidžia ir pla
tina visuomenės tarpe gražias 
mintis ir idėjas. Kai pasirodė 
pirmasis “Darbininko” numeris, 
jis buvo sutiktas visų katalikų 
šiltai, prijaučiančiai. Jo antraš
tę puošė kryžius, kaipo drąsos, 
šviesos ir pergalės ženklas. Ti
kybos priešai statė daug prieš 
naująjį laikraštį įvairių kliūčių, 
trukdymų, nešykštėjo ir pagie- LIEPSNOJANČIOS ŠIRDYS 
žos, tačiau laikraštis “Darbi
ninkas” klestėte klestėjo metai 
iš metų, ir šiandien švenčiamas 
jau jo garbingas 25 metų jubi
liejus. 25 metai prabėgo neju-• 
čiomis, tačiau “Darbininko” at
likti darbai yra neįkainuojami. 
Ištisus metus jis ištikimai tar
navo plačiai katalikų visuome
nei, skleisdamas gražiausias 
mintis, mokydamas ir lavinda
mas savo raštais brangius lietu
vius tautiečius. Jis daug patar
navo netik plačiai visuomenei ir 
draugijoms, bet jis daug prisi
dėjo prie Tėvynės ir Bažnyčios 
gerovės.

Daug asmenų pamilo “Darbi
ninką” nuo pat jo pirmojo nu
merio ir šiandien su juo nesis
kiria, nes skaitytojai randa vi
suomet jam daug nuoširdumo 
simpatijos, pamokinimų, patari
mų ir kiekvienam skaitytojui 
teikia daug malonumo.

Švenčiant 25 metų “Darbinin
kui” jubiliejų, pasistenkime 
malonūs skaitytojai šia proga 
patarnauti “Darbininkui”. Pla
tinkime jį visuomet ir visur, pa
tarkime visiems draugams jį 
užsisakyti ir suteikime garbingo 
jubiliejaus proga nors kokią 
jam auką, kad laikraštis “Dar
bininkas” klestėtų dar daugiau 
ilgiausius metus.

Nuolatinis skaitytojas,
Al. P. Krikščiūnas.

Sekmadienio vakare, birželio 
2 d., artisto J. Olšausko teatra
lė grupė iš Amsterdam, N. Y. 
atvažiuoja su gražiu veikalu,; 
kuris turėjo gero pasisekimo 
netiktai Amsterdam’e, bet ir ki- ■ 
tose kolonijose, kur tiktai buvo; 
vaidinamas. Artisto Olšausko I 
gabumus mes visi gerai žinome.

Kadangi visas vakaro pelnas 
yra skiriamas sesutėms, todėl 
visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti.

per visą tą tilto išbandy
mą turėjęs po tiltu išsto
vėti, pistalietų grasina
mas, kad nepabėgtų; jei 
tiltas neatlaikys, jis būtų
žuvęs kartu su savo pasta
tytuoju tiltu. Kai pagaliau 
meistrui buvo leista išlys
ti iš patiltės, jis buvo visas 
suprakaitavęs, šlapias, lyg 
iš pirties išėjęs. — Tiltas 
atlaikęs, bet įlinkęs še
šiais centimetrais. Už tai 
ir meistras ir mašinistas 
gavę priedų ir piniginių 
dovanų. Bet per tiltą buvę 
leista važiuoti tik po kele- 

rtą vagonų ir tai tik su puse 
l krovinio. Sekamais nietais 
tiltas jau tiek įlinkęs, kad 

i ir ginklais grasinami ma
šinistai per jį nebevažiuo- 
davę.

ROCHESTER, K. Y
ĮVAIRUMAI

Sekmadienį, gegužės 12 d., la
bai iškilmingai apvaikščiota 
Motinos diena. Laike 8 vai. mi
šių jaunimas su savo motinėlė
mis ėjo prie Dievo stalo. Klebo
nas pasakė labai gražų pamoks
lą. Žmonių tą rytą buvo pilna 
bažnyčia. Skaitlingi būriai žmo
nių dalyvavo ir per visas kitas 
šv. mišias. Vakare, parapijos 
svetainėje. Sodai ietės surengė

Naujas pagerinimas. — Šis traktorius įrengtas su 4.2 colių “chemical 
mortar” yra naujas karo pabūklas išmėgintas J. V. laivyno ir armijos 
korpusų Edgewodd Arsenai, Md.

IŠ LIETUVOS
Rašytojui teko gauti laiškas 

iš tėvynės, rašytas gegužės 2 
d., ir kelionėje išbuvęs tiktai 23 
dienas. Reiškia su Lietuva gali
me susisiekti ir karui siaučiant. 
Laiškas atėjo geroje tvarkoje. 
Praneša, kad dėl didelių šalčių 
žiema Lietuvoje labai daug išša
lo vaismedžių. Vyturys.

NEW HAVEN, COHN.
Gražiai Paminėjo Motinų Dieną

Mūsų parapijoj šį metą iškil
mingai ir gražiai paminėta Mo
tinų Diena. Per pirmas šv. mi
šias Marijos Vaikelių draugija 
ėjo prie Dievo stalo ir aukavo 
savo maldas už motinėles, ku
rios yra gyvos arba mirusios. 
10:00 vai. Šv. Onos draugija ir 
Moterų Sąjungos 33 kuopa, su
sirinkusios į svetainę susirikia
vo ir, lydimos altoriaus tarnau
tojų su kryžium iškilmingai bu
vo įvestos į bažnyčią, paskui se
kė Šv. Vardo draugija, suside
danti iš jaunų vyrų. Visos orga
nizacijos tvarkingai ir gražiai 
priėmė šv. Komuniją ir meldėsi 
už savo mamytes. Tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė 
klebonas kun. J. Jankauskas.

Šv. Vardo draugija turėjo 
pusryčius, 
darbščios 
draugijos 
dalyvavo 
Jankauskas.

KONCERTO DIENA 
NUKELTA

I

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras gavo užkvietimą išpildyti 
koncertą Šv. Antano parapijoj 
Ansonia, Conn., kur klebonauja 
kun. V. P. Karkauskas. Viskas 
buvo priruošta gegužės 26 d., 
bet susidėjus aplinkybėms rei
kėjo perkelti koncertą į birželio 
2 dieną.

Teko girdėti, kad Ansonia lie
tuviai buvo labai susirūpinę, 
kad jau neteks progos išgirsti 
koncertą, bet dabar vėl visi 
linksmai dirba ir ruošiasi pada
ryti šį dainų vakarą sėkmingu.

Taigi visi, kurie mylit pasi
klausyti gražių lietuviškų dai
nelių^ neužmirškit, kad birželio 
2 d., įvyks koncertas, pasakykit 
savo draugams ir kaimynams, 
kad ruoštų dalyvauti.

I Istorinės Vietos Lietuvoje
Garsūs Istoriniai Rūmai 

Vilniuje

kuriuos pagamino 
Marijos Vaikelių 

narės. Pusryčiuose 
ir klebonas kun. J.

i 
i

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston
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TRILYPES GEGUŽINES 
KOMISIJA DIRBA

Trijų apskričių gegužinės ren
gimo komisija, susidedanti iš 
sekančių: V. Norkūno, J. Mišei- 
kio, F. Rumsko, S. Tamulevičie- 
nės, J. Matulaičio, O. Cirvinskie- 
nės, Z. Markūnienė, stojo į dar
bą ir tariasi, kaip būtų galima 
sėkmingiau ir geriau priruošti 
gegužinę. Jau pasiųstos knygu
tės dėl skelbimų rinkimų kolo
nijų veikėjams, taipgi knygu
tės dėl laimėjimų, taigi būtų 
malonu, kad visi kuopų valdy
bos ir veikėjai pasidarbuotų, 
kaip apgarsinimų rinkime, taip 
ir bilietėlių platinime.

Sea Cliff yra labai graži vie
ta, žolynai žaliuoja ir medžiai 
skleidžia lapus, savininkai p. V. 
Norkūnas ir F. Rumskas kiek
vieną dieną dirba, taiso ir gra
žina svetainę ir sodą, kad 
padarius visus patogumus 
būsimos gegužinės.

WATERBURY, CONN

tik 
dėl 
M.

Iškilmingai paminėta Motinos 
Diena per radio.

Lietuvių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos vietinė 
kuopa gegužės 12 d., 10 vai. ry
te iš WATR radio stoties, tran
sliavo gražią lietuvišką progra
mą, motinų garbei. Buvo plokš
telių graži lietuviška muzika, 
kalbos, ir suvaidintas momen
tui pritaikintas radio veikaliu- 
kas. Kalbėjo Sodalicijos pirm. 
Marijona Alubauskaitė ir Vyčių 
pirm. Petras Aleksandravičius. 
Veikalą “Riteris Budėtojas” 
vaidino šie asmenys: Valerija 
Jakštaitė, Dorma Gudiškaitė, ir 
Julius Vilčiauskas.

Minėtą programą daugiausia 
paruošė ir vedė p. Antanas Ka-

tariančiai šypsojosi. Šian
die čia gyvena Lietuvos 
vyriausybės aukštasis Įga
liotinis.

Rūmai tebėra apstatyti 
šimtus metų išsilaikiusiais 
brangiais Liudviko XVI 
stiliaus ir “empire” sti
liaus baldais, sienose ka
bo garsių dailininkų pa
veikslai ir Vilniaus vaizdai, 
kambarių lubos išpuoštos 
brangiais freskais ir geo
metrinėmis figūromis pa
dirbtas grindų parketas. 
Esama kambarių ir su 
charakteringais baldais, 
apmuštais lietuvių namų 
darbo audiniais, kuriuos 
lenkai bandė pasisavinti, 
kad tai esą jų kultūros pa
dariniai. Vestibiulyje, di
džiųjų laiptų nišoje su
kryžiuotos trys ietys, ant 
kurių užmautas senoviš
kas geležinis aprūdijęs 
skydas su iškaltomis Al
girdo ir Birutės figūromis.

Vilnius — Vilniuje yra 
daug senų ir puikių pasta
tų, turinčių didelę istorinę 
vertę, tačiau maža tokių, 
kurie galėtų susilyginti 
savo praeitimi su Repre
zentaciniais valdžios rū
mais, kitaip tebevadina
mais Vyskupų rūmais. Pa
statyti jie šešioliktojo am
žiaus gale vyskupams ir 
čia buvo jų nuolatinė bu
veinė. Paskutinysis tuose 
rūmuose gyvenęs vysku
pas pavedė juos garsiajam 
Katedros statytojui archi
tektui prof. V. Gucevičiui 
atremontuoti, kurs rūmus 
perdirbo neo-klasiškuoju 
styliumi su puikiu kolonų 
portiku. Prieš pat Lenki
jos (ir Lietuvos) padalini
mą rūmai buvo perėję į 
lenkų “rzeczpospolitos” 
rankas, bet tik trejetą me
tų praslinkus, po trečiojo 
padalinimo,,. Lietuvą pri
jungus prie Rusijos, rūmai 
perėjo caro nuosavybėn. 
Čia gyveno rusų general- 
gubernatoriai ir pats Mu
ravjovas Korikas, kuriam 
vėliau prieš rūmus buvo ir 
paminklas pastatytas, ku
rį rusai 1915 m. pasitrauk
dami “nukorę” išsivežė. 
Tuose rūmuose apsistoda
vo visi rusų carai, prade
dant Povilu I, čia viešėjo 
Prūsų karalius Vilhelmas, 
paskutinysis lenkų kara
lius Stanislovas Augustas 
ir Prancūzijos karalius 
Liudvikas XVIII; iš šių rū
mų trumpą laiką 1812 me
tais Napoleonas valdė visa 
Europą. Lenkams po 1920.
m. spalių 9 d. okupavus Į kryžių tarpe, o patys inži- 
Vilnių, čia viešpatavo len-'nieriai atsistoję iš abiejų 

tilto galų su šaudyklėmis 
rankose, saugoti, kad mei
stras nepabėgtų, kai tuo 
tarpu per tiltą darbininkai 
tempė virvėmis pakinky
tus tris tuščius prekinius 
vagonus, o paskiau ir gar
vežį. Pagaliau į tuos vago
nus prikrovę akmenų ir 
“drąsus” mašinistas rusas 
Krylenko turėjęs tuos pa
krautus vagonus su garve
žiu pervežti per tiltą atgal. 
Mašinistas į garvežį lipda
mas drebėdamas persižeg
nojęs ir labai iš lėto perva
žiavęs tiltą. Meistras gi

Tiltas Per Ventos Upę

Kaunas — Likę trys gyvi 
iš tų laikų, kai per Lietuvą 
buvo statomas Liepojos - 
Romnų geležinkelis, papa
sakojo, kaip 1869 metais 
buvo statomas per Ventos 
upę to geležinkelio tiltas. 
Tiltas buvęs medinis, apie 
40 metrų ilgas, pastatytas 
iš ąžuolo, net ir varžtai 
buvę mediniai. Vyresnysis 
statybos meistras buvęs 
rusas. Kai tiltas buvo pas
tatytas, iš Maskvos atva
žiavę 5 inžinieriai tilto pri
imti ir jo patvarumo pa
tikrinti. Tiltą tikrinant, 
statybos meistras buvęs 
pastatytas po tiltu, san-

Į stotį padaręs prie seno 
Mažeikių kaimo pelkėtąjį 
miške.

Dar ir dabar senieji žy
dai tebekaltina savo tėvus 
už padarytąsias tada jų 
klaidas. Dabar miestelis 
stovi per 3 klm. nuo gele
žinkelio. Geresniam su ge
ležinkeliu susisiekimui 
Lietuvos laikais yra nu
tiestas plentas.

Dabar miestelis turi'aįue 
3000 gyventojų, kurių di
di dauguma — lietuviai 
žemaičiai. Pažymėtina, 
kad vietos gyventojai jau 
prieš'D. karą plačiai vertė
si amatais, ypač kerami
kos. Dabar čia yra net ke
letas dirbtuvių. Jie daro 
pastangas, kad su valdžios 
pagalba čia būta įrengta 
didelė keramikos įmonė.

Atsilankęs Viekšniuose, 
jau tiesi esąs Žemaičių 
miestely ir gali pasi
džiaugti jų senais ir gerais 
papročiais. Čia pristatyta 
paminklų — paminkliukų, 
kryžių ir koplytėlių, o ša
lia jų gražiai ir tvarkingai 
įrengti gėlių darželiai. Tas 
viskas, rodosi, labai pa
prasta, bet sudaro gražų 
vaizdą. < St. L»

MEDUS

I

gana dievotas 
ir matydamas

Iki 1634 m. dabartinio 
Viekšnių m-lio vietoje te
buvo tik didokas Jono 
Liacko (Liacko) dvaras. 
Būdamas 
žmogus
plintant šioje apylinkėje 
kalvinizmą, pasitaręs su 
Žemaičių vyskupu Jurgiu 
Tiškevičium, 1636 m. pas
tatė pirmąją katalikų baž
nyčią, pavedė jai 23 vala
kus žemės ir suteikė para
pijos teises. Parapija buvo 
gana plati: jai priklausė 
dabartinės Leckavos ir 
Mažeikių parapijos (nuo 
Viekšnių iki Leckavos — 
36 klm.). Parapijos būta 
8451 parapijietis.

1792 m. miestelis teturė
jęs tik 60 gyventojų. Ta
čiau tų pat metų gegužės 
15 d. karalius Stanislovas 
Augustas suteikė Viekšnių 
miestui Magdenburgo tei
ses ir garbę: 3 žvaigždės su 
vainiku žydriam fone. 
Taip pat leido daryti tur
gus ir jomarkus. 1860 m. 
darant miestelio gyvento
jų surašinėjimą, miestely 
tebūta vos 60 šeimų, ku
rios gyveno apie dabartinę 
miestelio turgavietę, nes 
miestelio plotas tada toks 
ir tebuvo.

1868 m. Viekšniai turėjo! 
tendencijos išaugti dideliu 
miestu. Vedant Liepojos— 
Romnų geležinkelį, rusų 
inžinierius geležinkelio 
mazgu buvęs numatęs pa
daryti seną Viekšnių mies
telį, stovintį gražiam Ven
tos upės krante, bet už tai 
Dareikalavęs iš vietos žy-l 
dėlių 500 rub. kyšio. Žyde-; 
liai — škaloj pasitarę ir, 
matydami, kad geresnės 
vietos mazgui arčiau nė
ra, kyšio nedavę, manyda
mi, kad Viekšniai vistiek 
juo bus. Inžinierius užpy
kęs ir geležinkelių mazgu

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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DABAR. 
$1.25 

PAINTf 
$2.45 
K-TA

a
KtlSON DISTIUINC Co Ine Bristol

kų vaivados, iš šių rūmų 
vaivada Bodanskis likvi
davo visas lietuvių draugi
jas, bibliotekas, mokyklas 
ir buvo apmarinęs lietuvių 
kultūrinį gyvenimą; čia 
atvykęs ilsėdavosi Pilsuds
kis, iš tų rūmų balkono 
1938 m. kovo 19 d. ultima
tumo dienomis lenkų fana- 
tizuotai miniai šaukiant 
“marš na Kovno” lenkų 
maršalas Smigly Rydz pri-

I

I

teiva. Tiek vaidinimas tiek visa 
programa skirta motinų garbei 
puikiausiai pavyko. P. Bernotą.

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. Broadmy, So. Boston, Mas.
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