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Bronius Mickevičius šį 
pavasarį baigė Glasgovo 
(Škotijoj) universitete 
medicinos mokslus, lai
mingai išlaikęs egzaminus. 
Jis yra pirmasis Škotijos 
lietuvių gydytojas. Jo ma
mytė gyvena Coatbridge, 
tėvelis miręs prieš dvejis 
metus. Seniau gyveno jie 
Carnbroe. Jaunasis gydy-i 
to jas yra darbštus, gabus i 
ir religingas vyras. Gydy-Į 
tojo darbą dirbti pradėjo 
Anglijoj. Jis gražiai kalba 
lietuviškai.

Reta SkHmė

BOSTON PUBLIC LIBRARY 
book SELECTIOS DT

4
reference division
C Qf p LEY s c sosto n k a s s

Pirmasis Škotijos Lietuvis 
Gydytojas

ALIEJINIAI METAI 1940

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

DARBININKAS
Llthuanian Semi-Weekly 

Nevvspaper 
Published every 

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

EINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (*I\iesday) DIRŽELIO (Junc), 4 D., 1940 M., No. 42.
--------------------------------------------------------- ... --------- ------------ ------------------- a.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Naciai Bombardavo Paryžiųf

LONDONAS, ANGLIJA —
Gegužės 5 d. Londono 

lietuvių kolonija turėjo re
tas iškilmes. Tai Tėvo Am- 
brozijaus Staškūno primi
cijos. Bažnyčia prisirinko 
pilnutėlė lietuvių. Suma 
prasidėjo, procesija. Cho
ras per mišias giedojo su 
pakilusia nuotaika. Po su
mos primicijantas visiems 
suteikė primicijų palaimi
nimą.

Primicijantui pagerbti 
gražius pietus pas save su
ruošė Dzvonkų šeima. Va
kare T. Ambrozijus daly
vavo Motinos pagerbime 
lietuvių klube. Čia jį visų 
vardu pasveikino ir padėjo 
kun. K. Zajančkauskas, o 
keli šimtai lietuvių sugie
dojo primicijantui Ilgiau
sių Metų. Angliškai kalbė
jo ir pats svečias, padėko
damas už jam pareikštus 
linkėjimus ir pasižadėda
mas niekuomet Londono 
lietuvių nepamiršti. Susi
rinkusieji pasiuntė sveiki
nimą ir primicijanto ma
mytei p. Staškūnienei į 
Glasgową. “Išeiv. D-as”

Milijonai Žmonių Slapstėsi

Neoficialiu

t

naudoja visą savo karinę šia 120 bombų ant Pary- 
jėgą, kad užimti Paryžių ir žiaus.

Anglija, turint prieš akis besiartinantį galimą vokiečių įsiveržinMį. į anglišką-skotiiką salą iš visų mies
tų ir čia pat matome vaizde iš Londono, iškasa visus geležinius fixtures—padabintas gražias geležines 
tvoras, kuriomis buvo apjuosti parkuose ir miesto aikštėse šuliniai bei paminklai ir kitokios geležinės užtva
ros, iš kurių liedins karo reikmenis.

Padarė Nemažai Nuostoliu

<. Y'9-
’ f 1 

į. f Į B ■ J
- - m v

Paryžius, Prancūzija, —> 
Birželio 3 — Seniai laukta] 
Vokietijos nacių oro ataka 
įvyko šiandien. Paryžiaus 
pakraščiuose pasirodė Vo
kietijos karo orlaiviai. 
Juos pasitiko Prancūzijos 
kareiviai priešlėktuvinė
mis kanuolėmis. Naciai 
metė didžiules bombas, ku
rios padarė nemažai nuos
tolių. Kiek žmonių žuvo ir 
kiek namų sugriovė žinios 
nepaduoda, bet spėjama, 

! kad nemažai. Nuo baisaus 
bombardavimo kaikurių 
namų langai išbirę jo, o
kaikuriuos namus padegė, i kaikuriuos namus padegė, 

į Vokietijos karo vadai pa-(Vokiečiai numetę mažiau-

tuo nuslopinti Prancūzijos 
kareivių drąsą ir pasiryži
mą ginti savo krašta. Na
ciai tikisi, kad Paryžių už
ėmus, prancūzai pasiduos, 

I o jei ne, tai gal kils revo- 
jliucija. Tokios tai yra na- 
Į cių svajonės.

Vokiečiai, nugalėję Pran
cūziją, pultų Angliją.

Paryžius, Prancūzija, — 
Birželio 3 
apskaičiavimu, Vokietijos 
naciai bombomis užmušė 
ir sužeidė apie 100 žmonių, 
suardė nemažai namų, ir

LDS. Ir "Darbininko"
Jubiliejinės Iškilmės i 

i

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
VILNIAUS BAŽNYČIOSE  *-

Vilnius, gegužės 31 d.
Vilniaus bažnyčiose įveda-

Ten gausime ir mos lietuviškos pamaldos,

Genoa, Italija, birželio 3, 
— Pranešama, kad 2,200 
amerikiečių laimingai pa
bėgo iš Europos ir grįžta į 
Jung. Valstybes laivu 
“Manhattan”. Sakoma, 
kad dar tūkstantis ameri
kiečių pabėgėlių, kurie bu
vo atvykę į uostą ir tikėjo
si gauti vietą laive, liko 
uoste.

Du mažesni Amerikos 
laivai, pilni pabėgėlių, iš
plauks į Jung. Valstybes' 
antradienį, birželio 4 d. Li
kusieji amerikiečiai tikisi 
gauti vietas kituose Ame
rikos laivuose, kurie iš
plauks iš Bordeaux, Prn- 
cūzijos. Jeigu Italija neį
stos į karą, tai dar tūks
tančiai amerikiečių pabė
gėlių išvyks iš Italijos uos
to.

Sekmadienį, birželio 9 d. piknikas, 
š. m. LDS organizacija ir pietus. Pikniko programa šventadieniais, 
jos organas “Darbinin- bus įvairi ir turininga. | _________
kas” minės 25 gyvavimo Birželio 9 dieną yra lietu-, < ««r > . • •
mėtų sukaktį. LDS organi- vių katalikų darbininkų • • 3 Anglų Jūreiviai
zacija įsikūrė birželio 10 diena. Lai visi iš visos A-
d., 1915 m. merikos lietuviai suvažiuo- Londonas, Anglija —

LDS organizacijos Sidab- ja į lietuvių katalikų darbi- Pranešama, kad balandžio 
rinį Jubiliejų atžvmėt.i. ninku .TnhiiiAiinpH iširil- 8 d., kada vokiečiai nu- 
kun. Jonas Švagždys, LDS mes! į
Centro Pirmininkas ir šv. Roko lietuvių parapi- 
Garbės Narys, ruošia iš- jos (Montello, Mass.) LDS 
kilmingas pamaldas Šv. 2 kuopos nariai labai nuo- 

i Roko lietuvių parapijos širdžiai darbuojasi, kad vi- 
bažnyčioj, Montello, Mass. sus savo brolius ir seseris 
Iškilmingos šv. mišios ir patenkinti vaišėmis, 
pamokslas^ įvyks sekma-] LDS 1, 2 ir 3 kuopos pir- 
dienį, birželio 9 d., 11:30 mįe jį nariai buvo pirmieji 
vai. rytą, kad padėkoti Die- pionieriai, kurie nuošir- 
vui už visas malones per jžiai pritarė kan. prof. F. 
tuo,s 25 metus. Pamaldose Kemėšio sumanymui suor- 
dalyvaus LDS organizaci- ganizuoti lietuvius katali- 
jos nariai, “Darbininko darbininkus. Minimų 
bendradarbiai, rėmėjai ir vUOpų pirmieji nariai su-' 
prieteliai. Įdarė pirmąją LDS Centro]

Gaila, kad LDS įkūrimo. Valdybą. Jų pasėtoji sėkla1
I XXI *1__ T _ ■■

atžymėti, ninku Jubiliejines iškil- ® kada vokiečiai
. skandino Anglijos naikin
tuvą “Glowworm” Norve
gijos pakraščiuose, tai 
kartu su laivu nuskendo 
septyni viršininkai ir 105 
britų ir 3 Maltesų jūrei
viai. Pranešime taip pat 
sakoma, kad vokiečiai paė
mė į nelaisvę vieną virši
ninką ir 39 jūrininkus.

iškilmėse neturėsime įkū
rėjo, kan. prof. F. Kemė
šio. Bet dvasioje mes esa
me ir būsime su kan. prof. 
F. Kemešiu.

Pageidaujame, kad LDS 
apskričių ir kuopų valdy- 

Londonas, Anglija —An-1 bos ir bendrai visi nariai 
glijos valdžia išleido naują dalyvautų iškilmingose pa- 
apsigynimo patvarkymą, maldose Šv. Roko lietuvių 
kuriuo draudžia automobi- parapijos bažnyčioje, bir- 
lių savininkams turėti ra- želio 9 d.
dio aparatą automobiliuo- Po pamaldų, pasistiprinę 
se. Jeigu kuris automobi- dvasioje, trauksime į Ro- 
lio savininkas turi radio | muvos parką, 
automobilyj, 
birželio 2 d. turi išimti.

Uždraudė Turėti Radio 
Automobiliuose

J. V. Laivas Iš Europos 
Plaukia NewYorkan

Galvvay, Airija, birželio 
3 — Jung. Valstybių laivas 
“Prezidentas Roosevelt”,1 
ant kurio plevėsuoja Jung. į 
Valstybių vėliava, išplau-

Maskva, Rusija — Sovie-' 
tų Rusijos premieras - už
sienių reikalų komisaras 
Molotovas įspėja Lietuvos 

i vyriausybę, kad jeigu ji 
nesulaikys sovietų Rusi
jos kareivių, kurie stovi 
Lietuvos žemėje, vogimą, 
sovietų Rusijos vyriausy
bė imsis žygių prieš Lietu
vą.

i Šias žinias paduoda As- 
sociated Press iš Maskvos.

• vietų kareiviai Lietuvai 
nereikalingi. Ką ji gali da
ryti su pavogtais karei
viais? Galimas dalykas, 

i kad sovietų kareiviai slap- 
] tai pabėga iš stovyklų. Bet 
ar galima už tai kaltinti 
Lietuvą? Lietuva neturi 
sovietų stovyklų ir karei
viu kontrolės.

Jeigu sovietų kareiviai 
“vagiami”, tai supranta
ma, kad jie negali pakęstikė iš Europos su Amerikos „ . . . ... . Q o . J.. 1, T. T , Ką visą tai reiškia? So- sovietų režimo.Irono hncrnlioia I c? Ikaro pabėgėliais. Iš Londo

no praneša, kad tuo laivu 
vyksta 720 keleivių.

Areštavo 85 Vokiečius 
Indijoj

Calcutta — Policija areš-Į - - 
tavo 85 vokiečius, įtaria- tonui i 
mus kaipo “nepageidauja- Bostono 
mus piliečius”

Sovietai Leidžią Išvykti
Lietuviams Į Lietuvą

vadovavo Belgijos armijai 
prieš Vokietiją. Vokietijos 

1 leisti anapus sienos pasili- akyse Belgijos karalius ne-

per 25 metus su Dievo pa-j Kaunas, gegužės 31 d. — 
galba puikiai išbujojo.1 Sovietų vyriausybė sutiko 
Garbė jiems!

Jubiliejinėse iškilmėse , kusiems 
mes turėsime progą susi- j kuotis Lietuvon, 
tikti ir pasidžiaugti tuo į 

darbu, kurį nudirbome per ; 
25 metus.
LDS Centro Sekretoriatas.

lietuviams eva-

Belgijos Karalius Karo 
Nelaisvis

prarado savo titulo. Jis te
bėra Belgijos karalium.

Priimti Nauji Įstatymai

Montello, 
tai jis iki |Mass., kur įvyks LDS ir 

“Darbininko” Jubiliejinis

Kaunas — Teko patirti, 
kad Susisiekimo Ministeri
jos netrukus ketina pirkti 
du keleivinius lėktuvus, 
kurie bus naudojami kelei
vių susisiekimui. Lėktuvai 
būsią trijų motorų.

Berlynas, Vokietija — 
Vokietijos valdžios atsto
vas paaiškino užsienio lai
kraštininkams, kad Belgi
jos karalius Leopoldas III

i yra dabar kaipo Vokietijos statymas 
ikaro nelaisvis, nes jis pats 44-1,334,21

Lietuvos konsulas Bos- po pasirašymo savitarpi- 
i- adv. A. O. Shallna nės - apsigynimo sutarties, 

---------- 1 anglų laikraš-. kurią Lietuva pilnai res- 
čiams suteikė žinių apie ~ ‘ ”
sovietų karininkų “kidna- 
pinimą” Lietuvoje ir Lie
tuvos vyriausybės atsaky
mą, įteiktą sovietų Rusi
jos vyriausybei.

Lietuvos vyriausybė pa
sižadėjusi padaryti pilną 
tyrinėjimą ir, suradus kal
tininkus smarkiai nubaus
ti. Lietuvos vyriausybė su
dariusi komisiją iš proku
roro Bražinskio, juriskon
sulto Jakobo ir pulk. Kor- 
bos, kuriai pavesta nuo
dugniai ištyrti sovietų ka
rininkų “kidnapinimą” 
Lietuvoje. Tikisi, kad su 
pagalba sovietų vyriausy
bės pavyks nustatyti kal
tininkus. Kol kas, kaip 
praneša iš Kauno, nesą jo
kio pagrindo pažeisti “ge
rus santykius Lietuvos su 

1 Sovietais, kurie egzistuoja

i

I

Kaunas, gegužės 31 
Seimas priėmė darbui ri
kiuoti ir antpelnio mokes
čio įstatymus. Taip pat 
priimtas didžiausias Lietu
vos istorijoje biudžeto į- 

i 1940 metams 
,221 litų sumai.

d.

pektuoja”.
Molotovas, Maskvos ži

niomis, suteikęs Lietuvos 
vyriausybei pilnas žinias 
apie minimą sovietų kari
ninkų pavogimą gegužės 
mėnesyj!

Iš to ką Lietuvos vyriau
sybė paduoda susidaro 
nuomonė, kad tikrai kas 
nors “vagią” sovietų Rusi
jos karininkus, kurie stovi 
Lietuvos teritorijoje. Tiki
mės, kad Lietuvos vyriau
sybė paskelbs komisijos 
tyrinėjimo rezultatus.

Kaip ten nebuvo, mes ne
tikime, kad Lietuvoje kas 
nors vagia sovietų karinin
kus, nežiūrint to, kad Lie
tuvos vyriausybė imasi ty
rinėti. Mes vistiek įžiūrime 
provokaciją. Kokią naudą 
gali turėti sovietų karinin
kų vagiai?
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ĮVAIRIOS ŽINIOS (Pranas Galinis Gavo Daktaratą
100,000 Vilniaus Krašto Gy 

ventojų Iškraustė Į Sibirą,
kartų kiekvienas apalpo. 
Mes visą laiką žiūrėjom 
kaip juos kraustė. Tai, 
žiūrėk, eina, tai virsta ir Į 
guli apalpę. Viską palieka. 
Paima su savim tik reika
lingiausius daiktus. Liko 
visi trobesiai, visos bulvės, 
žieminiai vežimai.

“Ar gi galiu viską sura
šyti kiek ir ko liko. Pusė 
turto liko, o ką ir paėmė, 
tai nežinia ar jie turės, gal 
bolšveikai paims?

“Iškraustomus gyvento
jus suvarė visus ir iš kitų 
kaimų į Marcinkonis ir vis-

Pranešama, kad sovietų 
Rusijos komisarų įsakymu 
iškraustė į Rusijos gilumą 
— Sibirą, Volgos ir Dono 
sritis apie 100,000 Vil
niaus krašto gyventojų iš 
Lietuvos parubežio.

Lietuvos parubežyj kai 
kurie kaimai buvo padalin
ti pusiau. Tų kaimų gyven
tojai turėjo viską palikti ir 
verkdami keltis į nežino
mas svetimas šalis. Tai 
baisus likimas.

Šiomis dienomis Ameri
kos lietuviai, kurie turėjo 
savo gimines Vilniaus kra- ____c_____________  . _
šte prie Lietuvos rūbe- ką sukrovė ir išvežė, o kur 
žiaus, gavo laiškų iš Lietu
vos, kurie aprašo tą baisų 
įvykį. Iš Vilniaus krašto 
sovietų pusėje laiškų ne
galėjo siųsti ne tik į Ame
riką, bet ir į Lietuvą. Bet 
parubežyj gyvenanti lietu
viai slapta nunešdavo arba 
permesdavo laiškus į Lie
tuvą, o iš Lietuvos pasiųs
davo kur reikia.

Štai vienas laiškas iš 
Lietuvos, kuriame rašo a- 
pie iškraustymą Zervynų 
kaimo gyventojų:

“Nuo jūsų laišką ir 5 do
lerius gavau. Bet kai pini
gus gavau, tai jūsų sesu
lė ir švogeris jau buvo iš
vesti. Laišką gavau dviem 
savaitėm ankščiau, negu 
pinigus, tai laišką perme
čiau jūsų sesulei, kad žino-■ tų. Tai kur ten kas gali 
tų ką jūs rašot. Prieš išrįbūti.
kraustymą mes kiekvieną “O nusipirkti tai nieko 
dieną matėmės, nes tik už, nėra, nors badu mirk. Tai 
upės Ūlos. Laiškus visuo- į matot koks gyvenimas pas 

, met permesdavau, net į jų i bolševikus.
pirkią, jeigu kada buvo ga-j “Aš tai laimingas, kaip 
Įima, meni 1 oi 1 
saugoja. ~ -

“O dabar 24 balandžio iš- o C. ‘ ‘ '
veže visus iš viso parube- vi”.” 
žio. Negaliu jums viską 
surašyti, kokis ten buvo 
verksmas. Mes žiūrėdami į 
juos visi verkėme, kad ir 
Lietuvos policija negalėjo 
žiūrėti ir jie verkė į juos

1

• X

Vilniaus Sritis •• Neatjungiama 
Lietuvos Dalis

_______ «------------------------ ——
Kaunas, gegužės 31 d. — 

Atsakydamas į paklausi
mus ministras pirminin
kas Merkys seime pareiš
kė, kad Vilniaus sritis yra 
neatjungiama T' 
valstybės dalis, kad lietu- neribotam laikui. Priežas- 
viškumas joje yra išlikęs! tis atidėjimo paduodama, 
gyvas ir tautinė sąmonė kad kelios tautos prašiu- 
atbunda plačiosiose vilnie- sįOs duoti daugiau laiko 
čių masėse. Lietuvos vy- prisiruošimui.

bų bei tarmių. Ji tinka iš
leisti į atskiras knygas, j

Harvardo universitetas 
šią disertaciją labai aukš
tai įvertino ir sakoma, kad 
tai vienintelė tos šakos di-i 
sertacija taip nuodugniai 
pagaminta.

Mintis parašyti šią tema 
disertaciją ir pasitarnauti 
tėvynei Lietuvai kultūriš-1 
kai Pranui padėjo Milwau- 
kee univ. prancūzų kalbos 
prof. Carriere. Davė nuro
dymus Princeton univ. 
prof. H. H. Bender, o nuro
dė šaltinius Leipcigo univ. 
Vokietijoje, prof. Jurgis! 
Gerullis (lietuvis).

Disertacijos formą tvar
kė Harvardo universiteto, j 
slavų ir lietuvių kalbų ka
tedros profesorius Cross.

Pranas nuo pat mažens 
eidamas mokslus turėjo 
rūpintis ir pragyvenimo 
reikalu, nes jo motinėlė 
ne kažin kiek uždirbo. Pra
nas dar lankydamas Latin 
high school ir Boston Col- 
lege dirbo vakarais “Darbi
ninke”.

Ir štai po sunkaus ir in
tensyvaus darbo Pranas E. 
Galinis susilaukė įvertini
mo savo studijų, kurios 
jam suteikė daktaro laips
nį, o mūms lietuviams ir 
mūsų tėvynei Lietuvai 
garbę. J. K-pa.

Dr. Pranas E. Galinis,’ 
gyv. Dorchester, Mass.,! 
per savo didelį stropumą ir | 
darbingumą trečiadienį, 
gegužės 29 d., 1940 m., Į 
garsusis Harvardo uni-| 
versitetas pripažino jo pa
rašytą disertaciją vieną iš 
aukščiųjų ir suteikė filoso
fijos daktaratą.

Dr. Pranas E. Galinis, 
gimęs Miežonių km., Kai
šiadorių parap., Lietuvoj. 
Atvyko į šią šalį su savo 
motinėle būdamas vos 9 
metų amžiaus. Tėvas mirė 
jam turint vos penkis me
tus. Atvykęs su motinėle 
apsigyveno South Bosto
ne. Pradinius mokslus ėjo 
Drake ir Lawrence school. 
Vidurinius mokslus baigė 
Boston Latin high school. ■ 
Po to baigė Boston CollegeI 
ir gavo A. B. laipsnį. Prin
ceton universitete speciali-į 
zavosi chemijoj ir buvo 
prof. pagelbininku. Mar- 

(ąuette university, Milwau- 
kee, Wis. dėstė vienus me
lus chemiją. Pastarajame; 
universitete darbuojantis 
Pranas pasijuto, kad jam' 
sveikata neleidžia toj sri
tyj dirbti ir jis numetė tos 
srities specialybę ir įstojo 
garsiajame Harvarde stu
dijuoti vokiečių ir prancū
zų ir kitų kalbų mokslus. 
Baigęs studijas Harvarde 
jis išvyko gilinti savo žiny
bą Vokietijon. Ir studijavo 
Berlyno Univ. (1930).

Baigęs aukštųjų mokslų 
studijas jis pradėjo dirbti 
Bostono garsioje Latin 
high school’ėje, kurioje dė
sto vokiečių kalbą ir ryžosi 

■ šalę kasdieninio darbo* pa
puošti disertaciją daktara- 
. tui gauti. Darbas buvo 
» sunkus ir ilgas. Tema di

sertacijos buvo — Baltų 
i kalbų įtaka vokiečių kal

bai Rytų Prūsijoj. Diserta
cija arba tikriau pasakius 
veikalas turi dvi dalis. Pir
mutinė dalis apima istori-

t

-

Pranas Galinis, Ph. D.

i 
i I I

Romos Paroda Atidėta

Roma, Italija, birželio 3, 
! — Italijos valdžia praneša, 
kad paroda, kuri turėjo į- • 

Lietuvos vykti 1942 m. atidedama

tai nieko nežinom. Tai kad 
Ūla upė būtų buvus nepa
kilus, tai būtų gal ir A. su 
Z. atbėgę į Lietuvos pusę, 
kad ne vanduo. Bet patai
kė vežti kaip tik tuo laiku, 

(kada buvo didelis vanduo, 
kad niekas negalėtų per
bėgti. O dabar kai vanduo 
nupuolė, tai žmonės pul
kais bėga viską palikę Lie
tuvon. O kaip klausi ar 
perbėgo Marcinkonių ku
nigas? Butkevičius perbė
go kai dar rubežių nusta- 
tynėjo. Bet buvo atvažia
vęs kitas, bet ir tas žada 
bėgti, be uždėjo bolševikai 
mokestį 2,000 rublių. Jeigu 
nesumokės, tai žada varyti 
į darbą ir tada atbus tą 
mokestį per kokius 20 me-

nę sritį — kur ir kaip išsi-1 
vystė Baltų kalbų šaka ir, 
kada ir kaip suskilo į sen- 
prūsius, lietuvius ir lat
vius. Antroji dalis — filo- j 
sofinė — apima sritį ir ją 
visapusiškai išnagrinėja: 
ką gavo vokiečių kalba iš 
senovės prūsų, lietuvių ir 
latvių kalbų.

Rašant disertaciją reika
linga buvo išmokti švedų 

i ir latvių kalbos. Studijų 
(reikalais Pranas buvo du 
i kart išvykęs į Europą ir 
1 Lietuvą.

Šiai disertacijai paga
minti imta žinios iš 94 kai-

Anglai Atmušė Nacių
Kariuomenę

I

Iis- į 
kiekvieną

nes rusai labai juos perėjau ankščiau, tai nors 
visko daugiau parsinešiau, 
j dabar tai bėga kaip sto- M n

Šį laišką savo giminėms 
parašė kaimietis, kurio pa
vardės nepaduodame, kad 
jam nesudarytume kokių 
nemalonumų. Iš to laiško 
galime suprasti, kad so-

žiūrėdami, kada po kiek vietijoje niekas nenori gy-

Draugijų Valdybų Adresai
Ll ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JOS PO GLOBA MOT.HO8 *VC?

Pirmininkė — Eva Marksienė
625 E BostonMa«A

Tel. So. Boston 1298
— F- Zntetskienė, 

j>^P «rOad~ay’ So- Boston, Mass 
— Ona Ivaškienė. 

irin40pJ«tSiXt^St ’ So' Boston, Mass.
. .MariJona Markoni utė

41m5,W^?hington st- Roslindale 
Tel. Parkway 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė
105 West 6th SL. So. Boston M», Tvs-rkdarė - Ona Miz^rdS
1512 Columbia P.d So B^ on

1 « St., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką mėnesio, 7*30 S? 
svetainėj L 

Visais draugijos reikalais kretointa.
pu protokolu raitininke.

*V. JONO EV. BL. PA&ALPINES 
DRAŪGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th SL. So. Boston. Masa.

venti. Taigi ir sovietų ka
reiviai, gyvenanti Lietuvo
je, jeigu dingsta be žinios, 
tai greičiausia dėl to, kad 
jie nebenori matyti sovie
tų “rojaus”.

Gaila lietuvių, kurie liko 
sovietų Rusijos pusėje. 
Mes juos nuoširdžiai už
jaučiame. Gal Dievulis ka
da nors ir jiems padės išsi
laisvinti ir grįžti į savo nu
mylėtą žemelę.

Paryžius, birželio 3—Vo
kietijos 200,000 nacių ka
riuomenė dideliu smarku
mu puolė sąjungininkų 
kariuomenę Dunkirke, iš 
kur sąjungininkai laivais 
veža savo kareivius, bet 
tapo smarkiai sumušti ir 
atmušti.

Naciai praneša, kad jų 
kariuomenei pavyko užim
ti stipriai foritifikuotą 
Bergues miestą.

Britai tebesilaiko Calais 
uoste, kur Vokietijos na
ciai prarado labai daug vy
rų ir tankų. Sakoma, kad 
Anglija išvežė jau iš taip 

j vadinamos kišenės ketu
rias penktadalis sąjungi
ninkų kareivių, kuriuos 
Vokietijos kariuomenė bu
vo apsupusi.

yra griežta komunistų - komisa
rų diktatūra.

Browderis drįsta tokią siste
mą siūlyti Jung. Valstybių lais
viems darbininkams. Ar tai ne- 
komunistų pasityčiojimas iš 
darbininkų ?

Jung. Valstybių NepiReoai 
Pavedami Teisingumo 

Departamentui

i Raudonieji Nominavo Brovr- 
deri I Prezidentus

I

ORDER AT TODay S LOVY PRICE

P'-*",

A tuoiku-

NEW
< England

COKE

Sudužo Naujas J. V. Laivyno 
Didžiulis Lėktuvas

Los Angeles, Kalifornija, 
birželio 3 — Pereitą šešta
dienį Jung. Valstybių lai
vyno naujas 9-tonų lėktu-

i vas buvo pakilęs pirmam 
bandymui. Pakilęs krito ir 
susidaužė. Nukritęs užsi
degė ir sudegė. Tą lėktuvą 
pastatė Navy and Douglas 
Aircraft kompanija, kurio 
pastatymas kainavo S125, 
000. Dabar vedamas tyri
nėjimas. Spėjama, kad ga- 

i Ii būti sabotažas.

*0

RAT 
PRICE 

ntoncnoN 
__________ MAN 

STETSON FUEL CORP.
496 First St, Boston, Mass,

SOUth Boston 1540

*

i 50 Žmonių Žuvo Norvegijos 
Laivui Ekspliodavus

Oslo, Norvegija — Iš 
Bergen praneša, kad Nor
vegijos laivui “Jadarland” 
1000 - tonų ekspliodavus 
Norvegijos vandenyno pa
kraščiuose, 50 žmonių žu
vo.

riausybė jiems parūpina 
žemės, darbo, švietimą. 
Negausingi lenkų atėjūnai 
sudrausminami, o bažnyti
niai reikalai greit bus su
tvarkyti. Jau pradėtas ir 
planingas įstaigų perkėli
mas Vilniun. Iki šiol sura
šyta 26,000 karo atbėgėlių ...
ir 80,000 atkeltų tt Lenki- ™ Zarlal™ . , , .
jos polonlzatorių. Atbėgę- balandžio 18 d. atplaukė is 
liai repatrijuojami. Jų at- ^auno, Į P'™'e»
žvilgiu vyriausybė vado- du garlaiviai liks Vilniuje 
vatijasi žmoniškumo L 
tarptautinės teisės princi
pais.

Vilnius — Nuo balandžio 
vidurio prasidėjo garlaivi- 
ninkystė Lietuvos vidaus 
vandenimis. Lietuvos Bal
tijos Lloydo neseniai nu
pirkti garlaiviai “Lietu
vaitė” ir “Aušra” ir valdi- 

“Klaipėda”

Mobilizacija Italijoj

įr ir palaikys susisiekimą 
- i Neriu tarp Vilniaus ir Ver

kų. Šį kelio ruožą Lietuvos 
Baltijos Lloydas perima 
pats ir atperka iš buv. len- 

ikų savininkų tuo ruožu 
plaukiojusius garlaivius. 
“Klaipėda” pradėjo ekspe
dicinę kelionę Vilniaus 
vandens kelių rajono 
vandenimis.

Roma, Italija — Visoje 
šalyje mobilizacija. Itali
jos spauda ragina gyven
tojus, gyvenančius Torine, 
Prancūzijos parubežyje, 
kuogreičiausia išsiskraus- 
tyti į saugesnes vietas. Vi
soje šalyje susidarė įspū
dis, kad Italija greit įstos į naudotis Gotenborgo ir ki- 
karą. Per radio buvo pra- tais Švedijos uostais ir dėl 
nešta, kad Italija stos Vo-; 
kietijai į talką birželio 15 
d. Bet kol kas oficialių ži
nių nėra. Italijos karalius, 
kuriam pasitiki visa dau
guma gyventojų nenori 
karo. Popiežiaus Pijaus 
XII įtaka Italijoje didelė. 
Popiežius Pijus XII per sa
vo atstovus rūpinasi sulai
kyti karą ir įgyvendinti 
taiką. Pakartotinai ragina 
pasaulį melstis už taiką.

Kaunas — Švedų - Ame
rikos transatlantinio susi
siekimo linijai nebegalint

minų laukų nebegalint lai
vams praplaukti pro Kate- 
gatą ir Skageraką, švedai 
veda derybas su suomiais 
dėl leidimo švedų laivams 

(naudotis suomių Petsamo 
uostu (greta Murmans
ko). Tad galimas daiktas, 

! kad tuo keliu pradės eiti ir 
Lietuvos susisiekimas su 
Amerika. Taip pat numa
tomas pagyvėjimas per O- 
desos uostą.

Washington, D. C., birže
lio 3 — Jung. Valstybių se
natas 55 balsais prieš 4 
priėmė prez. Roosevelto' 
patvarkymą pervesti atei
vių natūralizacijos biurą 
iš Darbo departmento į tei
singumo departmentą.

Taigi visi šios šalies atei
viai nepiliečiai, kaip ir pi
liečiai “penktosios kolo
nos” bus žinioje teisingu
mo departmento.

NEW’Y0RK, birželio 3 —Ko
munistų partija nominavo į 
Jung. Valstybių prezidentus 
Earl Browder, kuris yra nuteis
tas į kalėjimą, partijos keturių 
dienų seime. James W. Ford, 
Alabama juodukas, nominuotas 
į vice - prezidentus.

Brovvder kalbėjo iš New Yor
ko per radio apie civiles teises. 

| nedarbą, ekonominę sistemą ir 

| tt. Jis savo kalboje siūlė Jung. 
! Valstybėms sovietų Rusijos e- 
konominę ir socialę tvarką.

Šiandien Jung. Valstybių dar
bininkai labai gerai žino (tiesa 

į dar yra ir nežinančių, kurie tiki 
I Browderiui ir kitiems komisa- 
į rams) sovietų Rusijos ekonomi- 
’ nę ir socialę sistemą. Darbinin- 
! kai žino, kad sovietų Rusijos 
žmonės, neturi jokių civilių tei
sių. Darbininkai turi dirbti, 
kaip vergai. Jie neturi teisės 
laisvai organizuotis į unijas, ne
turi teisės leisti ir skaityti laik
raščius ir knygas. Sovietų dar
bininkai turi skaityti tik komu
nistų valdžios leidžiamus laik
raščius ir knygas.

Paryžius, Prancūzija, — 
Iš Paryžiaus pranešama, 

tik per plauką išlikęs gy
vas Jung. Valstybių am
basadorius Bullitt, kuris 
bombardavimo metu buvęs 
vienoje valgykloje. Viena 
bomba sprogo tik 6 pėdai 
tolumo nuo ambasado
riaus Bullitt’o.

Šveicarai Nušovė Tris 
Nacių Lėktuvus

Bern, Šveicarija, birželio 
— Šveicarijos kovojanti

I

Sovietijoje

3
lėktuvai laike 24 valandų 
nušovė tris Vokietijos 
bombinius lėktuvus, kurie 
buvo atlėkę ir lekiojo virš 
Šveicarijos teritorijos.

Vilnius — VGF iniciaty
va Gedimino pilies bokšte, 
Vilniuje netrukus manoma 
įrengti Vilniaus vadavimo 
muziejų, kuriame būtų su
dėti visi su kovomis dėl 
Vilniaus susiję ekspona
tai. . a
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“DARBININKAS”
(THE WORKER)

Published every Tuesaay ami rTiuay except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered u aecond-clasa matter SepL 12. 1015 at the post offlce at Boston. 

Masa. under the Act of Mare h 3, 1870
Acceptance for malling at special rate of postage provided for in Section 1103 

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

Domestic yearly ____________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ------------------ ------ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ......  $4.0f
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ........................ $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
3M Wect 8roadway, South Boston, Mas*.

Telephone SOUth Boston 2680.

Kur Kryps Naujas Blitzkriegas?
■ ------------------------

Vokiečių blitzkriegas kol kas labai sėkmingas. 
Paryžiaus jie, tiesa, nepaėmė ir į Angliją neįsibrovė, 
kaip kad buvo užsibrėžę, bet į tris savaites užėmė Olan
diją, Belgiją, nemažą Prancūzijos kampą ir, kas svar
biausia, apsupo didžiulę alijantų armiją, kuri nežmo
nišku pasiryžimu šiaip taip dasiyrė iki jūrių ir vargais! 
negalais išsikeldino į Anglija. Tačiau vokiečiams pasi
davė visa Belgijos armija. Jie, tiesa, nesunaikino tal
kininkų kariuomenės, kaip gyrėsi padarysią, bet visiš
kai ją sumušė. Kiek alijantų ir vokiečių tose baisiose 
kautynėse žuvo, nė apytikriai negalima apskaičiuoti, 
nes kiekviena pusė savo nuostolius labai mažybina, o 
oponentų pernelyg išpučia. Tik vėliau pasaulis gal tai 
sužinos, bet ir tai toli gražu ne viską. Iš viso, vokiečių 
laimėjimas labai didelis, bet jis ne paskutinis ir galu
tinis. Vokiečiai tik dalį savo tikslo atsiekė ir be abejo 
jaučiasi gerokai išsieikvoję. Žmonių jie turi, mašinų i 
naujų prisidirba, bet kaip gi su žibalu? Motorizuotos 
milijoninės armijos kasdien sunaudoja milijonus ga
lionų gasolino ir aliejaus. Vokiečiai savo žibalo neturi.; 
Kelis milijonus galionų jie pasigriebė Olandijoj, bet ką 
tai reiškia tokiai karionei? Ar Stalinas jiems tiek žiba
lo pristatys, kad galėtų užkariauti ar bent suklupdyti 
Prancūziją ir Angliją? Tam vieno blitzkriego neužteks. 
Reikės jų keletą padaryti.

Hitleris remia savo viltį ant to, kad privers Pran
cūziją taikytis—jo sąlygomis—o paskui jau su An
glija apsidirbs. Kažin ar neteks jam nusivilti? Esmė
je prancūzai yra smarkūs, karšti ir net ryžtingi, bet 
greit pasiduoda nusivylimui ir net nusiminimui. Mili- 
tariniai nepasisekimai gali privesti prie revoliucijos. 
Taip bent apskaičiuoja Hitleris su Stalinu. Stalinas, 
kad ir tyli (vien Kalininas neatsargiai išsiplepėjo), 
bet mano, kad revoliucija Prancūzijoj dabar neišven
giama. Hitleris ne tiek optimistingas. Jis geriau pran
cūzus pažįsta. Kol Paryžius dar nepaimtas, revoliucija 
Prancūzijoj gali ir neįvykti. Kai Paryžius puls, tuo
met kas kita. Prancūzu nervai tada neišlaikys. Revo
liucija bus patikrinta. Tad dabar būtinai reikia Pary
žius paimti. Tai padarius, reikės pasiūlyti prancūzams 
geras ar bent pakenčiamas sąlygas (progai pasitai
kius, galima jas lengvai sulaužyti) ir laukti, kaip į tai 
reaguos prancūzų visuomenė. Dėl baisingo karo teroro, 
ypač bombardavimo iš oro, prancūzų tautos nuotaika 
bus visiškai susmukusi ir tai privers vyriausybę ko 
greičiausiai pasirašyti taiką. Šiaip jau, nelikvidavus 
prancūzų kaipo kariškos pajėgos, ir turint užnugary 
jų kariuomenę, pulti Angliją būtų labai rizikingas už
simojimas. Vokiečiai, kad ir laimėjo pirma labai svar
bų mūšį, vis dėlto turi jaustis nusivylę. Iš savo blitz
kriego jie daugiau tikėjosi. Išėjo nė šiaip nė taip. Lai
mėta, daug laimėta, bet toli gražu ne viskas. Liko dar 
kur kas didesnis kąsnis apžioti. Oponentas kiek su
žeistas, bet ne parblokštas. Reikalingas naujas blitz
kriegas, o jei pirmajam tiek išsieikvota, tai ar beuž
teks jėgų antrajam ?

Tai gal Mussoliniui bus pavesta Prancūziją likvi
duoti? Bet Mussolini ne kvailas vienas su prancūzais 
peštis. Jis nori lengvų laimėiimų. Be vokiečių pagalbos 
jis nė pirštu nepakrutins. Vokiečiai, žinoma, jam pa
dės, bet su Italija gali taip išeiti kaip ano karo metu su 
nabašnike Austrija: ne tiek ji padėjo, kiek jai reikėio 
padėt. K.

Gen. Jonas - Jurgis Bulota

85 METŲ AUŠRININKAS 
GENEROLAS
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Ką Sako Vilniaus Miesto Burmistras Apie Vilnių
(SUTRUMPINTA)

Vilniuje miesto burmis
tras (mayor) K. Stasys, 
Vilniaus spaudos atsto
vams, kalbėdamas apie ak
tualius 
pareiškė: 
miestas
formaliai yra susijungęs 

!su visu kraštu, bet dar ne- 
įmaža laiko praeis, kol ne 
tik Vilniaus išvaizda, bet ir 
turinys sutaps su lietuvių

miesto reikalus, 
“...Nors Vilniaus 
su apylinkėmis

I

KOMUNISTŲ “APATIJA”
Brooklyno lietuvių ko

munistų laikraštis anie 
LRKSA 52-jį seimą Wor- 
cesteryi šiaip parašė:

“LRKSA 52-raiam sei
me, įvykusiam Worceste- 
ryje, Mass., dalyvavo 90 
kuopų delegatų ir 8 pild. 
komiteto nariai — viso 98. 
(Ne 98, bet 105 atstovai. 
Red.).

“Tai labai mažas seimas. 
Reikia atsiminti (labai ge
rai, kad atsimenate. Red.), 
kad ši organizacija gyvuo
ja jau virš 50 metų. Kuni
gai didžiuojasi (Ne tik ku
nigai, bet ir pasaulionys, 
visa išeivija. Red.), jog tai

«-*» r! •S ♦ . 4A-

mą bei apšvarinimą. Tam 
reikalui jau yra išleistas 
sanitarijos, švaros ir tvar
kos palaikymo reikalais į- 
statymas.
MOKYKLOS

Grįžus Vilniun jo tikrie
siems šeimininkams, kartu 
su kitais taisytinais reika- 

ir pasirūpinti

I tautos nuolat priekin žen
giančia kultūra. Tas suta
pimo laikas, viso krašto 
gyventojų pastangomis, 

i gali būti žymiai sutrum
pintas, jei ne tik mes, ku
rie dirbame tiesioginį šio
je srityje darbą, bet ir vi
so krašto gyventojai dau
giau prisidėsime ne kalbo
mis, bet konkrečiais dar- lais reikėjo

, bais prie to, kad kuo grei- mokyklomis, kurios lenkų 
čiau grąžintume savo sos-(valdymo laikais buvo ne- 

, tinei tikrąjį jos lietuvišką-1 pakenčiamose sąlygose ir 
jį veidą. į neatatiko mažiausių higie-

Tačiau klystų,
tintų, jog mūsų vyriausv-........... - - —
bė ir viso krašto gyvento- -v . . _ . tt’1 joms naujomis,jai mažai tesirūpina vil-iJ x , J . 
niaus tvarkymo reikalais. 
Mūsų visuomenė, kaip vi
sada taip ir dabar yra la
bai jautri Vilniaus reika
lams. Tačiau ir geriausius! 
norus turint, visko iš kar
to negalima padaryti.
PERSONALO 
PERTVARKYMAS

Jau iš pat pradžių 
skyrių viršininkai 
pakeisti lietuviais, tik kiek

’ I w.! neatatiko mažiausių higie- 
. . . nos reikalavimu. Padidi-kas tvir-1 . .. , , , , .nūs ir patį mokynlų skai- 

7 Į čių iš 46 į 65 rūpinamasi 
, geresnė

mis patalpomis. Būtinai a- 
teityje reiks statyti naujų 
mokyklų, o kai kurias se
nąsias patalpas teks iš pa
grindų atremontuoti, kad 
priaugantysis jaunimas 
mokykloje turėtų sveikas 
sąlygas. Nuo ateinančio 
rudens taip pat vykdomas 
privalomas mokslas. Savi
valdybei tenka didelį skai
čių nepasiturinčių moki- 

_____ __ ____ ... šelpti, aprūpinant juos 
ilgiau užsitęsė, kol buvoKmoksk> priemonėmis, dra- 
surastas tinkamas žmo
gus, su elektros stoties di
rektoriaus pakeitimu. Bu
vusius tarnautojus atlei
džiant, laikomasi principo, 
kaip jau esu anksčiau pa-

knygų apsiaustu. Išvilkda- 
! ma apsiausta, tarnaitė ne- 
į pajėgė jo išlaikyti ir ap- 
. siaustas nukrito aslon. Da- 
lvkas baigėsi be pasekmių, 

j Už tautinį darbą jis pavo- 
į iu nevengė ir bausmės ne
bijojo, tačiau likimas taip 
lėmė, o kitur ir karinė uni
forma padėjo, kad visi ru
sų žandarų įtarimai baig
davosi be didesnių pasek
mių. Kad Bulota nesibijo
jo dėl savo asmens ir tau
tos reikalus statė pirmiau 
už savo asmenį, rodo ir tai, 
jog ir vykdamas atstovu į 
Didįjį Vilniaus Seimą, kur 
buvo išrinktas atstovu, jis 
vilkėjo savo tarnybinę u- 
niformą. Bet vieną kartą 
jis buvo įtartas dirbąs 
slaptą lietuviški darbą. 
Nebuvo suimtas tik dėl to, 
kad trūko rimtų įrodymų, 
tačiau iš Vilkaviškio buvo brėžęs, kad pirmoje, eilėje 
iškeltas į Kišiniovą, Rusi- būtų žiūrima mūsų Tautos 
jon. Tačiau ir čia, ir vėliau 
kitose Rusijos vietose Bu
lota pasiliko veiklus lietu
vis ir kur tik radęs lietu
vių, juos traukdavo į lietu
višką darbą. Kur koks 
slaptas lietuvių susirinki
mas įvykdavo, tenai būti
nai ir Bulota būdavo. Jis 
daug savo lėšomis padėjo 
“Aušrą” remti ir organiza
vo jos tolimesnį leidimą. 
Didžiojo Karo metu jis 
tarnavo Taline, Estijoje, 
kur suorganizavo Lietuvių 
Komitetą ir pats jam va
dovavo. Atsiradus pirmai 
progai, būdamas jau 65 
metų amžiaus, grĮžęs į Lie
tuvą stojo savanoriu Lie
tuvos kariuomenėn. Tokio 
amžiaus savanoris mūsų 
kariuomenėje buvo reteny
bė. Lietuva teisingai įver
tindama aušrininko Bulo
tos didelius tautinius dar
bus ir nuopelnus, suteikė 
jam generolo laipsnį ir Ka
ro veterinarijos viršininko 
pareigas. Kurį laiką jis 
dar buvo Vytauto D. Uni
versiteto medicinos fakul
teto docentu.

Prieš 10 metų gen. J. J. 
Bulota iš kariuomenės iš
ėjo į dimisiją. Bet iki šiai 
dienai jis nenutraukė ry
šių su visuomene ir organi
zacijomis. Šiandien jis yra 
daugelio organiazcijų gar
bės narys. Jis gyvai domisi 
Lietuvos ir pasaulio gyve
nimu ir pats jautriai per
gyvena visus Lietuvos 
skausmus ir džiaugsmus. 
Savo paprastumu, patrau
klumu ir nuoširdumu jis 
yra plačiausiai pažįstamas 
ir mylimas. Ir šiandien, 
nešdamas ant savo pečių 
tokį metų skaičių, gen. Bu
lota tebėra dažnas susirin
kimų lankytojas, karštas ! 
kalbėtojas ir jaunesniųjų 
patarėjas. Šiuo metu gen. | 
Bulota gyvena Kaune ar-! 
ba savo ūkyje, Trakų aps
krityje. Už nuopelnus Lie-| 
tuvai apdovanotas visais 
aukštais ordinais ir kitais 
garbės ženklais.__

visi 
buvo

bužiais ir net maistui. Mo
kinių šelpimui šįmet nu
matoma išleist 423,000 li
tų.
DARBO KLAUSIMAS

Didžiausia Vilniui našta 
šią žiemą buvo paaugęs be
darbių skaičius, kuriems 
sunku buvo parūpinti dar
bo. Iki 5—6,000 darbininkų 
žiemą dirbo prie viešųjų 
darbų. Nedarbo klausimą 
daug palengvino išspręst 
įvedimas darbo prievolės. 
Jau einama prie to, kad 
nei vienam darbingam 
žmogui nebūtų teikiamos 
veltui pašalpos, kad netur-

Balandžio 18 d. sukako kieti jos pasienio anuome- 
85 metai vienam iš nedaug tiniams 
belikusių garbingosios 
aušrininkų plejados Lie
tuvoje, dimisijos generolui 
Jonui Jurgiui Bulotai.

Gen. Jonas - Jurgis Bulo
ta, kilęs iš Marijampolės 
apskr., Igliaukos parapi
jos, Klevinės kaimo, gimęs 
1855 m. bal. 18 d. Jo tėvai 
turėjo 60 margų nederlin
gos žemės, iš kurios ne vi
suomet iki naujos sėjos ir 
duonos užtekdavo. Skaity
ti lietuviškai išsimokė iš! 
elementoriaus. Baigęs Ma-; 
rijampolės apskrities mo
kyklą ir gimnaziją, jis į- 
stojo į Petrapilio karo me
dicinos akademiją, kurią 
baigė 1882 m. veterinari-j 
jos gydytojo laipsniu.

Nors Bulotai Rusijoje 
buvo siūlomos, palyginti, 
aukštos ir pelningos vie
tos. tačiau jis grįžo į Lie
tuvą dirbti savųjų žmonių 
tarpe. Iš pradžių jis apsi
gyveno Prienuose, bet 
greit persikėlė į Vilkaviškį. 
Mat, šis miestas prie Vo-

1

' mąjį Komitetą nebuvo jo
kių skundų. Susivienymo 
svarbieji viršininkai iš- 

! rinkti aklamacijos būdu.
Jeigu LRKSA seime bu

vo tik 105 atstovai, tai tik 
todėl, kad organizacijoje 
nėra jokio alermo, visur 
tvarka ir broliškas sutari
mas. Keli šimtai atstovų 

; nebūtų pravedę geresnių 
nutarimų, negu 105. Kata
likai taupo savo sunkiai 
uždirbtus centus, kad juos 
sunaudotų kilniems Baž
nyčios ir tėvynės reika
lams. Katalikai išlaiko 
virš 100 parapijų, parapiji
nes mokyklas, aukštesnes 
mokyklas, kolegiją, vie
nuolynus, o ir tėvynei Lie
tuvai gausiausiai aukoja.

Katalikai ir į seimus 
gausiai suvažiuoja, kada 
yra būtinas reikalas.

esanti Amerikos lietuvių 
katalikų tvirtuma. Na, ir į 
dvimetinį organizacijos 
seimą nesuvažiuoja net 
100 delegatų. (Suvažiavo 
virš 100. Red.). Atrodo, 
LRKSA sunki apatijos li
ga apėmė”.

Kada taip rašo mūsų idė
jos priešai, tai aišku, kad 
jie yra apimti pavydo. 
LRKSA yra mūsų katalikų 
tvirtovė. Susivienymo rei
kalus labai rūpestingai 
tvarko Pildomąsis Komite-, 
tas. Susivienyme nėra io-' 
kių nesusipratimų. Pažy
mėtina, kad per pastaruo
sius du metus prieš Pildo-

IZAIJAS SAKO:

tautos žadinto
jams buvo svarbus punk
tas. Iš Vilkaviškio leng
viau buvo pasiekti Tilžę, 
kur tuomet buvo spaudžia
mi draudžiamieji lietuvių 
raštai ir kur buvo lietuvių 
tautinio. atgimimo darbo 
centras. Kaip valdžios sti
pendininkas, baigęs karo 
medicinos akademiją Bu
lota už tai turėjo atitar
nauti rusų valdžios įstai
gose. Vilkaviškyje jis buvo 
pasienio kariuomenės bri
gados veterinarijos gydy
toju karininko teisėmis. 
Prieš Didįjį karą jis buvo 
išsitarnavęs ligi veterina
rijos pulkininko laipsnio.

Grįžęs Lietuvon vet. gy
dytojas Jonas Jurgis Bulo
ta nedelsdamas stojo į tau
tos žadintojų eiles. Jis bu
vo aiškiai tautiškai susi
pratęs ir apsisprendęs lie
tuvis. Tvirtą tautinę są
monę jis jau reiškė Mari
jampolės gimnazijoje te
besimokydamas. Kartu su 
Dr. P. Matulaičiu ir V. Pa
lukaičiu jis dažnai nuvyk
davo į Tilžę, iš kur parsi
gabenę skleisdavo Lietu
voje . knygas ir laikraš
čius. Apie vieną nuotykį, 
Bulotai jau esant karišku 
veter. gydytoju, pasakoja 
Dr. V. Gaigalaitis: Kartą 
Dr. Bulota nukeliavo į 
Prostkus, Mažojoj Lietu
voje. Jis buvo civiliai apsi
rengęs. Čia prisikimšo ki- 
šenius visokių spausdinių, 
laikraščių, knygučių, ir 
taip išsiskėtęs važiavo ro
gėmis į Grajevą, manyda
mas, kad niekas jo nesu
trukdys. Bet muitinės vir
šininkas, sužinojęs iš kari
ninkų, kad iš Prūsų parva
žiuosiąs daktaras, buvo į- 
sakęs valdininkams būti
nai pakviesti jį pas jį ar
batos, nes norėjo kai ką 
sužinoti apie savo pirktą 
Prūsuose arklį. Pas muiti
nės viršininką ir karinin
kai susirinko Bulotos su
tikti. šiam tik atvažiavus, 
tuojau jį pakvietė vidun. 
Nieko neliko daryti, kaip 
lipti iš rogių ir eiti į švie
sų, pilną svečių kambarį, 
su prikimštu uždraustų

Į

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio: jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

• v

v •

I

ir pačios sostinės reikalai. 
Pirmiausia buvo atleisti 
tie, kurie nieko bendro ne
turėjo su lietuvių tauta ir 
jokiais ryšiais nebuvo su
rišti su Vilniumi, o buvo 
vadinami atėjūnai, arba 
dėl mūsų kalbos nemokėji
mo negalėjo dirbti sku
baus kasdieninio darbo. 
Kiti buvo atleisti uždarant, _ _ .
skyrius. Iš viso tokių at-itinSiems būtų surandamas 
leista 506. Savivaldybėje: ’ 
palikti tik tie, kurie yra 
kilę iš Vilniaus, įsigys pa
sus ir išlaikys lietuvių kal
bos egzaminus. Iš karto 
neįmanoma atleisti, ypač 
tų, kurie yra savos srities 
žinovai. Viskas turi eiti e- 
voliuciniu keliu.

Į vadovaujančias ir kitas 
vietas iš viso priimta apie 
500 lietuvių.
MIESTO IŠVAIZDOS
PAKEITIMAS

Pirmoje eilėje buvo susi
rūpinta nuimti nuo miesto 
užtrauktą svetimą apsiau
stą, geriau sakant, grąžin
ti miestui jo buvusią išvir
šinę išvaizdą. Beveik visų 
gatvių vardai yra pakeisti. 
Tenka pažymėti, kad ir 
šioje srityje yra pažengta 
nemaža priekin. Ligi šiol! 
jau mieste iškabinta apie 
1703 iškabos su savival
dybės išduotais leidimais. 
Dar beveik tiek pat savi- 
valdyboje yra išrašytų lei
dimų, tik dar neatsiimtų.

Miesto judėjimui ir pre
kybai tvarkyti išleisti pri
valomi įsakymai, šiomis 
dienomis bus pradėta tvar
kyti Katedros aikštė ir 
gatvės aplink ją.
SANITARINIAI 
REIKALAI

Nemažai tenka rūpintis, 
ir miesto sanitariniais rei
kalais, kurie Vilniuje ligi 
šiol buvo apverktinoje bū
klėje. Ryšium su tuo yra 
išleisti taip pat privalomi 
įsakymai. Pavasariui atė
jus, manoma pravesti pa
grindinį sostinės apvaly-

darbas, o šelpiami būtų 
tie, kuriems tikrai pašalpa 
reikalinga, bet ir tai ne 
pinigais, bet pačiomis gy
venimo reikmenimis.

“V. B.”

Renwick Phillips, 26 m. 
amžiaus, įpėdinis didelių 
turtų, stoja į jūrininkus. 
Anksčiau jis daug keliavo 
po pasaulį ir buvo žymus 
sportininkas, priklausė 
prie Jungtinių Valstybių 
Jūrų kariuomenės dalies. 
Paveiksle matomas uni
formoje San Diego, Calif.
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APŽVALGOS VIETOJE

PASLAPČIŲ SEŠELIUOSE
(ln the shadows of the eecreti)

rinkimui, birž. 21 d. 8:30 vai. v. 
parapijos svetainėje, ant 7-tos 
gatvės.

Kun. Abračinskas atkalbėjo 
maldelę ir susirinkimas užsibai
gė. Visi studentai linksmai ėjo 
namo džiaugdamiesi, kad mūsų 
kuopa surimtėjo. Jonas.

ATVYKITE PASILINKS
MINTI

— Tuojau tąftfe pat van
deny, žinoma, tai daroma, 
kad skalbiniai būtų balti. 
Skalbinius ir skalbėjas 
parveža namo balta kume
le. Parvažiavusios skalbė
jos sako: — “Išskalbėm, 
išskalbėm, Dieve, duok ge
rą pagadą, pakabinsim ant 
tvoros, šaltis iššals, vėjas 
išpūs, žmonės iškalbės, 
gaidžiai išgiedos, šunes iš
los, bus balti, kaip sniegas, 
vilkėkite ir dėvėkite svei
ki!”

— Dėkų, dėkų, skalbėjė- 
lės, gražiai išskalbusios, 
dabar sėskite už baltų sta
lelių, užkąskite balto py
rago, balto sūrelio, užger
kite baltu pieneliu iš baltų 
uzbonėlių, tai ir žlugtas 
bus baltas! — Taip kvietė 
vaišių skalbėjas.

Užkandusios skalbėjos 
dainavo:
— Tai mano sesulė, tai 

darbininkė: apžlugo žlug- 
telį ant ežerėlio. Atskren
da žąsinas su žąsų pulku, 
sudrumstė vandenį su juo
du dumblu, pakol tas van
denys nusistovėjo, berne
lis mergelę vis kalbinėjo...
— Sakau, dabar žmonės 

nepaiso senovės papročių, 
kad ir skalbimas dabar pa
liko vien nuobodiiiis dar
bas ir daugiau nieko. Ki
taip senovėj buvo, kada ir 
laumės kartu skalbdavo.
— Ar senovėj, dėdė, lau

mių buvo? — klausiu Dun
dulių senioką.
— Kur nebus. Antai, pa

rėjus Raginėnų lauką, yra 
Daukonių kaimo giria, ku
rioje, sako, laumės ir da- 
bas tebegyvenančios. Se
niau būdavo saulei nusilei
dus laumės skalbėjos ir a- 
teina į Daugyvenos upę 
žlugtą skalbti. Pliauškė
davo vakarais visi Daugy
venos nuo skalbiančių lau
mių kultuvių.
— O ar yra kas gyvą lau

mę matęs? — paklausė 
bernas.
— Kur tau nematys. Kad 

netokios baugios būtų, 
bernai ir pagautų. Kai aš 
dar tik pusbernis buvau, 
vakare būdavo bernai įsi
klausę, tik nugirsta kur 
laumės skalbiant, kur ne
baugūs ir bėga ton vieton. 
Matai, yra sakoma, jog 
laumės skalbiančios sidab
rinėmis kultuvėmis. Ra-

Ateinantį penktadienį, birželio 
7 d. įvyks So. Bostono vyčių 
kuopos “Bowling Victory” šo
kiai. Jie įvyks parapijos svetai
nėje, 7-je gatvėje, 8 vai. vakare. 
Kviečiami netik nariai sporti
ninkai, bet ir visos So. Bostono 
ir apylinkių jaunimas. Rengėjai.

CYA, tai kėlė ne dėlto, kad na
grinėtų silpnybes, bet tik dėlto, 
kad “Jaunimo Aidų” bendra
darbiai nematė tobulybės. “Jau
nimo Aidų” ir buvo tikslas klau-

, “Jaunimo Ai
dai”, nes jie remia pačio auto-___ _____ ___ ___
riaus nuomonę, kad Vadų pa- simo labiau išaiškinti ir kvietė 
stangas jaunuolius parapijose 
suburti, reikia pagirti ir remti”, 
ir todėl, kad vadų pastangos 
neštų vaisių, pasiūlė ir pasiūlo 
šaukti jaunimo klausimu kon
ferenciją.

Toliau p. V. Juronis sako: — 
“Kai mūsų apylinkėje bandomai 
CYA jaunimą organizuoti, tai! 
atsiranda kritikų nagrinėti silp-! 
nybes, ir nematyti tobulybės”.

Tai ištikrųjų nieko nuosta- prįe§ trukdymus traukti jauni- 
baus, nes kritika iškelia aikštėn. įą į esamas organizacijas, 
silpnybes ir tobulybes. Tačiau! 
ištikrųjų dar taip baisiai nebu
vo. Jei “Jaunimo Aidai” kiek 
laiko atgal rašė ir kėlė klausi
mą naujųjų organizacijų, ypač

“Amerikoje”, Nr. 21, p. Vin-|bininke”, Nr. 39, 
cas Juronis netiesioginiai atsi
liepė į “Jaunimo Aidų” straips
nį —“Reikalinga Jaunimo Klau
simu Konferencija”. Puiku, nes 
kiekvienas tuo klausimu minties 
pareiškimas padeda išaiškinti 
nuomonių skirtumus ir patį 
klausimą labiau iškelia, išaiš
kina. “Amerika” jaunimo klau
simu, ištikrųjų, parašo ir pasi
sako daugiau kaip kiti laikraš-j 
čiai. Tačiau, gaila, šį kartą p. V.1 
Juronis, atsakydamas į “J. A.” 
straipsnį, pasisakė neaiškiai, 
susipynusiai ir svarbiausia, sau 
prieštaraudamas, visai nelogiš
kai. Štai p. V. Juronis rašo:

“... Kai mūsų apylinkėje ban
doma CYA jaunimą organizuo
ti, tai atsiranda kritikų nagrinė
ti silpnybes ir nematyti tobuly
bės. Jei rūpi jaunimas, pirma 
visas pastangas dėkime į esa
mas organizacijas, kaip Vyčius, 
chorų sąjungą, studentus ir k. 
Vėliau tik šias draugijas loka
liai junkime. Tą jau atlieka pas 
mus CYA. Pagaliau, draugijų 
junginį ne būtina vadinti CYA. 
Vadink kaip nori, tik organi
zuok, junk, dirbk. Kai tą atliksi, 
tik tada šauk konferencijas, 
rink ministrus ir valdyk visą 
jaunimą. Vadų pastangos jau
nuolius parapijose suburti rei-į 
kia pagirti ir remti. Nėra nuo
seklu rinkti vadus, neturint ar
mijos. Šis painus klausimas ne 
iš to galo lig šiol sprendžiamas”.

Atrodo pasakyta, tačiau ne
reikia visai nei įsigilinti, kad; 
nepastebėtum prieštaravimų.i .. ,.r I Aciu širdingai uz tamstos
Jeigu autorius teigia, kad pir- . „b gerus žodžius, Maryte, links
ma dėkime visas pastangas j e-' . , . <<r. , . .

r ° mai pasakiau. Dabar as nm-'
samas organizacijas, kaip vy-1 .. ... x x I, , ■ ciau galėsiu su tamstos broliu
cius, chorų sąjungą, studentus.
irk.” tai kain salima sakvti.lP abetl apie si darbą’ As

I

visus kitus vadus plačiau pasi
sakyti. Tačiau, deja, ir p. V. Ju- 
ronis CYA organizacijos tobu
lybės nepaaiškina, nes jis irgi 
gal jos nemato, pasisakydamas, 
kad “pirma visas pastangas dė
kime į esamas organizacijas”. 
“Jaunimo Aidai” niekada nepa
sisakė prieš vadų pastangas į- 
traukti jaunimą į organizaci
jas. “J. A.” pasisakė priešingai

Reikia tikėtis, kad dar šiuo 
klausimu atsilieps ir daugiau 
jaunuolių ar jaunimo vadų. 
Laukiame! P. Kupraitis.

A. J. labai linksmas buvo vie
ną vakarą parvažiavęs nuo 
South Shore; ar buvo ir gelton
plaukė?

Maureen O’Mara demonstruoja naujausios mados 
nosinėlius pasaulinėje parodoje. Nosinėlis, sulanksty
tas širdies ir pasaulinės parodos bokšto panašumui, 
atrodo puošniai ir skoningai.

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS
(Tęsinys);

Marytė rimtai pradėjo skaity
ti mano straipsnelį, o aš gana 
nervavausi, kol ji perskaitys šį 
mano kūrinėlį. Ji skaitė taip il
gai, kad aš maniau jog ji jau 

{savo mintyje taiso klaidas. Ma
rytė buvo tokio malonaus būdo, 
{jog ji visai nerado mano darbe 
{jokių klaidų, bet dar labai pa- 
’gyrė.
II

“Labai gerai parašei, Jonai”, 
tarė Marytė. “Rodos tu jau ga
lėtum ilgesnių straipsnių para
šyti. Aš manau, kad Petras bus 
labai patenkintas tavo straips
neliu”.

skaityk ii* pasakyk man, ką 
tamsta manai”.

Petras su džiaugsmu paėmė 
mano straipsnelį ir sąžiningai 
perskaitė. Skaitydamas Petras 
pasvarstė kiekvieną sakinį. Už
baigus straipsnelį, jo veidas pa
sipuošė patenkinta šypsena ir 
jis tarė: “Iš tikrųjų, Jonai, ta
vo straipsnelis labai puikiai pa
rašytas. Tema labai populiari, 
ir sakinių sudėjimas be klaidų. 
Vienu žodžiu labai gražus strai
psnelis”.

Jo žodžiai nuramino mano rū
pesčius, ir aš parėjau namo vi
su kuo patenkintas.

J. P-lis ir H. K. iš Worcesterio 
su savo draugais Stan. ir A. D. 
gan gerai patrepsėjo, kad net ir 
jadai pradėjo degti.

Mano švogeris ir mano uošvė 
labai pavargo, bebėgdami iš sa
lės.

P. R. ir žmona, taipgi A. Y. ir 
žmona labai maloniai praleido 
šokių vakarėlį. Jie tiek draugų 
susitiko, kad nebuvo laiko pasi
šokti.

Buvo sunku Curly ir M. S. at
skirti, labai linksmas vakaras!

Kur buvo “Drags” ir “Lola” 
visą vakarą? Panelės jūs laukė.

Kokia porelė moka gražiai pa
simylėti? Gal J. L. ir F. G.?

Tu “Larry” gan gerai atrodei perskirti poreles.

su savo panele. Iš kokio miesto 
ji atvyko? ,

Viena panelė norėjo žinoti 
Kas-Kur yra Broadway 300. Tu 
niekad neatspėsi. Tau tik vienas 
jaunuolis terūpi, G. V.!

Vienas gražus jaunuolis su 
ūsukais turėjo savo rankas pil
nas. Ar ji nesijautė sveika? Ji 
buvo labai graži, Jack!

M. M. iš So. Bostono linksmai 
šokinėjo su vienu jaunuoliu iš
tisą vakarą. Kiti laukė progos, 
bet veltui.

Aš girdėjau, kad “Gate-cra- 
shers” ir “Stags” labai buvo 
nuliūdę, nes jiems nepasisekė

“McDonald” iš Marcinkonių 
laukė polkutės, bet neturėjo su 
kuo šokti.

Brown taipogi nusiminė, kad 
jis neturėjo su kuo “jiteryte”.

P. k. nesulaukė savo Onutės. 
Aš abejoju jai skaitytojai su
lauks perskaityti šį pranešimą, 
nes jis pyksta.

Al. G. praleido vakarą prie 
durų. Jis nerinko bilietų, ir ne
norėjo nei pirkti. Gal tau galvą 
skaudėjo.

B. R. kur tavo visos panelės iš 
Worcesterio?

Wor. kuopos raš. labai maloni 
panelė. Ar bus progos daugiau 
pasišokti? Aš lauksiu.

Žinios iš B’vcay 366.

Jonas.
(Bus daugiau)

SO. BOSTONO STUDEN
TAI SURIMTĖJO

ir k.”, tai kaip galima sakyti.1 . , x .
, ,t ,, . , . , maniau, kad mano straipsneliskad nėra nuoseklu rinkti vadus' __ . , , „.. „ ; bus visai nevertas ir, kad as sa-

neturint armijos”. Kuo gi paga- ... ... .„J vo laiką praleidau veltui .
liau armiją autorius supranta.; „T. ... . . , , . .. .
„ . ...... ; T 1 Is tlkrW tu labai gražiai pa-Kanuomenes? Aišku, ne! Jeigu . , . . . . x ~ xsirodei, Jonai, ir, tur būt, Petras 
jaunimo, tai autorius pats tvir- , , . ... . „ , . _J , ’ . . . bus labai dėkingas , baigė Ma-
tina. kad mes jaunimo organi-.
zacijas turime.

Antra, jeigu “dėkime visas pa-;
stangas į esamas organizaci
jas”, tai, kodėl autorius organi
zuoja CYA? Šiuo atsitikimu tik
rai autoriui pasidaro painus 
klausimas, ir nebežino, iš kurio 
galo jį spręsti. Tai atliko “Dar-

Ten Mergelė Lelijėlė Plonas Drobes Skalbė...
Pagal senovės paprotį kraitis ar kas? — klausiu tai išskalbiau. Ne į skalbi- 

Lietuvoje vienas didysis 
žlugtas skalbiamas pava
sarį, upių ledams išėjus, o 
antras rudenį, nuvalius 
laukų derlių, prieš upėms 
užšąlant. Visi kiti žlugtai 
vadinasi tik kasdieniniai 
skalbinių praskalavimai.

Šiandien skalbėjos jau 
veik nebežino įdomiųjų se
novės skalbėjų papročių. 
Kitaip būdavo senovėj, ka
da veik viso kaimo skal
bėjos pavasarį išeidavo į 
kurį nors paupį ar paežerįį, . , r* . \ ,
ir sutartinai skalbdavo, Juo^us Jkal"
velėdavo baltas drobes net b,nius- Pr!deJus PI,ną zl.uS- 
laukai skambėdavo. O se-į 
niau gi nepalyginamai 
daugiau išsiausdavo dro
bių, abrūsų ir kitų audinių. 
Visos kaimo lankos baluo- 
davo baltinamų drobių nu
tiestos.

Visais paupiai ir Paeže
riais kartu su bangomis ai
di, liūliuoja linksma skal
bėjų sutartinė: 
—Pro tėvelio didį dvarą 
srauni upė teka, 
ten mergelė lelijėlė 
plonas drobes skalbė. 
Ir atjojo bernužėlis 
baltas dobilėlis.
-Padėk Dievas, mergužėlę, 
drobių skalbėjėle!

Pavasarį vaikštinėjau 
Betygalos aplinkėj. Einant 
Ilgižių kaimo gatve, Nor
vaišos kieme ritena mote
rys seną kubilą, didumo 
kaip pusė pirtelės.
— Koks čia pabūklas,

nius, bet man į veidą pa-moteris.
— Tatai senovės žlugty- žvelgė ir varo atgal į Upę 

nė, — atsakė Norvaišienė, skalbti iš naujo, sako, esą 
—Seniau tokiuose kubi
luose žlugtą šutindavom.

—Gal prisimeni, papasa
kok, kaip seniau žlugtą 
skalbdavote.
— Kur neprisiminti, bet 

dabar jaunieji mūsų seno
vės papročius niekais lai
ko. Matai, va šitą didelę 

’ žlugtynę pastatom pirty 
ar kamine. Jos dugnan į- 
kalam ilgą volelę, aplink

Antradienį, gegužės 28, 8:30 
vai. vak. gražus būrelis studen
tų ir studenčių susirinko tartis, 
kaip atgaivinti mūsų kuopos 
veiklumą. Gražų įspūdį padarė 
mūsų naujas dvasios vadas kun. 
Abračinskas. Jis pareiškė savo 
dėkingumą veikti su jaunuome
ne ir vesti jų darbus, nurodyda
mas veikimo būdus ir priemo
nes, kas pakeltų kultūrinį stu- 

j dentų stovį. Jis ypatingai pabrė-

1

Petras dar neparėjo ir aš pa
silikau jo laukti, nes laikas pra
dėjo greit bėgti. Kadangi mano 
straipsnelio vertė man daugiau

APSIVEDĖ, — buvusioji 
Margaret* Katherine Mary 
Shaw, iš Yorkshire, Angli
jos su Suomių ministru J. 
V. Hjalmar Procope. Jų ve
dybos įvyko Fairfax, Va.

nerūpėjo, aš maloniai praleidau; jg, j<a(į reikia rūpintis dvasine 
visą laiką, kalbėdamas su Ma
ryte.

Man atrodė, kad aš buvau su
sitikęs Marytę labai seniai ir 
man pasidarė linksma tą susiti
kimo vakarą. Mūsų kalba, kuo 
tolyn tęsėsi, tuo darėsi nuošir- ir diskusijose, 
desnė, atviresnė. Galų gale mes 
pradėjom kalbėti apie save, a-i 
pie mūsų susitikimą ir apie to! 
vakaro įspūdžius. Malonus pasi
kalbėjimas tęsėsi trumpai, nes 
neužilgo prie durų skambina 
Petras. Marytė jį įleido ir jis ją 
pasveikino. į

“Laba dieną. Jonai”, Petras;
linksmai pasveikino mane.

“Laba diena, Petrai. Viskas, 
gerai, ačiū”, atsakiau aš. “Ma
no straipsnelis jau parašytas ir 
maniau šiandien pas tamstą už
nešti perskaityti”.

“Labai gerai. Jonai, labai ge
rai”, Petras širdingai dėkojo. 
“Atmaniau, kad tu taip greit 
neparašysi, Jonai”.

‘Aš kuogreičiausiai stengiausi 
kad sužinočiau, ar aš turiu 
nors truputį gabumo rašyme. 
Štai va straipsnelis, Petrai, per-

kultūra. Studentai nutarė skai
tyti paskaitas per kiekvieną su
sirinkimą ir turėti viešas disku
sijas kalbėtojo tema. Šis naujas 
įnešimas bus labai naudingas, 

i nes bus proga išsilavinti kalboje

f

I
nebalti drabužiai. Laimei 
patarė kaimynė, kad nu
skalbus reikia ir veidas 
nusiprausti, tai būsią skal
biniai balti.
— Kai dar jauna merga 

buvau, — sako senė Nor-

I

Kun. Abračinskas ateinančia- 
i me susirinkime skaitys pirmą 
paskaitą. P. Šidlauskas taipogi 
apsiėmė paruošti paskaitą ki
tam laikui. Sekančiuose susirin
kimuose valdyba pasirūpins pa
kviesti svečius kalbėtojus pro- 

i fesionalus, kaip tai dvasiškius, 
•gydytojus, advokatus, ir pana
šiai. Vasaros metu studentai tu- 

frės bendrus išvažiavimus ir pa
silinksminimus.

Studentų Seimo delegatų rin
kimo klausimas buvo atidėtas 
ateinančiam susirinkimui.

Parapijos išvažiavimui, stu
dentų kuopa pasiėmė išplatinti 
dovanų bilietus. Dovanoms yra 
gražūs arbatėlės setas.

Sekantieji susirinkimai įvyks 
antrą antradienį kiekvieno mė
nesio. Visi prižadėjo atsivesti 
naujų narių ateinančiam susi-

» •»
£1 i

vaišienė, — skalbiau žlug- dęs laumę skalbiant, sa- 
tą kaimynės, saugojaus ’ ~
nesušlapti. Pareinu skal
busi beveik sausa, tai bū
siu pagirta, kad nesušla
pau. Kaimynė, pamačiusi 
sausą skalbėją, supyko, 
sako, eik sušlapk nors ty
čia arba aš pati apliesiu 
vandeniu, nes yra sakoma, 
jei skalbėja sausa, tai 
skalbiniai bus juodi. Taigi 
nuėjusi upėn tyčia sušlapi
nau drabužius, kuriais pa
ti buvau apsirėdžiusi.

— Kad skalbiniai būtų 
balti, — sako Biržinaitė,— 
reikia žlugtus taip trinti, 
kad skalbyklos sienos imtų 
prakaituoti; tada skalbi
niai bUs kaip sniegas.

Ištrintus skalbinius neša 
paupin velėti arba skalbti. 
Čia ant ilgo suoliuko ar ko
kio liepto skalbėjos pasi
meta viena viename lentos 
gale skalbinį, o kita — ki
tame ir gražiai sUtatda- 
mos muša kultuvėmis, 
kaip javus kuliant kultu
vais.

— Ką veikiate nuskalbu
sios žlugtą? Keliate pa
baigtuves ar ką?

■

i tynę skalbinių, apipilam 
pelenais ir verdančiu van
deniu. Taip pamerkti skal
biniai dieną ir naktį pa
mirkomi.

Išmirkytus skalbinius 
bent dviese ištriname tam 
tikrose geldose. Trinti rei
kia iš visos sveikatos.
— Žinote kokių nors už

kalbėjimų ar ko, kad skal
biniai baltesni būtų?
— Gal juokais ar šiaip 

sau būdavo šnekama, kad 
skalbiniai balti būtų, sako, 
reikia žlugtą skalbti gied
rią dieną. Mūsų senutė sa
kydavo, kad skalbėjos 
žlugtą velėdamos turi ger
ti iš baltų ąsočių, tai skal
biniai bus balti.

— Kai aš atėjaus čia į 
marčias, 
Norvaišienė,
Šaltragoj nuskalbusį žlug
tą ir pasitinka mane uoš
vė, manau pagirs, kad bal-

— tarė jaunoji 
pareinu

kyk “padėk Dieve”, tai jį 
nieko neatsakiusi tuojau 
išgaiš krūmeliuose ar van
dens viksvose, palikdama 
skalbykloj savo žlugtą ir 
sidabrinę kultuvę. Tuomet 
gali kultuvę paimti ir nie
ko. Vienas bernas Dauko- 
nių kaime buvęs paėmęs 
laumių kultuvę, tai laumė 
naktį sapne pas jį atėjusi, 
pareikalavo atiduoti kul
tuvę, o tas staiga užklup
tas nusigando, nemokėjo 
laumę išginti ir atidavė si
dabrinę kultuvę. Už vis la
biau laumės mėgsta Skalb
ti mėnesienoje, naktį.

B. ffuračas. 
“M. L.”

Kas mėgsta groti lietu- 
viSkiis šokius, tai Įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuvišku Šo
kių Albumą. Ji3 tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui at trumpė
tai. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Btoadway, 
So. Boston, Mass.
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Pennsylvanijos Žinios
Beliko vos dvi savaitės iki “Darbininko” ir LDS 

Jubiliejinio Pikniko — Naujosios Anglijos Lietuvių 
SąskridŽio, kuris įvyks sekmadienį, birželio 9 d., Ro
muvos Parke, Montello, Mass. Į šį Jubiliejinį Pikniką 
ruošiasi lietuviai iš visų apylinkių dalyvauti. Kaip te
ko girdėti, kad nemažai žada atvykti net iš New Yorko, 
New Jersey ir kitų tolimesnių kolonijų.

Smagu yra pikniko rengimo komisijai, kad kas
dieną pribūva vis daugiau ir daugiau Rėmėjų, kurie 
prisideda su aukomis į pikniko fondą. Šią savaitę į Rė
mėjų eiles įstojo sekantieji:
G. Švelnis, So. Boston, Mass.........................
O. Kybartienė, So. Boston, Mass.................
J. Kalinauskas, Watertown, Conn..............
M. Vervečka, So. Boston, Mass....................
K; Kaminskiūtė, Simsbury, Conn..............
Petronėlė Yarrow, Mattapan, Mass............
P. Amsiejus, Haverhill, Mass..............—.....
J. Schultz, Brooklyn, N. Y...........................
A. Nakutis, Dorchester, Mass.....................
K. Shaknitis, Roxbury, Mass......................
K. Kulisauskas, Worcester, Mass..............
Wm. Miscavage, Waterbury, Conn.............
A. RazUmienė, Montello, Mass.....................
P. Yuronis, Montello, Mass..........................
J. Pivarūnas, Chicago, m..........................
K. Yuknis, Bridgewater, Mass....................
J. Česnulevičius, Montello, Mass.................
Ignas Umpa, Methuen, Mass..................... .
Agota Simanauskienė, Kenosha, Wisc......
Mrs. J. RaSkevičius, Minersville, Pa..........
Mrs. M. Morkūnienė, Worcester, Mass......
J. Žukauskas, New Britain, Conn.............
B. Sitkus, E. Hartford, Conn.....................
Mrs. M. Pajaujis, Worcester, Mass..........
A. Bakūnas, So. Boston, Mass....................
V. Ciuplis, Worcester, Mass........................
E. Tamošiūnienė, Athol, Mass. ...............
Mrs. L. Šaučiūnas, So. Boston, Mass.........
M. Matulis, Torrington, Conn...............
J. Jankauskienė, So. Boston, Mass............ .
Elena Rusienė, Dorchester, Mass..............
Z. Zičkienė, Dorchester, Mass....................
M. Norbutas, Cambridge, Mass.................
Ona Bubliauskienė, Cambridge, Mass......
Mrs. Julia JasUkaitis, Newark, N. J..........
J. Ramanauskas, Detroit, Mich.................
J. Mankėvičienė, Montello, Mass..............
O. Kašėtaitė, Brockton, Mass. ..................
J. Sapamis, Dorchester, Mass....................
P. Jasukevich, So. Boston, Mass................
K. Niauronis, So. Boston, Mass................
M. Cipaitis, Scranton, Pa...........................
M. Marcinkevičienė, Phiiadelphia, Pa......... 
P. Naujokaitienė, Nortvood, Mass.............
A. Krukauskas, Camden, N. J....................
J. Petrauskas, Dorchester, Mass..............
B. Raišelis, Bridgeport, Conn....................
I. Yuknis, Exeterboro, Pa...........................
F. Voveris, Montello, Mass........................
P. Lautynaitienė, Waterbury, Conn.........
J. YerUsevičius, Bradford, Mass.................
P. Savilonienė, Newton Upper Falls, Mass. 
O. Zenevičienė, Dorchester, Mass. 
J. Bartininkaitis, St. Louis, Mo. ... 
A. Šimonis, Windsor, Conn............
J. Ltikow, TUrners Falls, Mass. ...
G. Stonis, E. Walpole, Mass...........
A. Krusinskas, Chicago, UI............
A. Danielienė, Mechanicville, N. Y. 
A. Bagdonas, Detroit, Mich............
Mrs. B. Chilenskas, Chicago, m....
Jonas ir Alena Valentukevičiai, Stoughton, Mass. $2.00 
Ona Rapolienė, So. Boston, Mass. ... 
Kun. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y. 
M. Straždlenė, So. Omaha, Nebr.......
J. Keblaitis, Detroit, Mich................
Chas. Podėrys, Brooklyn, N. Y........

V
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Viloje Juozapo Marijos 
Pirmas Pavasario

įžanga 25c.

PIKNIKAS

Visi PRiUdėlphijos ii* 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.
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NevvtovVn, bucksco., penna.

RENGĖJAI.

R. Grigienė, Worcester, Mass.
M. Jankauskienė, So. Boston, Mass. 
V. Gedraitis, Manchester, Conn. ... 
J. Lukša, New Haven, Conn...........
J. Jekavičienė, Taunton, Mass........
P. Misiūnienė, Rockford, III...........
Ona Sakunas, Chicago, III...............
P. Paulauskienė, Detroit, Mich. ...
K. Yokubaitis, Detroit, Mich..........
A. Pielaitis, Mechancville, N. Y.... 
Vincas Vaznis, New Britain, Conn.
B. Miciūnienė, New Britain, Conn.
S. Kasputis, Rockford, III...... ........
O. Aleskevičienė, Waterbury, Conn.
M. Janavičius, Chicago, III.....
M. Gasiūnienė, Athol, Mass. ... 
R. šeštokas, Spring Valley, III.
P. Čekanauskas, Chicago, III.... 
M. Šilanskienė, Haverhill, Mass.
J. Struckus, Worcester, Mass. ...
B. Barauskienė, Hartford, Conn. 
V. Liutkienė, Worcester, Mass.... 
E. Kutauskas, Rochester, N. Y... 
Peter Stanis, Hudson, Mass.......
P. Melaikienė, Athol, Mass........
M. Kučinskas, Brooklyn, N. Y... 
A. Sensnas, Barre Plains, Mass. 
A. Petrauskas, Detroit, Mich. ... 
.Petras Grina, Lawrence, Mass.
K. Rinkūnas, Scranton, Pa....... .
M. Raižienė, Gardner, Mass.......
J. Vaičiūnas, Manchester, N. H. 
Wm. Sheput, Cambridge, Mass. 
Ona Gaputienė, So. Boston, Mass.
R. Yarmalavich, Montello, Mass... 
Ona Tuleikienė, So. Boston, Mass. 
Sofija Rymaitė, Lawrence, Mass...
S. Uždavinys, Lawrence, Mass. ..
Peter Plaška, Middleboro, Mass. .. 
P. Cesokas, Nashua, N. H..............
K. Vileikienė, Brockton, Mass.......

Į J. Totilas, Waterbury, Conn.........
L. Kavaliauskas, Brockton, Mass.
J. Povilas, Hartford, Conn. 
S. Sviokla, Brockton, Mass. 
J. Gildutis, Athol, Mass.......
Mrs. S. Andrekas, Nashua, N. H. 
A. Kamasaitis, Scranton, Pa. 
J. Zimantis, Newark, N. J........
Liudvika Banis, Scranton, Pa. 
E. Budrevičienė, Lawrence, Mass. 
Jonas W. Mikelionis, Du Bois, Pa. . 
Vincas M. Mikeiionis, Du Bois, Pa. . 
A. Kershis, Worcester, Mass............
S. šameta, Montello, Mass..............

‘ J. Sinkevičius, Montello, Mass.........
P. Klimavičienė, Montello, Mass.....
O. Čepulienė, Worcester, Mass.........
L. Stoškus, Brighton, Mass..............
J. J. Novack, Orange, Mass.............
A. šlapelis, Norwood, Mass.............
J. M. Strigūnas, So. Sosto n, Mass.
K. Niauronis, So. Boston, Mass.......
Chas. Marcinkevičius, Dorchester, Mass. 
J. Akstinas, So. Boston, Mass....................
E. Zabarauskienė, Dorchester, Mass.........
P. Kvietkus, Scrantoh, Pa..........................
J. Simanavičius, Broad Brook, Conn.........
V. Grajauskas, Baltimore, Md...................

1 A. Scrupa, Chicago, UI................................
' O. Ivinskaitė, Chicago, III............................
( T. Stucienė, Brooklyn, N. Y.......................

Anne Leigas, Brooklyn, N. Y....................
A. Griwertas, Kearney, N. J.......................
P. Karmazinas, Albany, N. Y....................

, J. Setrovski, Detroit, Mich........................
' A. Vinciunas, Somerville, Mass.................

M. Srangaitis, Brooklyn, N. Y...................
J. Jeskelevičius, Haverhill, Mass...............
Mrs. J. Manikas, Hartford, Conn...............
Mrs. M. Petrokas, Detroit, Mich................
K. Steponaitis, New Britain, Conn............
P. Banionis, Detroit, Mich.........................
Mrs. J. Steponaitis, Waterbury, Conn. ... 
M. Murauskienė, Cleveland, Ohio ..........
A. Dėdinas, Athol, Mass...........................
A. Meslis, So. Boston, Mass.......................
A. Venskus, Turners Falls, Mass...............
J. Pralgauskienė, Dorchester, Mass........
Pr. Jencius, Lawrence, Mass.....................
O. Kviecienė, Port Washington, Wisc......
A. Pavelonis, Lawrence, Mass..................
K. Klimkaitis, Worcester, Mass................
H. Lukošiūnas, Cambridge, Mass............
L. Lubin, Worcester, Mass.......................
A. Šlapelis, Norwood, Mass.......................
Mrs. Vailonius, Watertown, Conn............
S. Januškevičius, Fitchburg, Mass............
A. Burbulienė, Springfield, Mass.............
J. Baltaduonis^ Norwood, Mass................
F. Sneickus, VVaterbury, Conn.................
A. Balutavičius, Duąuesne, Pa..................
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$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1=00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

. $1.00 

.$1.00 

.$1.00 
. $1.25 
. $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 
. $6.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00

PHILADELPHIA, PA. A. Simutis, 16 W. 75th 
New York, N. Y.

J. E. Kardinolo Dougherty 
50 Metiį Kunigavimo Auksinis 

Jubiliejus
J. E. Kardinolo Dougherty 

birželio - June 2 dieną buvo mi
nima 50 metų kunigystės su
kaktis. Tą dieną iškilmingos šv. 
mišios buvo atnašaujamos Mu- 
nicipal Stadium, kuriame telpa 
85 tūkstančiai žmonių, po atvi-į 
du dangum.

Iškilmėms jau seniai ruošėsi 
visi katalikai. Draugijos, iš vi
sos Philadelphijos diecezijos, vi
sų parapijų “in corpore” ėjo į 
Stadium, nešdami bažnytines 
vėliavas. Prie eisenos prisidėjo 
ir lietuviai, ypač Šv. Vardo 
draugija. Iškilmių metu iškil
mingas šv. mišias atnašavo pats 
kardinolas, dalyvaujant šim- į 
tams kunigų, klierikų ir tūks
tančiams maldininkų. Laike šv. 
mišių giedojo rinktiniai chorai.

Šia, 50 metų jubiliejaus minė- 
! jimo proga, J. E. Kardinolui 
buvo įteiktas bronzinis medali- 

; jonas sekamu užrašu: “D. Car- 
' dinal Dougherty Archbishop of 
Philadelphia". Medai i jonas pa
ruoštas skulptoriaus Merion.

Laike iškilmingų pontifikaii-

Street,

AUKOS VILNIEČIAMS
Geros valios žmonės Vilnie

čiams aukojo nors nedidelę, bet 
nuoširdžią auką. Aukojo sekan
tieji : Baltramiejus Tribulas
$10.00, K. Dryža — $2.00, Juo
zas Belskis — $1.00. Viso $13.00 
dolerių. Rinkėjas, K. Dryža, jau 
pasiuntė, Lietuvos Generaliniam 
Konsului, New Yorke ir viešai 

J skelbiu nuo Konsulato gautą 
padėkos laišką, kurio turinys 
sekamas: “Gerbiamasis Tams- 
ta: Tariu nuoširdų ačiū Tams
tai. B. Tribului, K. Dryžai, ir J. 
Belskiui už aukas Vilniečiams 
šelpti. Aukos persiunčiamos 

j Vyriausiam Komitetui Vilniaus 
Kraštui Remti. Jonas Budrys, 
Generalinis Konsulas."

Artistės Dainininkės Emilijos 
Mickūnaitės Koncertas

ginys buvo gražiausias. Seselės 
ir Akademikės, giedodamos, 
garbino Švenčiausiąjį. Žiūrovų 
buvo apie penki šimtai.

Šias visas iškilmes nufotogra
favo kun. M. Kazėno asistentas. 
Kunigėlio mėgstamiausias užsi
ėmimas yra filmavimas. Nėr 
stebėtina, nes žiūrint į šiuos jo 
krutamuosius paveikslus ma
tyt, kad jis yra to darbo geras 
specialistas. Laukiame pamaty
ti antrą kartą sekmadienio pro
cesiją. Ten buvęs.

dėmesio:

Gegužės 10 d., 1940 m. Penn-i 
sylvanijos Philharmonic Or
chestra Society ir mūsų artistė 
Emilija Mickūnaitė parengė 
gražų koncertą. Koncertas įvy
ko Town Hali, 150 N. Broad St. 
Philadelphia, Pa. Koncerte da
lyvavo apie 2 tūkstančiai kiau

nių šv. mišių dalyvavo ir Vati- Kaip orkestro, taip ir
i kano atstovas. Kardinolas Dou-!dainininkis EmiliJos Mickūhai- 
gherty yra labai daug pasidar- tės dainos bUvo ^bai pasek

davęs katalikybės reikaluose,« ir PubIlkos buvo kartoti‘ 
tai liudija sv. Karoliaus semma- ( 
rijos Overbrook įsteigimas, taip 
pat įsteigimas daug parapijinių 
mokyklų, katalikiškų parapiji- • 
nių bažnyčių, kurių tarpe ir lie-j 
tuvių Šv. Andriejaus parapija.

Maršavimas į stadijoną, viso-į 
kių paveikslų nešimas, atvaizda
vo nepaprastą reginį. Gal tai j 

i pirmas ir paskutinis įvyko toks 
i apvaikščiojimas Philadelphijo- 
i je. K. Dryža,

Š. m. birželio mėn. 9 dieną 
j Vienuolyno parke įvyks labai 
įdomi ir iki šiol visiškai nauja 
pramoga, "Braškių Festivalas". 
Po tokio gražaus ir atvėsinančio 
lietaus braškės (strawberries) 

i pradėjo sparčiai nokti ir tiki- 
! mės, kad tą dieną turėsime gra
žių, raudonų uogų pavaišinti 

išvėčius. Po šio užkandžio bus į- 
’ vairūs žaidimai. Prašome visų, 
kurie tik gali ateiti ir pasisotin
ti skaniomis Vienuolyno uogo- 

: mis. Festivalas prasidės punktu
aliai 2:30 vai. po piet. Lauksi
me visų.

nai iššaukta. Publikos tarpe bu- 
Jvo ir daug lietuvių. Kaikurie 
lietuviai, po koncerto, pasitiko 

; artistę Emiliją ir palinkėjo jai 
toliau gražiai darbuotis. Phila- 
delphiečiams lietuviams tenka 
pasigėrėti, kad tarpe jų yra ga
bi artistė, dainininkė. K. Dryža.

VIEŠAS PAKVIETIMAS
Prie Lietuvos Generalinio 

Konsulato, New York, yra įsis
teigus veikiančioji komisija, ku
ri imas iniciatyvos išleisti nepa
prastai puikią knygą. Knyga su
darys apie 160 puslapių, joje 
bus net šeši Lietuvos žemėla
piai, kurių penki iš praeities, 
nurodys, kokia buvo Lietuva se
nais laikais, ir vienas iš šių lai
kų, nurodys, kokia Lietuva at
rodo dabar. Knygos leidėjai pra- 

kad knyga vadinsis — 
Reconstruction of 
after the World

PIHSBURGH, PA.

SHEHANDOAH, PA.
MOKYKLA

Shenandoah galutinai susilau
kė, keletą metų atgal (1935) 
ir lietuviškos mokyklos. Moky
kla yra pora blokų nuo bažny
čios. Ją veda seserys vienuolės 
Kazittiierietės. 
yra arti 400. 
vaikų darželį, 
vienuolės.

Pereitą sekmadienį buvo taip 
vadinama mokyklos vaikų dar
bo paroda, mokykloj. Reikia pri
pažinti, kad mokykla labai gra
žiai įrengta, švariai atrodo, 
šviesi, ir vaikučių darbai daro 
gražiausią įspūdį.

Vaikų mokykloj 
Turi taip pat ir 
kurį veda irgi

Š. m. gegužės mėn. 26 dieną 
Šv. Pranciškaus Vienuolyne į- 
vyko dvejos iškilmės: Apvaini- 
kaivtnas Gegužės Karalienės ir 
Dievo Kūno šventės precesija.

Rozalija Mirinavičiūtė iš Cas- 
tle Shannon. Pa., su dvidešimts 
akademikių, balinėmis suknelė
mis ir gėlėmis ir su virš šimtu 
uniformuotų akademikių, gra
žioj ir iškilmingoj procesijoj į- 
ėjo į Vienuolyno Koplytėlę, kur 
įvyko apvainikavimo iškilmės.

Kun. M. Kazėnas, ceremonijų 
celebrantas, pašventino Dan
gaus Karalienės ir išrinktosios 
Karalienės vainikus. Kun. J. 
Skripkus jam patarnavo.

Po šių iškilmių prasidėjo Die
vo Kūno procesija, kurioje daly
vavo visos Seselės ir Akademi
kės. Procesijos celebrantas, 
kun. M. Kazėnas nešė Šv. Sakra
mentą. Buvo įrengti trys alto
riai lauke. Vienas paviljone, ki
tas prie pat naujos akademijos 
statybos, o trečias Vienuolyno 
priekyje, prie Panelės Šven
čiausios stovylos. Po kiekvie
nos stoties buvo palaiminimas 
Šv. Sakramentu. Iš tikrųjų, re-

neša, 
“Economic 
Lithuania 
War”. Knyga bus leidžiama Co- 
lumbijos Universiteto leidyklo
je, jos kaina bus tik du doleriai. 
Tokia knyga tai tikras amžinas 
istorinis atminimas, todėl, kurie 
norėtumėte knygą įsigyti, (taip 
jau kaikurie davė savo vardą ir 
du doleriu) galėtumėte užsisa
kyti pas K. Dryžą, 243 Dickin- 
son St. Tuo vietiniams bus pa
tarnavimas. Knygą gavęs, nesi
gailėsi. Galite užsisakyti ir pa
tys tiesiai sekančiu antrašu: Mr.

J. Venskevičius, Scranton, Pa...................
S. Kizis, Pittston, Pa.................................
Wm. Mikalonis, Warehouse Point, Conn. 
S. Kervitskie, Inkerman, Pa.....................
J. Bulota, Forest City, Pa.........................
K. Aitutis, Linden, N. J.............................
B. Sipavičius, Worcester, Mass................
A. Pateckis, Hartford, Conn.....................
M. Pateckaitė, Hartford, Conn................
Z. Karalius, Waterbury, Conn.................
P. Krcvetski, Eligabeth, N. J...................
F. Gaižauskas, Detroit, Mich...................
J. Mišeikis, New Haven, Conn.................
S. Rokas, Detroit, Mich...........................
J. Kasheta, Westfield, Mass.....................
Albina Parskocim, Shenectady, N. Y......
K. Jutkevičius, Westfield, Mass..............
K. Andruzauskas, Roxbury, Mass...........
M. Benzevičienė, So. Boston, Mass..........
P. Marcinowski, So. Boston, Mass.........

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas.

MOTINŲ DIENA
Motinų dienoje, jaunųjų orga

nizacijos: Vyčiai, Sodalietės, 
Skautai ir Skautės, prisidėjus 
moterų draugijoms, surengė sa
vo motinų pagerbimui vakarėlį. 
Programa buvo graži ir įspū
dinga. Jokios įžangos nebuvo 
daroma, bet galėjo atsilankyti 
vaikai su savo motinoms. Po 
programos motinos buvo pavai- 
šintos užkandžiais ir saldžiais 
gėrimais.

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50

$1.00 
$1.00

PIRMA KOMUNIJA IR 
PROCESIJA

Pereitą sekmadienio vakarą, 
bažnyčios svetainėje, buvo ro
domi iš Lietuvos judamieji pa
veikslai. Paveikslai gerai nufil
muoti. tik reikia pasakyti, kad 
permažai lietuviški, nes didžiu
ma buvo rodoma iš Pabaltės 
tautų gyvenimo, o ne Lietuvos. 
Latvių. Suomių ir Scandinavų 
tautų. Žmonių buvo neperdau- 
giausia. Paveikslus rodė tūlas 
Mučinskas.

Jeigu norima daryti iš lietu
vių biznis, tai vertėtų, kad tie 
paveikslai būtų paimti iš Lietu
vos lietuvių gyvenimo.

Parapijietis.

ELMt ii, PA.
METINIS PIKNIKAS

Rehgia Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserys SEKMADIENJ, Birže
lio 9 d., 1940, Šv. Marijos Vilos 
parke.

Tarp šviežiai sulapojusių me
džių, aht ežero kranto, bus vi
siems malonu atsilankyti į pir
mą šios vasaros pikniką. Bus 
visokių pramogų. Bus galima į- 
sigyti įvairių įvairiausių dova
nų. Valgių ir lengvų gėrimų bus 
lig soties, tad 
savo atsivežti.

Vakare nuo 
galima gauti
vienuolyno valgomajame. Kaina 
tik 75c.

niekam nereikės

4 valandos bus 
puikią vakarienę

4 — , z



Antradienis. Biržei.o 4 d. 1940
■ ■ J. U.-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GREENFIELD, MASS

Po $5.00 aukavo — Jokūbas 
Rusas.'Stasys Rusas, Mr. & Mrs. 
J. Cickevičiai, Aleksandras 

I Vaitkūnas ir šeima, Broliai Mo
tuzai, D. Bcrnatavičia. J. ir M. 
Banevičia, A. ir P. Žideckas, 
Al’s Cafe, Dr. B. Chapas.

Po $2.00 — J. Brazauskas, V.Gegužės 31 d. po šventai va
landai sąjungietės turės “pyra-1 Gudašauskas, p. Mekis> z. Cil- 
gų kermošių”, Šv. Pranciškaus 
parapijos svetainėje.

—
Šv. Vardo draugija birželio 9

d. 8:00 vai. išklausys šv. mišias Šerkšna, 
' pagerbimui tėvų ir turės bend- Lukšys, P. V ardera,

. _ . . _ T m » it nz, A T

PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS 
PIKNIKAS 

įvyko LDS 113 kuopos birže
lio mėnesio 2 dieną, sekmadienį. 
Prasidėjo 1 vai. po pietų, Frank- 
lin County Parke. Į komitetą iš
rinkta žymūs darbuotojai: A- rus pusryčius po mišių svetainė- 
leksandras Stepankevičius, Jo- je. 
nas Giknis ir Adomas Budrevi- 
čius. A. Dėdinas.

cius, F. ir J. Rusai, V. Bankaus- 
kas, Vadas Vasiliauskas.

LAIRENCE, MASS
PROVIDENCE, R. I.

Lietuvių draugijos gegužės 20 
T.. T-_ , ..... _ i d., š. m. surengė paveikslų vaka-Dievo Kūno šventes iškilmes „.. rą Broliam Motuzam. Draugi-apvaiksciota gegužes 26 dieną.

_.. .. . ... . , . jos prisiėjusios prie --------Iskumingas misiąs atnašavo ir
.... , rengimo ir aukomis yra sekan-palaiminimą suteikė atsilankęs ° .

, , . _ , cios: — Didžiojo Lietuvos Kuni-musų klebono artimas draugas, , .
, _ . ,, , .. r,,. gaiksčio Gedemmo, Sv. Jonokun. Jurgis Paskauskas iš Chi- ° ,

T1, ... ... .. ... Krikštytojo, SLA 347 kp., Ame-cago, III. Altoriai buvo išpuošti J J
. ..... .. rikos Lietuvių Piliečių paselpi-gelemis ir vaikučiai pagražino

nis klubas. 1procesiją. i________ į Brolių Motuzų filmos buvo į-
Gegužės 19 d. mūsų klebonas domios ir publikai labai patiko, 

kun. P. M. Juras suteikė Mote-1 Rrn,5ai kad na
rystės Sakramentą William L. j 
Smith ir Onai Bozis.

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras trukšmingai rengiasi 
pavasario šokiams, kurie įvyks 
birželio 8 d., Andover County 
Club.

Po $1.CO — A. Gumauskas, A. 
J. Gudašauskas. Z.

, E. čiočis, 
• - J. Staneliūnas, Mrs. Akulavi-

Aušre/ė. čius, Miss Larkowich. K. šešto- 
kiewich, S. Krupienė, A. Ladi- 
šius, S. Baronas. S. Keršis, Z. 
Masalionis, M. Markevičius, K. 
Podziūnas, V. Paplauskas. F. 
Jokša, A. Dialtuva, P. Griško, 
Mr. M. Griško, J. Reižis, F. Kar

le vakaro Pavičius, J. Lebedinskas, S. Su- 
žedelis, M. Svikliūtė, J. Adamo- 
nis, S. Razukevičius, E. Lukšie
nė, K. Sviderskas, F. Dvarec
kas, L. Gaidamauskaitė, J. Dial- 

i tuvienė, U. Gucauskaitė, R. Ja- 
■ nušauskas, K. Brazauskienė, A. 

į_ i Aliukonis, M. Jurgelevičius, An-( 
drius Martušis, V. Meciūnas, A. 
Belkus, A. Bartulevičius, K. 
Vaitkūnienė, J. Židelis, B. Bar
tulevičius. B. Valaitis, L. C. 
Gallagher, Andrius Baravikas, 

Amen- F* Stasinskas, Antanas O. Avi-

Aušros Vartų Parapija

f- '■k r*

a

LDS Kuopos nariai stengiasi 
susiorganizuoti nors keletą au-

Broliai Motūazi netik, kad pa
rodė gražius paveikslus, bet su
teikė aukų Vilnijos kraštui.

Draugijos ir pavieniai asme- gurius
nys aukavo sekančiai: Ameri- F- Stasinskas. Antanas O. Avi- 
kos Lietuvių Piliečių pašelpinis žinis- Kazys Urbonas, V. Džeke-( 
klubas - $50.00; Didžiojo Lie-^ičius ir kitas Vincas Dzekevi-; 
tuvos Kunigaikščio Gedimino C1US- 
draugija — 25.00; Šv. Jono Po 50c. — B. Staznickas, S. i 
Krikštytojo draugija — $10.00; į Uždavinis, A. Arlauskas, M. i 
Bridge Club Beverage Co. (Alex Kairienė, V. Adamonis, J. Bar-;

ŠIURPUS PASTATAS -- 
Tai 250 pėdų aukštumo pa
rašiutų šokimo bokštas, 
kuris šiais metais kainavo 
pastatyti $60,000 Pasauli
nėje parodoje, New Yorke.

Kaip visur taip ir pas mus 
gražiai ir iškilmingai paminėta 
Motinų Diena. Parapijos Moterų 
Socialis klubas, po trumpo mė
nesinio susirinkimo, turėjo su
rengęs jaukų vakarėlį pagerbti 
savo nares motinas. Visoms bu
vo prisegta gyva gėlė, o po
nioms Glavickienei ir Baliuko- 
nienei už skaitlingiausias šei
mas M. Čižauskienė įteikė po 
dovanėlę. Klubo pirm. A. Sinke
vičienė gražiai paskaitė anglų ir 
lietuvių kalbomis eiles apie Mo
tiną. Klubo choras, vadovaujant 
M. Čižauskienei, dainavo tai 
dienai pritaikintas dainas. A. 
Jankauskienė už gražų sudai- 
navimą solo buvo atšaukta pa
kartoti. Už gardžiai pagamin
tus užkandžius dėkojame komi
sijai : M. Pajaujienei, H. Savage, 
F. Puzarienei, M. Juodsnukienei 
ir O. McGovern. Vakaras užsi
baigė dainomis, kurias bendrai l da Karaliūtė, 
dainavo visos klūbietės.

kienė, E. Adamonienė, F. Urbo-I 
nienė, V. Rudzis.

Viso aukų surinkta— $265.00
Vakaro pelnas----------- 22.65

Viso

mas dainas, kurios lydėjo nuo 
kūdikystės lopšio iki karsto len
tos, taip sujaudino klausytojus, 
kad skaitlingam s-giečių būry 
nesirado veido, per kurį neriedė- 
tų ašaros. Pusryčių metu patar
navo sodalicijos narės, kurioms 
s-gietės labai dėkingos.

Tą pačią dieną parapijos sve
tainėj S-gietės turėjo surengu- 

j sios “Beano”. Atsilankusieji 
■ buvo vaišinami gardžiais užkan-

parapijos svetainėje buvo su
rengta šauni vakarienė, kurioje 
“jaunavedžiams” buvo įteikta 
daug gražių bei naudingų dova
nų. Kadangi p-nia Saurusaitienė 
priklauso veik visoms parapijos 
moterų draugijoms, ji pasižymė
jo kaipo viena veikliausių vei-į 
kėjų mūsų kolonijoj, todėl linkė-; .... . °. .J J dziais. Estradoj jaunuoliai pa
tina ponams Saurusaičiams viso ...1 linksmino visus gražia progra-
geriausio ir sulaukti ir auksinio T. ... , . . . j-x._ mele. Is atsilankiusių girdėti 
jubiliejaus. S-gietė. , . . , ,:. J pasitenkinimas, o kurie nebuvo

» gailisi.
Mot. S-gos metinė šventė pri

puola kas met Motinų dienoje, 
todėl 69 kuopa šįmet labai gra
žiai tą dieną paminėjo. Per šv. 
mišias visos ėjo bendrai prie 
Dievo stalo, po mišių, parapijos 
svetainėj, buvo surengta šau
nūs pusryčiai. Pirm. p. V. Shea 
pakvietė kleb. kun. K. Vasį, ku
ris atkalbėjo maldą ir gražiai į 
atsilankiusius pakalbėjo.

Teko girdėti, kad iš 69 kuo
pos, kaipo atstovė, Šv. Petronė
lės draugijos 25 m. gyvavimo 
sukaktuvių iškilmėse dalyvaus 
p. Teklė Mažeikienė, o muz. J. ir 
M. Čižauskai dalyvaus progra
moj. S-gietė.

Nauja narė, slaugė p-lė Matil- 
šiomis dienomis 

buvo paaukštinta kaipo “Super- 
visor” miesto ligoninėj, todėl 
buvusi Centro pirm., dabartinė 
apskričio pirm. p. T. B. Mažei- 

1 kienė pasakė gražias kalbas.

$287.65

Čekis sumoje $287.65 yra pa-
tomobilių į LDS pikniką kuris Dialtuva, B. Simonavičius); Jos. tusevičienė, A. Vaivockienė, K. siųstas adresu: Consulate Gene-
įvyks birželio 9 d. 
parke, Montello, Mass.

Romuvos S- Karpavičia — $25.00; Vincas Gaidamauskas,
Belskis — $10.00. I K. Geležinienė,

P. šerkšnienė, ral of Lithuania, New York. 
Ona Černiaus-1 B. Simonavičius.

Geg. 11 d. s-gietė Teresa Sau
rusaitienė, ir jos vyras Mykolas 
iškilmingai paminėjo savo 25
m. vedybinio gyvenimo sukaktį. t Parapijos vikaras kun. J. Baka-
Per šv. mišias, kurias atnašavo I nas, kaip visuomet, taip ir šį 
kleb. kun. K. Vasys, jubiliejatai 
atnaujino įžadus. Bažnyčia buvo 
artipilnė giminių ir pažįstamų.

<
Altoriai buvo nepaprastai gra
žiai papuošti gėlėmis ir daugy
be žvakių. Muz. J. ir M. Čižaus- 

I kai išpildė specialų, iškilmėms 
Į pritaikintą, giedojimą. Vėliau

kartą savo linksma kalbele iš
traukė visoms šypseną. Besišne
kučiuojančioms s-gietėms, kuo
pos pirm. p. Shea pakvietė p. 
Čižauskienę kalbėti. Reikia pa
sakyti, kad jausminga p. Čižaus- 
kienės paskaita apie senovės 
lietuvių motutes ir jų dainuoja-

Konsulatas Čikagoj Ieško 
Sekančius Asmenis:

PAIEŠKOJIMAS Nr. 110

Daukas, Antanas, gimęs apie 
1890 metus, Aidukiškio vnkm., 
Šimonių vaisė., Panevėžio apsk. 
Amerikon išvyko apie 1906 m. 
1927 m. gyveno: 1408 — 54th 
St., Kenosha, Wis.
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“Darbininko”
«

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

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

t

3-čia Dovana WOODSTOCK
TYPEVRITER, Vertės $55.00 

Edvard J. Duquette 

Woodstock
Typewriter Co.

80 Federal St., Boston, Mass.

*

ir LDS 25 Metų Jubiliejinis
1 I
F

7

Kuriame Bus Išdalyta
Dovanų, Vertes

•355-00
Sekmadienį

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

4-ta Dovana-WRIST WATCH, 
vyriškas ar moteriškas lalkro-

Kiškis, Elzbiet., kilusi iš 
Skriaudžių parap., Veiverių val
sčiaus. Paskutiniu laiku gyveno 
521 Madison Avė., Greenport, 
Long Island, New York.

Kiškis, Motiejus, kilęs iš 
Skriaudžių parap., Veiverių val
sčiaus. Amerikon išvyko 1894-5 
m. Gyveno Chicagoje. Paskuti
nis adresas buvo Box 181, 
Mažučių km., Žeimelio (seniau 
Greenport, L. I., New York.

Kulikauskas, Jonas, kilęs iš 
Načiūnų) valse., vienturtis sū
nus. Dešinės rankos 2 pirštai 
nukirsti.

Kurtautas (Kurtoftas) Juo
zas. Spėjama, kad kilęs iš Kre
tingos.

Matusevičius, Juozas, sūnus 
Tamošiaus, kilęs iš Petkeliškių 
km., Veiverių valse., Marijam
polės apskr. Amerikon atvyko 
maždaug prieš 30 metų. Buvo 
angliakasys ir gyveno Shenan
doah, Pittsburghe ir Chicagoje.

Podribonis, Bronislovas. A- 
merikon atvyko apie 1910 m. 
Kokį laiką gyveno Garden avė., 
Hamslton, Ohio.

Rimkevičius, Juozas, kilęs iš 
Kretingos.

Valuckas, Pranas, kilęs iš 
Lygumų valse., gyvenąs Chica
goje.

Štokas, Albertas, gimęs Chi- 
cagoj 18-tos gatv. apylinkėj 
1914 metais. Važinėjęs Europoj 
ir 1927 metais vėl grįžęs Chica- 
gon.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi tuojau 
atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS
100 E. Bei levu e Place 

Chicago, Illinois.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

dis. Vertės—550.00I
kurį dovanojo

198 Main St, Broekton, Mass.

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

FURRIERS
36 Winter St, Boston, Mass.

I

PABANDYK $| SKANŲ 
VIDURIŲ LIUOSUOTOJĄ

Jei kada tik jūs kenčiate nuo už
kietėjimo iš priežasties persivalgy
mo — galvos skaudėjimą, gazus vi
duriuose, blogą kvapą ir jaučiatės 
nuvargę — kramtykite FEEN-A- 
MINT, skanų kramtomąjį gumą vi
durių liuosuotoją. Jis suteiks jums vi
sišką ir jaukų vidurių veikimą. Miliū
nai pasitiki FEEN-A-MINT, jauni ir 
seni. Pagelbsti atgauti normalę gy
vybės kibirkštėlę. O šeimynos aprū
pinimui FEEN-A-MINT kainuoja tik 
10c. Gaukite tikrąjį FEEN-A-MINT 
vaistinėje šiandien.



Antradienis, Birželio 4 d., 1940 ?

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Mokyklos Užbaigimo Proga, 
Kreipkitės Pas Juozą Dili

Birž. 5 d., įvyks birž. mėn. ir 
sodalicijos pamaldos. Po tam 
sodalietės laikys savo metinį 
susirinkimą.

BRANGIOS DOVANOS ■DMU«IHKO-
Sidabrinio Jubiliejaus 

PIKNIKASI

I

Jubiliejiniame LDS ir "Darbi
ninko” piknike bus išdalyta ke
turios brangios dovanos, vertės 
$355.00, kurias paaukojo P. R.

■ Carey Furniture Co., Scott Fur- 
Į riers, Woodstock TypeKriter 
Co. ir Kay Jewelry Co. Norintie
ji turėti laimės prie šių dovanų, 
prašome įsigyti iš anksto tikie- 

. tus.

BUŠAI IŠEIS 12 ir 1 VAL.

nyčios, Naujos Kalvarijos ka
puose.

Tą dieną, Studentų kuopa lai 
kė savo susirinkimą. Atsilankė 
kun. Albertas Abračinskas kai
po jų dvasios vadas. Studentai 

Kitaviškių parapijos. Amerikoje nutarė leisti puikų “Tea Sėt” 
pragyveno apie 19 metų. Jos t parapijos išvažiavimo fondui, 
vyras Kazimieras tapo palaido- Studentai turės savo Stalą pa
tas pereitą lapkritį. Paliko dvi 'Siame išvažiavime ir darbuosis 
dukreles, du broliu ir keturias Į Prie kitų darbų, 
seseris. Palaidota geg. 31 d., 9 
vai. ryte, iš šv. Petro par. baž-

Geg. 28 d., mirė, miesto ligoni
nėje, porą metų sirgusi, Ona 
Petraitienė (Šajetaitė), 40 me
tu, gyv. 264 Bolton St. Paėjo

Birž. 6 d., 4 vai. p. p., bus 
klausomos vaikų išpažintys. 
4:15 v. p. p., įvyks Marijos Vai
kelių Draugijos pamaldos. 7:30 
vai. vakare bus birž. mėn. pa
maldos ir klausomos išpažintys. 
Po vakarienės pamaldų įvyks 
susirinkimas parapijos veikimo 
komisijos ir visų darbininkų pa
rapijos metinio išvažiavimo rei
kalu.

Birželio - June 9,1940 
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis į šį 

išvažiavimą.

IŠ LDS SUSIRINKIMO

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapota

517 E. Broadway,
So. Boston, Msss.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
1:30 iki 6 ir npo 6:30 iki 9
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėliomi* nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

nu 
v. v

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRe|KHs,M.B.
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai 8q.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Geg. 29 d., Pranciškonai Tre
tininkai, savo susirinkime, išda
vė atskaitą savo darbuotės para
pijos išvažiavimui, kuris įvyks 
birž. 76 d., Romuvos parke.

Bendrai per gegužės mėnesį 
žmonės gausiai lankė šv. Petro 
par. bažnyčią, ypatingai per 
Dievo Kūtto šventės oktavą. Ku
nigai prašė žmonių lankylis į 
pamaldas taip gausiai ir per 

i
Į birželio mėnesį. Lietingoje geg. 
•31 dienoje bažnyčia buvo pilna 
žmonių.

į

Po Intronizacijos pamaldų, 
i geg. 31 d. įvyko Maldos Apašta
lystės draugijos mėnesinis susi
rinkimas. Jame dar išrinko prie 
draugijos stalo parapijos išva
žiavime dirbti šias nares: pp. 
Naujokienė, Čiurlionienė, Grie- 
žienė, Čaplikienė, Rusienė ir 
Džervienė.

IŠSIRENDAVOJA, prie geros 
šeimynos 3 baldais įrengti kam
bariai, tinkami jaunavedžiams, 
arti maudynių, 15 minutų va
žiuoti į Bostoną. Gali naudotis 
virtuve arba gauti gatavą valgį. 
Atsišaukite: 11 Tileston St., 
Dorchester, Mass. prie 128 Ne- 
ponset Avė. Tel. Gen. 6069.

(28-4-7)

Viršininkas N. Y., N. H., ir H. 
gelžkelio kompanijos rašinėja 
laiškus parapijų vadams ir tėvų 
organizacijoms norėdamas vai
kus sustabdyti nuo akmenų me
timo į einančius traukinius. 
Skundžiasi, kad per tai tampa 
daug sužeidimų. Tėvai, mokyki
te savo vaikus teisingai gyventi.

PARSIDUODA du dideli na
mai (blokai), kurie atneša pel
no. Taipgi kartu parsiduoda šei- 
myninko namai su sodu ir že
me prie namo. Priežastis parda
vimo — vyro mirtis. Kreipkitės 
į ONA OKSIENfi, 36 Atties St., 
Montello (Broekton), Mass.

Brock. 7489-J. (27-3-7)

Sekmadienį, birželio 9 d., LDS 
“Darbininko” Jubiliejinis 

Piknikas, Romuvos Parke, Mon
tello, Mass. Piknike bus daug į- 
vairumo, žmonių suvažiuos iš 
visų kolonijų. So. Bostoniečiai 
jau senai su nekantrumu laukia 
tos dienos, kada galės vykti į 

Anglijos Lietuvių 
— Jubiliejinį LDS ir' 

“Darbininko” pikniką. Šio išva
žiavimo rengėjai, kad davus ga-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KAZIMIERAS BORISAS,

; Senas South Bostono biznierius. 
Uis virš 10 metų yra išbuvęs 
TONIKO biznyje. Dabar turi 
biznį, vardu Boris Beverage Co., 
220 E St., So. Bostone. Jis pris
tato alų ir toniką visokiems pa
rengimams : krikštynoms, įvai
rioms partėms, piknikams, taip- 

i gi atveža kaip alų, taip ir toni
ką į namus ir už pristatymą nie
ko neskaito. Jei norite, kad K. 
Borisas jums patarnautų, pa
šaukite South Boston, 9328. Skl.

Gegužės 28 d., įvykęs LDS 1 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
“Darbininko” salėje, 330 E St., 
So. Bostone, tarp kitų reikalų 
nutarė dirbti parapijos išvažia
vime. Pasižadėjo: J. Kumpa, St. 

I Griganavičius, V. Valatka, K. 
! Niauronis, Z. žičkienė. Taipgi 
• nutarta darbuotis “Darbininko” 
Į ir LDS jubiliejiniame piknike.
Nutarta visos kuopos nariams 
nusifotografuoti sekmadieni, 
birželio 23 d., tuojaus po sumos, 
prie Šv. Petro parapijos bažny
čios, So. Bostone. Priimta nauja 
narė p. Zofija Žičkienė, iš Dor
chester. Rap. I

_____________ i p. P. Stanis ir jo dukrelė iš 
Hudson, Mass., lydimi p. A. Slei-

JUOZAS DILIS, 
seniausias So. Bostone laikrodi
ninkas, nuoširdžiai kviečia atsi- 
ankyti pas jį į auksinių daiktų 
erautuvę, kuri randasi 366 W. 
Broadway, So. Bostone, (“Dar- 
rininko” name, ant 3-čių lubų) Į Naujosios 
ir joje įsigyti mokyklos užbaigi- sąskridį 
mo proga gražiausių dovanų, pi
giausiomis kainomis.

Jei jo krautuvėje negalėsite I iimybčs So. Bostoniečiams nu- 
dovanų išsirinkti, jisai ar jo se- vykti į šį pikniką, yra pasam- 
kretorė p-lė B. Kavoliūtė nuveš džiusi busus, kurie išeis nuo šv. 
į “holselį”, kur galėsite pasi- Petro par. bažnyčios 12 vai. ir 1 
rinkti visokių - visokiausių do- val Taigi, kurie neturite auto- 
vanų. Dabar laikas jau apie mi- mobilių, prašome nesuvėluoti į 
nimas dovanas galvoti ir jas į- busus. .».*
sigyti. Taigi, tėveliai, graduantų 
draugai ii* 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- Į jos sekretorius buvo atvykęs į 
pirkti daug pigiau negu kur ki- Bostoną. Bostone prabuvo iki 
tur. Skl. gegužės mėnesio pabaigos. Daly-

vavo LRKSA seime, Worcester, 
son Clifton Richardson, Jr. Liu- Mass. ir tuo pačiu laiku su- 
dijo Tarnas Blake ir Adelė Igną- tvarkė “Denny - Lietuva” laivo 
tavičiūtė. reikalus, būtent, pertvarkė su- tuves”, Stepono Dariaus Posto

----- *------------ Įtartis su laivo kapitonu ir dar
bininkais.

p. K. Vilniškis, išvyko iš Bos-

Birželio 8 d., Bostono Kolegi
jos High School patalpose, 761 
Harrison avė., yra dėl įstojan- 
čių laikomi “schoolarship” kvo
timai. Laimėję vaikynai 
mus gaus keturių metų 
school mokslą pas Tėvus 
tus dykai.

kvoti- 
high 

Jėzui-

LANKĖSI

r Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi Ir pataisau

366 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

»,

DR. A. KAPOČIUS PER
SIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ čiūnienės, LDS nariai, atvykę į 

------------- Bostoną pilietybės reikalais, ne-
Dantistas dr. A. Kapočius, 23 apienRė ir “Darbininko”, kurio 

metus turėjęs ofisą 251 West į jje yra nuoširdžiais rėmėjais, p. 
j Broadway, šiomis dienomis per- Į Staniai žadėjo atvykti į LDS ir 

VILNIŠKIS BOSTONE sikėlė į naujai įrengtą savo na- “Darbininko” jubiliejinį pikni

ką, kuriš įvyks sekmadienį, bir
želio 9 d., Romuvos parke, 
Broekton, Mass.

1 sikėlė į naujai įrengtą savo na- 
Į mą, 517 E. Broadway, So. Bos- 

p. Kazys Vilniškis, Lietuvos . .. ~ o.™ ton, arti G St.
Importo ir Eksporto korporaci-į _____________

LIETUVIšKOS 
VESTUVĖS

Sekmadienį, birželio 19 
Stepono Dariaus Moterų Auxi- 
liary surengė “Lietuviškas Ves-

d..
SAVAITĖS PABAIGĄ 

PRALEIDO NEW YORKE

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Bro’dv^ay So. Boston, Mass.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai liplauti, 

paveskite iį darbų mums.

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengfija*. 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis «u 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apakaitliavimai ir patarimai dykai

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

pp. Felicija Grendelytė, Lie
tuvos konsulo Šalnos sekretorė, 
ir Dr. Emilija Rudokaitė pereitą 
penktadienio vakarą laivu buvo 
išvykusios į New Yorką praleis
ti savaitės pabaigą. Dalyvavo 
Pasaulinėje Parodoje. Grįžo lai-

Birž. 1 d., 2 vai. p. p., parapi
jos salėje ir kieme, 492 E. 7th,
St., Jaunimąčių. šokėjų .grupės tono Patenkinta^ kad jam pa- 
motinos, Blaivininkai ir Tėvų M0 sklandžiai visus reikalus 
Marijonų Rėmėjai pradėjo ker-1 sutvarkyti.
mošių parapijos išvažiavimo Lietuvos Elta praneša, kad 
fondui. Pradėjo puošniu tur- Lietuvos Lloydas perka dar 
gum, kur stalai buvo valgomo- Įvieną Iaiyą Amerikoje, o p. Vil- 
mis grožybėmis apdėti tokių ge- 1 -
raširdžių, kaip tai: pp. Plevokų,H*8 nupirkti dar 

Martinkų, Petrauskų. Marcinkų, 
j Nevierų, Brazauskų, Savickų,
Medonių, Ivaškų, Vosylių, Šmi- 
gelskių, Karčiauskų. Ančiukai- 
čių, Kazakevičienės, Jankaus
kienės. M. Kilmoniūtės, ponios 
Marcinkienės motinėlės iš Lie
tuvos, kuri daug meno įdėjo į 
gamybą savo stalo ir pati buvo 
puikiai lietuviškai pasipuošusi, 
kaipo Telšių ponia, ir kitų ir ki
tų. Sekė vakarienė, Jaunamečių 
šokėjų grupės eilės, dainos iri 
šokiai, vadovybėje p. Ivaškie-j 
nės ir centinis turgus. Ant galo 
kas norėjo patrepsėjo, p. Paža- 
siui grojant rekorduota muzika. 
Kun. Virmauskis salėje ir. ryto
jaus dieną bažnyčioje dėkojo vi
siems kermošininkams; prašė 
surengti tokį lietuvišką ir įvai
rų parengimą. Sakė, kad jis vir- 
šino visus parengimus parapijos 
išvažiavimo naudai.

I
Žiūrovų dingai pirmadienio rytą, tik 

New Yorke 
time”. New 
Bulevičiu, te
su p. K. Vii-

kiek išvargusios, 
turėjusios “good 
Yorke suėjo su p. 
lephonu kalbėjosi 
niškiu ir kitais.

I
I

svetainėje. Veikalą suvaidino 
sekančios: Elzb. Nanartavičie- 
nė, K. Čiurlionienė, Čaplikienė. 
P. Juškienė, Aukštikalnienė, 
Krasauskienė, D. Januškevičie
nė, J. Puodelienė, Pataskienė, 
Smiglienė, Komičienė.
prisirinko pilnutėlė salė. Daug į 
publikos stovėjo. Vaidintojos 

į labai prijuokino žiūrovus. Visi 
vaidinimu buvo patenkinti.

Kad šis vakaras atneštų pel
no. mūsų sekantieji biznieriai 
prisidėjo su dovanomis: Golden 
Cafe — Genevičius ir Bručas, 
graborius Akunevičius. P. Bush
manas. Dobilienė ir Komičienė. 

O. V.

niškis sako, kad greičiausia pa- 
• du laivu.

Nors karas Europoje duoda di
delius nuostolius, nes laivas 
“Denny - Lietuvi’’ negali iš
plaukti į Europą, bet korporaci
jos viršininkai mano tuos laivus 
panaudoti susisiekimui su Pie
tine Amerika.

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

WOODSTOCK
T Y P E W R IT E R S

Birželio 1 d., Alena Natkiūtė, 
gyv. 211 W. 9th St., ištekėjo už 
Patriko Kane. Jaunavedžiai su 
saviškiais išklausė šliūbinių šv. 
mišių ir priėmė šv. Komuniją. 
Liudijo Juozas Kane ir Adelė 
Natkiūtė.

i

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

T*l. ŠOU 3120

PICK
Taip pat ištekėjo Ona Ignata- 

vičiūtė, gyv. 288 E St. už Jud-

Tą dieną Ona Nevulytė, gyv. 
190 W. 6th St., ištekėjo už Wal- 
ter R. Power. Liudijo Albertas 
Nevulis ir Julė Misevičiūtė.

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

Vtat ■toUtette “Darbiatake".

Povilas Bushmanas
48 CRESCKNT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas 
•18 E. BROADVVAY, 

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

parengimams.

Perite Marint
P. Baltruiifinas Ir p. Kllnga, Sav. 
753 Broi

Tel. SOUth Boston 3845

Julius
Real Estate &. Insurance
Apdraudžia Namus, Automobilius, 

Rakandus ir tt.
OFISAS NAUJOJE VIETOJE 

JULIUS MIKELIONIS 

68 Thomas Park, 
South Boston, Mass.

VAL60M0JŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję 1 bilę kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus '
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAM UOTOJ AB
Turi Notaro Teises 

254 W. Broad wayr
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

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

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

Už $139.00 galite į boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu jren- 
• girnų. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią žilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams iisimokėtl ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

Dar vienas išvažiavimui pa
rengimas bus. tai: Maldos Apa
štalystės draugijos vadovybėje, 
rodomi iš didelio teatro judami 
paveikslai bažnytinėje salėje, 
birž. 7 d., 4 vai. p. p. ir 8 vai. v.

Panelė Aldona Irena Grub- 
liauskaitė vieši dabar pas tėve
lius So. Bostone. Ji yra regis
truota slaugė. Dirbo Bostono 
miesto ligoninėje. Pora metų 
kaip jau apsigyveno Honolulu, 
Hawaii saloje, Pacifiko vande
nyno. Ji už dviejų savaičių grįš 
į Honolulu pastoviai apsigyven-

Birželio 4 d., įvyksta Moterų 
Sąjungos kuopos susirinkimas 
bažnytinėje salėje.

Čia yra tobulas aukščiausios rūšies mi 
šinio sumaišymas ir retas, atsargus 

kėjimas padaryti, duoda galimybės 
pagaminti

ALEjįkuris yra ALE”
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

BREWEO BY HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass. BREVVERS SINCE 1870
Copyright 1940. Haffenreffer & Co., Ine.

mo-

Joseph W.Casper
IKasperas) 

LAIDOTUVIŲ OIREKTORIU8 Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. 8OU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graborial ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, H. Y.

TEATRAS
Gegužės 26 d., Maspetho pa

rapijos choras vietinio choro 
kviečiamas, suvaidino juokingo 
turinio veikaliuką: ‘ Teta iš A- 
merikos”. Vaidino gyvai. Kon
certinės dalies nebuvo. Po vai
dinimo svečiai buvo pavaišinti. 
Gaila, kad publikos mažai atsi
lankė, bet nestebėtina, nes kas 
sekmadienį yra koks nors pa
rengimas. Tarp šių chorų jau
čiamas gana artimas draugišku
mas, ir reikia tikėtis, kad atei
tyje dar labiau išsivystys tam
presni ryšiai. Nuoširdus chorų 
bendradarbiavimas sveikintinas.

Kun. P. Raugalas

metų sukaktį. Ta proga užpra
šė šv. mišias už mirusių narių 
bei mirusiųjų klebonų sielas. 
A. a. kun. J. Zebris buvo suma
nytojas ir steigėjas šios kilnios 
draugijos, kuri įsteigta katali
kiškais pamatais, pilnai laikosi 
įstatų. Šv. Mišios buvo atnašau
jamos šeštadienį, 8 vai. ryte.

Vakare turėjo pasilinksminimo 
vakarą, Park St. salėje. T. M.

HARTFORD, CONN

So.- Bostono Lietuvių Jaunamečių O. Ivaškienės Grupė dalyvaus Ju
biliejiniame “Darbininko” ir LDS Piknike, Birželio 9, Romuvos parke

KUN. P. RAUGALAS
Naujai įšvęstas kun. P. Rau

galas paskirtas į šv. Petro ir 
Povilo airių par. ši parapija 
randasi lietuvių apgyvcntoj ko
lonijoj, netoli Karalienės Ange
lų ir Apreiškimo parapijų. Kun. 
P. Raugalas puikiai vartoja lie
tuvių kalbą. Linkėtina kun. 
Raugalui naujoj vietoj gero pa
sisekimo ir kiek leis aplinkybės, 
neatsitolint nuo lietuvių, nes 
reikia tikėtis, kad ateityje jam 
teks dirbti lietuviams.

PIRMOJI KOMUNIJA
Birželio 9 d., per 8 vai. mišias 

vaikučiai priims pirmą Komuni
ją. Tą pačią dieną per 9 vai. mi
šias eis CYA nariai bendrai prie 
Komunijos ir po tam turės pus
ryčius.

Stanišauskas ir vargonų staty
tojas p. R. Clark. Žmonių buvo 
bažnyčioj ir svetainėj daug. Vi
si dabar džiaugiasi gražiais var
gonais, netik vietiniai, bet ir 
svečiai, kurie girdėjo vargonus. 
Tas viskas buvo padaryta kleb. 
kun. J. V. Kazlausko rūpesčiu. 
Pritariant parapijiečiams, vis
kas yra galima ir gerai vyksta. 
Bridgeportiečiai labai dėkingi 
svečiams solistams, kurie atvy
ko be jokio užmokesčio: p. R. 
Jurkaitienei, p. Verbai, ir p. 
Verbienei. Dabar lauksim dau
giau tokių bažnytinių koncertų.

Parapijos metinis piknikas 
bus liepos 14 d. Dabar prasidės 
prisirengimas. Nepamirškit, kad 
liepos 14, niekas nieko nerengtų. 

O.

Metinis parapijos bazaras Šv. į 
Trejybės parapijos įvyks para
pijos mokykloje, Broad and Ca
pitol avė., birželio 22, 27, 28 ir j 
29 dd.

Įvykusiame neseniai visų pa
rapijos draugijų susirinkime, 
buvo išrinktas bazaro komite
tas iš sekančių asmenų:

Antanas E. Manikas — pirmi-
i 

ninku, Simonas Gausas — vice- j 
pirm., Elena Kadas— raštinin
kė, Elena Bartusevičiūtė — raš
tininkės pagelbininkė ir Ona 
Jakaitis — iždininkė.

Antras bazaro komiteto susi
rinkimas įvyko pirmadienį, bir
želio 3 d. Šv. Trejybės parapijos 
mokyklos svetainėje, 8 vai. vak.

EKSKURSIJA

NEW BRITAIN, CONN.

Birželio 16 d. įvyksta bendra j kolonijoj,
visų 4 parapijų laivu ekskursija.; sias, nes daug dirbtuvių 
Tikietus reikia įsigyti iš anksto 
klebonijoj.

Metinis sporto laimėjimo ban
kietas lietuvių katalikų mergai
čių Connecticut valstybėje įvy
ko šeštadienio vakare, Taft 
viešbutyje, New Haven. Basket- 
ball ratelių rungtynių antrojo 
sezono nugalėtojos yra Hartfor
do šv. Trejybės parapijos mer
gaičių ratelis. Be to Šv. Trejy
bės parapijos Hartforde mergai
čių bowling ratelis yra laimėto
jas C. L. C. bowling lygos ir 
taip pat gavo laimėjimo dovaną.

Bankiete iš Hartfordo dalyva
vo apie 40 asmenų.

Ši jaunamečių grupe, vadovaujama p. Onos Ivaškienės, pereitais metais dalyvavo Lietuvių Dienoje Pasaulinėje Parodoje, 
New Yorke ir šoko tautinius šokius. Sekmadienį, birželio 9 d., “Darbininko” ir LDS 25 m. Jubiliejiniame piknike, Romuvos 
Parke, Montello, Mass. ši graži mok. O. Ivaškienė jaunamečių grupė išpildys puikų programą. Šiame vaizde matome pirmoje ei
lėje iš kairės į dešinę: Danutė Averkaitė, Alvytė Averkaitė, Bronė Pateckaitė. Antroje eilje: — Rita Savickaitė, Marytė Praka- 
paitė, Felytė Savickaitė, Ona Ivaškienė, Milda Martinkaitė, Marytė Plevokaitė, Irena Pigagaitė. Trečioje eilėje: — Lilija Ro- 
manskiūtė, Veronika Ivanauskaitė, Rita Vaitkūnaite, Ona Smigliūtė, Irena Rasimavičiūtė, Alena Plevokaitė, Veronika Jočiūtė, 
Pranė Baliukonytė, Albina Nevieraitė, Pranė Kumpaitė, Eleonora Pigagaitė. Ketvirtoje eilėje: — Edmundas Rudis, Antanas 
Bendzevičius, Arnoldas Plevokas, Algimantas Ivaška, Rapolas Imundis, Algirdas Mitkus, Rymantas Ivaška, Edvardas Imundis, 
Rolandas Martinkus. Paveiksle nėra: Florencijos Petrauskaitės, Joanos Nevieraitės, ir Vandos Griganavičiūtės.

TIPINGI PAPROČIAI

BRIDGEPORT, CONN
Praeitą sekmadienį bažnytinis 

koncertas labai gražiai pavyko. 
Vargonų šventinimo procesija, 
dalyvaujant apylinkės parapijų 
kunigams, vargonus pašventino 
prelatas J. J. Am botas. Dalyva
vo šie kunigai: Valantiejus, 
Gauronskis, Kripas, Karkaus- 
kas, Lunskis, ir vietiniai: kun. 
Kazlauskas, ir kun. Ražaitis. 
Kun. Lunskis pasakė pamokslą. 
Choras, vadovaujant A. Stani- 
šauskui išpildė gražų bažnytinių 
veikalų koncertą. Solo pagiedo
jo vietiniai: p. Jakščiūtė 
(Jams) ir p. Dulbiūtė, svečiai: 
p. R. Jurkaitienė iš N. Arling- 
ton, N. J., p. A. Verba iš Irving-
ton, N.J. Vargonais solo pagrojo ja šventė

Iš Darbininkiį Gyvenimo
Darbininkų gyvenimas šioj 

dabar nepergeriau- 
su-

trumpino darbo valandas, kitus 
ir visai iš darbų paleido. Jauni
mo pilna, ir visi daugumoj be 
darbų. Dirba gerai tik dvi dirb
tuvės, jos dirba valdžios ar ka
ro dalykus. Pragyvenimo kai-< 
nos gana aukštos, ypatingai na
mų nuomos. Namai daugumoje 
bankų rankose. Jaunimo priau
gusio yra daug, todėl netrūksta 
ir vedybų. Tokiu būdu mieste y- 
ra trūkumas namų. Valdžios y- 
ra paskirta paskola statybai, 
bet kol kas nėra pradėta.

kas 
parapi-

Birželio 2 d., įvyko didelis pik
nikas, kurį rengia Šv. Jono Ev. 
Draugija. •

Kitą sekmadienį, tai yra bir
želio 9 d. 1 vai. p.p. bus Šv. Jo
no Ev. Draugijos nepaprastas 
susirinkimas. Visi nariai turi 
dalyvauti. Priežastis ši: Šv. 
Jono Ev. Draugija susivienija 
su Šv. Juozapo Draugija. Pla
nai jau yra išdirbti abiejų pu
sių, šis susirinkimas galutinai 
nuspręs. Drauge bus ir mėnesi
nis susirinkimas nors pripuola 
I sekmadienį, bet dėl pikniko 
nukeltas į 9 d. Visi nariai pra
šomi pribūti. Reporteris

PARENGIMAI
Parapijos naudai įvyksta 

ketvirtadienio vakarą, 
jos salėje. Patartina visiems at
silankyti, kurie tik įdomauja- 
tės parapijos veikimu.

Birželio 1 d. šv. Onos pašelpi- 
nė merginų bei moterų draugi- 

savo gyvavimo 30

Juozas Kc

1216 James Street

X

y

CALvtft S2S2

Baltimore, Md.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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Gražus, įspūdingas “Motinos 
Dienos” paminėjimas.

Šįmet Škotijos L. K. Moterų 
Dr-jos skyrius Glasgov’e, sek
madienį, gegužės 5, Blaivybės 
Dr-jos svetainėje, labai gražiai 
ir įspūdingai, o kartu ir pavyz
dingai paminėjo “Motinos Die
ną”. Toji šventė arba paminėji
mas pirmiausia buvo pradėtas 
bendromis mėnesinėmis lietuvių 
pamaldomis, šv. Luko parapijos 
bažnyčioje, laike kurių kun. j. 
Gutauskas skaitlingai susirin
kusiems žmonėms pasakė gražų 
pamokslą, o bažnytinis ir Blai- tai apsurdas! Ji turi 2 sesutes į 

vybės dr-jos choras, p-lės J. Sa- ir 2 broliukus; jaunesnioji jos 
rafinaitės vargonais diriguoja- [ seslė, Onutė, irgi ten pat muzi- 
mas, įspūdingai pagiedojo lietu-' kos mokinasi. Jos motinėlė yra 
viškai ir lotyniškai šv. giesmių. Škotijoje gimusi ir augusi lietu-

Netrukus po pamaldų, žmo- vaite. Jos tėvelis turi žuvų res- 
nės skaitlingai susirinko mini- tauraną. Pp. Balsyčiai yra vieni 
mon Blaivybės Dr-jos svetai- j iš žymiausių Glasgow’o lietuvių 

nėn, kame Moterų Dr-ja savo i- katalikiškame veikime. Atleis- 
niciatyva ir savo naudai suruo- į kitę gerb. “Darbininko” skaity- 
šė nepaprastai gražų ir įdomų tojai, kad aš čia buvau privers- 
paminėjimo koncertą, kurs kaip j tas nuo temos šalin nukrypti! 
vėliau teko patirti, visus skait-Tie visi gana skaitlingi ir įvai- 
linguosius dalyvius labai paten- rūs jaunųjų mergaičių veiksmai 
kino. Koncertas buvo, kaip sa- ne tik kad daugelį žiūrėtojų nu- 
koma, labai “margas”, t. y. į- stebino, bet kaikuriuos net go- 
vairus.

Visą daugumą minimo koncer
to programos išpildė mažos, jau- kas iš Craigneuk,

Į likių Seselių Pranciškonių veda- 
imąją mokyklą, prie Briars Rd.. 
Marrylee distrikte, Newland’s, 
Glasgow, kurioje ji galutinai 
baigia aukštuosius muzikos 
kursus. Šiais metais ji turės iš 
Oxford, Anglijoje, atvykusiam 

' piano muzikos profesoriui, iš-i 
* laikyti kvotimus, po kurių gaus: 
’ muzikos diplomą! Na, o įvairūs Į 
i bedieviai visuomet sako, kad Į 
: broliai vienuoliai ir seselės vie
nuolės, nieko daugiau nebegali 
vaikučius išmokyti, — kaip vien 
tik poterius kalbėti? — Koks:

Kiekvieną vakarą anglų Nuo 1001 metų Penhoe 
atstovų rūmams baigus bažnyčios vikaras, 
posėdį staiga atsidaro di- joje, tebegauna pensiją, 
džiosios durys ir pasigirs-■ kuri tais metais buvo šu
tą skardus durų sargo bal-! teikta vienam saksų vika- 
sas: “Kas eina namo?”'rui už tai, kad šis per karą 
Tas paprotys turi kelių su danais per priešo vidu- 

1 šimtų metų amžių. Anais i rį parjojo atgal į Penhoe ir 
senaisiais amžiais specia- j pargabeno naują vylyčių 
Ii pusvaikių tarnyba su de- atsargą, padėjusią šiam 
gančiais deglais lydėdavo miestui atsilaikyti tą die- 
žemųjų rūmų atstovus ną. Dabartinis Penhoe vi-
duobėtomis tamsiomis karas sakosi kasmet spalių

■ Londono miesto gatvėmis 10 dieną gaunąs 10 šilingų 
!namo. Durių sargas atsto- čekį.
i vus pašaukdavo “Kas eina -----------
namo?”, kad kuris atsto- Krokuvoj populiariausio- 

Įvas nepasiliktų nepalydė- ji muzika yra Šv. Mergelės 
tas. i Marijos himnas, kas va-

----------- ' landa trimituojamas iš Šv.
Kroatijos pajūrio kuror- Marijos bažnyčios bokšto, 

to Cekvenica gyventojų 
moterys visada dėvi juo
dus gedulo rūbus. “Tai jos 
gedi kroatų labai mylimos 
Frankopanų šeimos, kuri 
15 šimtmetyje buvo išva-

Angli-

i

Naujoj Knyga Jau Amerikoj
Šiomis dienomis atkeliavo per 

platųjį ir visokeriopai neramų 
vandenyną, naujai išrinkta 
Lithuanian Book - of - the - 
Month Club, knyga, Broliai Do
meikos. Komisija visiems užsi
sakiusiems nariams šią įdomią 
knygą išsiuntinėjo. Ar šis karas 
leis kitoms knygoms atplaukti 
iš Kauno yra tuo tarpu klausi
mas, bet nariai džiaugiasi, kad į pasipuošusios. Jų programą su-'kaitė. Mot. dr-jos Glasgow sky

rokai ir sujaudino.
Kalbas pasakė p. M. Glušaus-

* , — Šv. Razi
nos lietuvaitės mergaitės, tau- j miero parapijinės dr-jos Centro 
tiniais lietuviškais kostiumėliais 1 pirmininkas, p-lė M. Bulkaus-

bet tas himnas niekuomet 
nebaigiamas trimituoti. 
Padavimas sako, kad tas 
paprotys savo pradžią turi 
tryliktame šimtmetyje, 
kada totoriai buvo Kroku- 

ryta iš šio krašto, o kaiku- vą užpuolę. Šv. Marijos 
rie tos šeimos nariai nu- 
smerkti mirti”, paaiškino 
vienas kroatas. “Dar ir da
bar rasite visu pajūriu 
Frankopanų pilių griuvė
sius. Nuo to laiko mūsų 
moterys tebedėvi gedulą”.

Broliams Demeikoms pavojinga j darė įvairios rūšies dainos, de- 
per vandenyną kelionė laimingai 
pavyko. LBC.

Inc. Į
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmotlnal <MI visokių reikalu.

Bronis Kupr
General Repai rs

klamacijos, tautiniai lietuviški 
šokiai bei žaidimai. Mergaites 
išmokė neseniai iš Lietuvos 
Škotijon atvykusi p-lė O. Berno
taitė. Tie visi veiksmai daugu
mos jaunųjų artisčių buvo pa
kartoti. Buvo taip pat šokiai su Į 
dainomis, ‘Senelių Rauda’ ir ki
ti dalykai. Visos dainos, šokiai 
ir žaidimai, mergaičių atlikta 
pianu akompanuojant. Pianu 
buvo išpildyta ir keletą lietu
viškų kūrinių, kuriuos atliko 
jaunutė. Glasgow’o lietuvių pia
no muzikos žvaigždė, — p-lė 
Patricija Balsytė, viena iš mini
mų mergaičių, kuri vos š. m. 
liepos mėn. pabaigoje turės 14 
m. amžiaus. Nors ji yra dar tik 
mergaitė, tačiau piano muzikos 
srityje prilygsta jau geroms pia
nistėms, jos laukia didelė ir 
šviesi kteitis. P-lė P. Balsytė, 
lanko aukštesniąją škočių kata-

e

riaus raštvedė, p. V. Kymantas, 
Glasgow Blaivybės dr-jos pirmi
ninkas; p-nia A. Juodišienė, — 
Mot. dr-jos vietinio skyriaus 
kasininkė; p-nia A. Gečionienė, 
iš Bellshill, — Šk. L. K. Moterų 
dr-jos centro pirmininkė; p-nia 
M. Lebedienė, — Mot. dr-jos 
Glasgow skyriaus pirmininkė: 
p-lė J. Sarafinaitė, — Blaivybės 

(dr-jos chiro vedėja ir paskutinis 
labai turiningą, svarbią, ir pri
taikintą Motinos dienai kalbą, 
pasakė pats kun. J. Gutauskas.

Užsibaigus visoms kalboms. 
Blaivybės dr-jos choras, p-lės 
J. Sarafinaitės diriguojamas, 
puikiomis savo dainomis palink
smina skaitlingai susirinku
sius, kurių tarpe nemažai buvo 
matyti ir iš kitų įvairių artimes
niųjų kolonijų atsilankiusių, ku
rie greitai išsiskirstė namo.

Vėliau, kai publika apleido 
svetainę, Moterų D-jos vietinio

skyriaus valdyba gerb. svečius, 
viešnias, koncerto programos 
išpildytojus, ir kitus kaikuriuos 
reikalingus asmenis mažesnėje 
svetainėje pavaišino kuklia ar
batėle. J. Butkevičius.

s

bažnyčios trimitininkas 
tuomet prisiekęs nebėgti 
su kitais, o pasilikti savo 
vietoje. Laikui atėjus, jis 
pradėjo trimituoti, nepai
sydamas, kad totoriai bu
vo jau mieste, tačiau jam 
dar nespėjus baigti viso 
himno ištrimituoti, toto
riai jį surado ir nužudė. Jo 
atminimui dabar jau sep
tintas šimtas metų kas va
landą trimituojamas ne
baigtas himnas”. ‘L. A.’

'Darbininkas' S3.00 metams
Šįmet “Darbininkas” minėdamas 25 metų j u- i 

biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius | 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

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

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

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


