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Žemės Reforma Lietuvoje

1915 -
I a ■'

— Šiemet pravedus Rytų 
Lietuvoje žemės reformą, 
ji visoje Lietuvoje bus 
baigta. Liks tik kaimų 
skirstymas į viensėdžius. 
Iki šiol išdalinta 458,987 
hektarai (1,239,265 akrai) 
žemės tarp 38,747 nauja
kurių bei mažežemių.

3ILIEJINIAI METAI 1940

Prezidentas Vyksiąs i 
Vilnių

Vilnius — Birželio 23 d. 
Vilniuje laukiama atvyks
tant ir ruošiamasi iškil
mingai sutikti Valstybės 
Prezidentą. Po vasaros a- 
tostogų Prezidentas lan
kys ir kitas Rytų Lietuvos 
vietas.

Lietuvos Delegacija 
Maskvoje

Birželio 7 d. Šiandien at
vykęs į Maskvą ministras 
pirmininkas A. Merkys su 
palydovais buvo sutiktas 
su priderama pagarba.

Katalikas, kurą neramia 
kata II kitko* apaudoa, neturi 
teista vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria
DARBININKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) BIRŽELIO (Junei. 11 D.. 1940 M.. Nr. 44. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

175,000 Nacių Paruošiami 
Puolimui Anglijos

Basei, birželio 10 — Vo- j 
kieti ja intensyviai paruo
šia nacius parašiutninkus 
ir jūrininkus puolimui An
glijos. Sakoma, kad 175, 
000 nacių bus paruošta pa
rašiutais nusileisti ir sub- 
marinais plaukioti. Vokie-; 
čiai dabar jau turį 100 sub- 
barinų, kurie esą paruošti 
plaukimui per Anglijos 
kanalą. Vokietija planuoja .. 
savo kareivius perkelti j 
Angliją per dvi naktis ir; 
vieną dieną. Pirmiausia; 
paleisianti parašiutninkus 
kitoje pusėje Anglijos ka
nalo, kurie gerai apgin
kluoti gins savuosius ka
reivius, perkeliamus sub- 
marinais.

ITALIJA PASKELBĖ 
KIRĄ ALMANTAMS

Vokiečiai Milžiniškais Tankais
Triuškina Prancūzų Tvirtoves

Dvejose Vietose Beliko Tik
35 Mylios Iki Paryžiaus

Paryžius, Prancūzija, —į Vokiečiai atgabeno 600, 
Birželio 10 — Prancūzai i 000 naujų kareivių, kurie 
didžiausiu atkaklumų gru-| pavaduoja pailsusius ka- 
miasi su Vokietijos apie reivius fronte. Vokiečiai 
dviejų milijonų gerai ap-|nori apsupti Paryžių iš 
ginkluota ir motorizuota —’-----—*— “—~~
kariuomene. Dvejose vie
tose, būtent, nuo Gisors 
miesto iš vakarų pusės ir 
iš šiaurės vokiečiams beli
ko tik 35 mylios iki Pary
žiaus. Rytinėje Prancūzi
jos dalyje Vouziers miesto 
apylinkėje daug vokiečių 
kareivių nusileido parašiu
tais ir paraližuoja prancū
zų karo jėgas.

Argonne miškuose pran
cūzų ir anglų karo jėgos 
sulaikė vokiečius, bet ir 
ten vokiečių kariuomenė 
pasidalinus dvejose vietose 
pasistūmė pirmyn. Sako
ma, kad Vokietijos karo 
vadovybė paleido 3,500 
milžiniškų tankų, kurie 
veržiasi Prancūzijos gilu
mom Jokia jėga jų negali 
sulaikyti.

Britai apstoję Britų nuskendusio laivo destroyer’o Gurkha komandie- 
rių apklausinėja, kaip jo vadovaujamas laivas Šiaurės jūroje buvo nu
skandintas iš kurio išsigelbėjo tik 14 įgulos asmenų.

Kariuomenė Žygiuoja

vakarų, rytų ir šiaurės.
Prancūzijos ministrų ka

binetas susirinkęs sekma
dienio vakare rimtai svars
tė kritingą padėtį, bet kol 
kas neskelbia ką yra nuta
rę daryti.

Iš skelbiamų žinių per ra
dio ir spaudoje išrodo, kad 

{karo lauke nieko baisaus 
neįvyksta, o tik mechani
zuotos jėgos grumiasi. Bet 
kada mechanizuotos jėgos 

i{ grumiasi, tai galime su
prasti, kad užmuša ir su- 
j žeidžia tūkstančius žmo
nių, sugriauna ir sudegina 
miestus ir kaimus. Milijo
nai kareivių eina per lavo
nus ir nukloja laukus nau
jais lavonais. Tai baisios 
skerdynės, kokių gal būti 
nebuvo nuo pasaulio pra
džios.

Britų Bombininkai Išsprog
dino Nacių Amunicijos 

Sandėlius

Japonija - Rusija Susitarė Sovietai Ir Italija Pasikeičia 
Atstovais

Roma, Italija, birželio 10, 
(AP per radio) — Benito 
Mussolini pareiškė šian
dien, kad karo paskelbi
mas įteiktas Prancūzijos 
ir Anglijos ambasado
riams. Italija stoja į karą 
prieš sąjungininkus (An
gliją ir Prancūziją).

Londonas, birželio 10, — 
Kylantieji dūmai iš amba
sados rūmų kamino esą 
ženklas, kad ambasada 
degina popierius ir doku
mentus. 

! Roma, Italija — Prieš Birželio 10 — Dėl nuolati- 
karo paskelbimą tikėtasi, nro Paryžiaus bombardavi- 
kad Italija su Prancūzija mo ir vokiečių artėjimo, 
susitars be karo. Tikėtasi, Paryžiuje visa prekyba 
kad Prancūzija priims Ita- sustabdyta, ir esą ženklų, 
Ii jos reikalavimus. Bet turi kad Prancūzijos valdžia 
būti kitaip įvyko, jeigu turės keltis kur nors į sau- 

Į Mussolini paskelbė kara- gesnę vietą.
Žinios nepaduoda kokie 
tie Mussolini reikalavimai 
buvo.

Maskva, Rusija, birželio
10 — Sovietų Rusija stai
ga padarė žygį, kad už- Maskva, birželio 10 — Iš 
baigti nesusipratimus dėl Maskvos praneša, kad So- 
rubežių Manchukuo-Mon- vietų Rusija ir Italija at- 
golijos. Pranešama, kad naujina santykius ir pasi-

Londonas, birželio 10 —
Anglijos lakūnai bombo- _ _
mis išsprogdino Vokietijos JovYetų Rusija’ sėkmingai keičia atstovais. Ambasa 
------ 1-:^—; sandėlius Ar- užbaigė i____ r______ , * ------  - ~ 
dennes kalnuose, padegė nustatė tikrą rubežių ir kuris pereitą gruodžio mė
amunicijos sandėlius Ar- užbaigė nesusipratimus, dorius Nokolai Gorelčin,

Norvegija Pasidavė Vokietijai
Karalius Pabėgo Į Angliją

Stockholm, Švedija, bir
želio 10 — Visa Norvegija 
padėjo ginklus ir pasidavė 
Vokietijai po lygiai dviejų 
mėnesių kovos. Norvegijos 
karalius, kuris pabėgo į 
Angliją, praneša, kad jo 
kareiviai, kurie yra pabė
gę, stos Anglijai ir Pran
cūzijai į pagelbą.

Norvegai pasidavė Nar- 
vike, kada jiems pritrūko 
amunicijos ir lėktuvų. To
dėl buvo priversti pasiduo
ti. Iš sąjungininkų (Angli
jos ir Prancūzijos) nebe
galėjo gauti pagalbos, nes 
tos valstybės turi sukon
centruoti visas karines jė-

gas gintis nuo užpuoliko 
savo žemėse.

aliejaus tankus Belgijoj, ir 
mašininėmis kanuolėmis 
bombardavo priešo eiles iš 
užpakalio, praneša oro mi
nisterija.

Tuo pačiu laiku sveika
tos ministerija sako, kad 
dėl vokiečių bombardavi
mo Anglijos miestų yra 
būtinas reikalas iškrausty
ti iš Londono 120,000 vai
kų į saugesnes vietas va
karuose, būtent, į Corn- 
wall, Devonshire, Somer- 
set ir Wales. Iškraustymą 
pradėsią ketvirtadienį bir
želio 13 d.

pasirašė sutartį.

Mussolini Laukiąs Vokiečių 
įsiveržimo Angiijon

Italija Jau jsibriovė 
Prancūzijon

Berlynas, Vokietija, bir
želio 10 — Italijos karo jė
gos jau įsiveržė į Prancū
zijos teritoriją per Riviera 
maždaug apie 6 vai. vaka
re (12:30 P. M. Bostono 
laiku).

Prancūzijos Valdžia Gal Būt 
Kraustysis Iš Paryžiaus
Paryžius, Prancūzija, —

Ragina Amerikiečius Grįžti 
Į Jung. Valstybes

Vokietijos karo jėga ne
sulaikoma. Daugiau kai 
100 vokiečių divizijų karo 
fronte su didžiausiu įnirti
mu puola alijantų karo jė
gas.

I

Panaikino Komunistu Orga
nizacijas Kanadoje

Lietuviu Delegacija Pas 
Sv. Tėvo Atstovą

Kaunas — Į Kauną buvo 
atvykusi Vilniaus lietuvių 
delegacija, kuri lankėsi 
pas Šv. Tėvo atstovą Cen- 
tozą, ir prašė jo, kad kaip 
galima greičiau sutvarky
tų pamaldas Vilniaus baž
nyčiose. Atstovas pasakė

I

Roma, Italija, birželio 10, 
Giovanni Ansaldo, užsie
nių ministro Leghorn laik
raščio redaktorius, per ra
dio pareiškė, kad Italija 
nepradės karo prieš sąjun
gininkus, kaipo Vokietijos 
talkininkė kol nebus nu
galėta Prancūzija ir kol 
Vokietija įsiverš į Angliją. 
Jis sako, kad “jie gali pa
sakyti, kad mūsų akcija 
suloš svarbią rolę, kur tik 
ji pasireikš, bet virš visko 
svarbiausia tada, kada kils 
klausimas paklupdyti An
gliją ant keliu”.

Bet vokiečiai į Angliją 
dar neįsiveržė, o Italija jau 
paskelbė karą.

nesį išvyko iš Romos net 
neįdavęs savo kredencialų, 
pasilikęs ambasadorium I- 
talijai ir Italijos ambasa
dorius Maskvai. Dr. Au- 
gusot Rosso, grįš į Mas
kvą.

Sakoma, kad vienas ir 
kitas jau išvyko į skirtas 
vietas, būtent, vienas į Ro
ma. o kitas į Maskvą.

Prancūzijos ir Anglijos 
ambasadoriai taip pat jau 
kelyje į Maskvą.

Londonas — Jung. Vals 
tybių ambasadorius Lon 
done ragina amerikiečius, I 
gyvenančius Anglijoje, ! 
kogreičiausiai ruoštis ii 
Jung. Valstybių laivu ‘Wa- 
shington’, kuris išplauks 
iš Galway, Airijos apie bir
želio mėnesio vidurį, grįžti 
į Jung. Valstybes.

700 Pabėgėliu Atvyko 
j New Yorką

New York, birželio 10 — 
ir. Vakar vakare laivu “Pre

zidentas Roosevelt” atvy
ko iš Galway, Airijos uos
to daugiau kai 700 pabėgė
lių iš Europos, tarp kurių 
nemažai Anglijos piliečių.

Galimas dalykas, kad so-

Ottawa, Kanada — Ka-i 
nados valdžia išleido įsa
kymą visoms komunistų 
ir kitoms neištikimom An
glijai organizacijom užsi
daryti. Tarp kitų organiza
cijų Kanadoje veikė ir na
cių organizacijos. Taigi vi
sos komunistų ir nacių or
ganizacijos turėjo užsida- kų reikalus ir darysiąs vis- sulaikė visą eksportą Itali- 
ryti.

Turkija Sulaikė Eksportą 
Italijon

Londonas — Pranešama.
suprantąs lietuvių katali- kad Turkijos vyriausybė

ką, kas nuo jo priklauso, jon.

Berlynas, Vokietija, bir-| 
želio 10 — Vokiečių radio{vietų Rusijos vyriausybė 

{žiniomis iš Kauno, Lietu
vos, praneša, kad šiandien 

I specialiu lėktuvu iš Kauno 
;į Maskvą (Rusiją) išvyko 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministras Juozas Urbšys 
dalyvauti ginčuose, kurie 

Anglijos karo vadovybė vyksta tarp Lietuvos pre- 
jau pristatė daugiau ka-| miero Merkio ir sovietų 
reivių į Prancūziją. Dar, Rusijos vyriausybės dėl 
daugiau -------- •—»r_i_x—
greitu laiku bus pasiųsta J 
Prancūzijon.

Anqli ja Pasiuntė Daugiau 
Kareivių Prancūzijon

Londonas, birželio 10 —

mobilizuoja ir į sovietų premiero Molotovo 
iškeltų Lietuvai kaltinimų.

Vilnius — Prie Vilniaus 
teismų šiuo laiku dirba 28 
advokatai, kurių dalis yra 
priimti iš anksčiau Vil
niuje dirbusių. Be advoka
tų yra ir privatinių gynė-, 
jy-

iškėlė Lietuvai naujus rei
kalavimus. Jeigu Vokieti
jos radio žinios tikros, tai 
p. Urbšio išvykimas daug 
ką pasako.

Ginčai eina neva dėl so
vietų kareivių “kidnapini- 
mo” Lietuvoje. Bet politi
niuose rateliuose Kaune, 
kaip vokiečių radio prane-

I — ----- - - • wįsa, kalbama, kad ginčai 
į prasiplėtė daug plačiau,! 
‘negu buvo numatyta.

Moksleivių Pavasario 
Šventė

Kaunas, birželio 5 d. Val
stybės aikštyne (stadione) 
įvyko moksleivių pavasa
rio šventė, į kurią atsilan
kė Valstybės Prezidentas 
ir ministrai. 2200 mokslei
vių dainavo liaudies dainas 
ir 1000 šoko tautinius šo
kius.
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ĮVAIRIOS žinios
LDS. Ir "Darbininko"

Sekmadienį, birželio 9 d. 
š. m., Montello, Mass. įvy
ko LDS ir “Darbininko” 
jubiliejinės iškilmės: pa
maldos ir piknikas.

Šv. Roko lietuvių par. 
bažny č io je (Montello,
Mass.) 11:30 vai. rytą įvy
ko iškilmingos šv. mišios, 
kad padėkoti Dievui už 
gausias malones per 25 
LDS ir “Darbininko” gy
vavimo metus. Šv. mišias 
atnašavo kleb. kun. Jonas 
Švagždys, LDS Centro 
Pirmininkas ir Garbės 
Narys. Turiningą pamoks
lą pasakė kun. Feliksas 
Norbutas. Jis pažymėjo 
LDS organizacijos pagrin
dinį tikslą ir pagyrė lietu
vius darbininkus, kurie per 
25 metus laikėsi Katalikų 
Bažnyčios mokslo, Popie
žių enciklikų, ir per savo 
organą “Darbininką” įsą
monino darbininkus gy
venti ir veikti pagal krikš
čioniškus principus.

Tuojau po šv. mišių įvy
ko palaiminimas Švenčiau
siu Sakramentu.

Šv. Roko lietuvių parapi
jos choras, vadovaujant 
varg. muzikui Jonui Vai
čaičiui, gražiai ir harmo
ningai giedojo mišias ir 
giesmes.

Pamaldose dalyvavo LDS 
atstovai iš įvairių koloni
jų. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių.

Po pamaldų dauguma 
žmonių ėjo į namus pie
tautų, o kiti traukė į Ro
muvos parką, kur jų laukė 
šaunios Montello šeimi
ninkės su skaniais pietais.

Iš pat ryto Montello bu
vo panašu į lietų. Buvo be
pradedą lyti, bet sustojo ir 
išrodė, kad dangus nusi- 
giedrys. Štai atvyko ir iš 
So. Bostono autobusas, ke
liolika automobilių. Atvy
kusieji pasakojo, kad So. 
Bostone ir apylinkėje besi
ruošiant vykti lijo kaip iš

—I------------------------- —■ —

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kuprunas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimorę, Md.

kibiro. Kaikurie susilaikė 
ir nebevyko. Lietus sulai
kė daug žmonių.

Bet į pikniką suvažiavo 
nemažai LDS narių ir rė
mėjų, tarp kurių buvo ke
li LDS įkūrėjai iš So. Bos
tono, Norwoodo ir Montel
lo. Daugiausia buvo vieti
nių Montelliečių, kurie ne 
tik dalyvavo, bet ir nuo
širdžiai dirbo, prakaitavo 
aptarnaudami suvažiavu
sius svečius ir viešnias. 
Jiems nuoširdžiai pagelbė
jo So. Bostoniečiai, LDS 1 
kuopos nariai. Pikniko 
darbininkams vadovavo 
kun. J. Petrauskas, komi
sijos pirmininkas.

Romuvos parko svetai
nėje buvo įrengta garsia- , 
kalbiai, kuriuos operavo P- 
F. Pažasis iš Dorchester; 
grojo L. Buinio, Jr. orkes
tras. Jaunimas linksmino
si.

Parke žaidė du įžymūs 
baseball rateliai: Norwoo- 
do ir Brocktono. Norwoo- 
diečiai laimėjo. Žaidimą 
kiek sutrukdė lietus. Bet 
po lietaus pasirodė ir sau
lutė.

Pavakaryj parko svetai
nėje vyko programa kalbų 
ir šokių. Kalbų programos 
vedėju buvo p. Antanas F. 
Kneižys, “Darbininko” re
daktorius. Trumpas svei
kinimo kalbeles pasakė 
kun. Jonas Švagždys, LDS 
Centro Pirmininkas, ir p. 
Danielius Averka, LDS 
Centro Kontrolės Komisi
jos narys ir laikraščio “A- 
merika” administratorius 
iš Brooklyn, N. Y.

Seka p. Onos Ivaškienės 
vadovaujamos jaunamečių 
grupės programa. Jaunuo
liai (lės) šoko tautinius šo
kius ir pasakė eiles. Visa 
publika svetainėje su dide
liu įdomumu sekė žaidi
mus ir gausiais aplodis
mentais įvertino jauna
mečių pasirodymą.

Kadangi apie 6 vai. vaka
re pradėjo smarkiai lyti, 
tai kitos sporto progra
mos, kurią vesti buvo pasi
ruošęs p. Aleksandras I- 
vaška, jau nebuvo galima 
išpildyti.

Piknikas užsibaigė paki
lusioje nuotaikoje ir bran
gių dovanų laimėjimu. Kas 
laimėjo dovanas paskelbs 
“Darbininko” administra
cija.

Žmonės skirstėsi į namus 
jau gerokai sutemus vieni 
kitiems linkėdami sėkmin
gos darbuotės LDS organi
zacijoje ir bendrai katali
kiškame veikime.

Taip tai praėjo pirmas 
LDS ir “Darbininko” Si-

v •

DARBININKAS

Karo skeveldrose. Šis Britų lakūnas turi prisirinkęs pilną kambarį a- 
merikoniško orlaivio skeveldrų ir laiko jas kaipo suvenyrais. Jo orlaivis 
buvo pašautas vokiečių priešlėktuvinių karo pabūklų ir nukrito sudužęs. 
Brahgūs suvenyrai...

dabrinio Jubiliejaus minė-1 
jimas. Didžiulis ir gal di-' 
džiausiąs minėjimas įvyks 
rudenį kartu su LDS Jubi- 
iejiniu seimu LDS ir ‘Dar
bininko’ įsikūrimo sostinė-

Kaunas — Užsiregistra
vo apie 300 žydų atbėgėlių, 

išvažiuoti į Sanje, būtent, šv. Petro lietu- normcių. _ • • . o „ Domingo respubliką, kur,vių parapijoje, So. Boston,
Mass. kaip skelbiama, Amerikos 

žydų “Joint” yra nupirku
si didelius žemės plotus 

Muzikas Šlapelis Sveiksta Mu karo pabėgėliams ap- 
_______ gyvendinti. Bendrai karo 

Noricood- Mass. — Kaip jau atbėgėlių skaičius Lietu- 
juvo rašyta, pereitą savaitę vole vra zvmiai sumazėies. 
pergyveno pavojingą operaciją 
Šv. Elzbietos ligoninėje, Brigh- 
ton, Mass., muzikas Anicetas
Šlapelis, Šv. Jurgio lietuvių par. 
vargonininkas. Po operacijos p. jie yra savo tautiečių gau- 
Šlapelio sveikata su Dievo pa- šiai šelpiami* ■ 
galba gerėja, ir yra viltis, kadi 'L

voje yra žymiai sumažėjęs. 
Tik žydų tautybės atbėgė
lių skaičius nerodo ten
dencijos mažėti, nes jie 
neturi kur išvažuoti, bet

jis pasveiks, ko mes jam ir lin- teitį. Esą nėra pagrindo
kime.

I 
f

i

I

įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 
anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:

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

MaldininkųHkdcursija

Karas Sumažino Lietimų 
Jaunimų

Londonas — Su kiekvie
nu praeinančiu karo mėne
siu Londono lietuvių kolo
nijoje vis mažiau belieka 
jaunimo. Kai netrukus į 
kariuomenę bus pašaukti 
27 metų amžiaus vyrai, tai 
Londono lietuvių kolonija 
jau bus netekusi 60 — 80 
jaunuolių. Dėl to smarkiai 
pakitėjo visas kolonijos 
gyvenimas. Sporto klubas 
visai sustabdė veikimą, o 
kolonijos organizacijos 
taip persitvarkė, kad da
bar į valdybas vėl išrinkti 
tik senesnieji veikėjai. 
Kaip pasakoja kolonijos 
pirmininkas P. Bulaitis, 
kolonijai ypatingai sunkūs 
buvo pirmieji keli karo 
mėnesiai. Ypač nukentėjo 
parapijos bei vyrų savišal
pos draugijos. Vienas se
niausių parapijos skyrių, 
Silvertownas, neseniai vi
sai susilikvidavo. Kilus ka
rui lietuvių kolonija turė
jo laikinai atsisakyti ir 
nuo lietuvių namų staty
bos, nors pati idėja nėra 
mirusi ir kai tik pasibaigs 
karas, statyba tuojau bus 
pradėta. Lietuvių namai
bus statomi prie lietuvių se lietuviams kariams pir

štinių, kojinių mezgimo 
darbuose. Klubas ir kitos 
organizacijos pastaruoju 
laiku stengiasi visokiais 
būdais pagyvinti lietuvių 
kolonijos gyvenimą. Ruo
šiama daug vakarėlių, vai
dinimų ir tt. Kolonija tebe- 
leidžia savo žurnaliuką 
“Apžvalgą'.

jimai būdavo perpildyti 
mūsų jaunimu, atkakliau
siai kovojusiu dėl lietuviš
ko žodžio bažnyčiose, mo
kyklose ir kaimo sambū
riuose. Mus toje kovoje 
stiprindavo viltis, kad o- 
kupantai šiame, jiems vi
siškai svetimame, krašte 
amžinai išsilaikyti nega
lės, kad anksčiau ar vėliau 
mes vistiek būsime drau
gėje su laisvaisiais bro
liais...

Savo tautinėje ir kultū
rinėje kovoje mes buvome 
jau labai daug pasiekę. 
Pastaraisiais metais mū
sų apylinkės duodavo net 
80 nuoš. visų Vilniaus lie
tuviškosios spaudos skai
tytojų, didelę dalį Vilniaus .
D. gimnazijos moksleivių, i ap*dentiekio ir kanalizaci- - _ . _ _ ‘ Ino nnrKnmonebuvo kaimo, kuris nebu- - - , . „_ _
tų turėjęs vieno ar fceiįųpaskirta^ ^0,000 lt. 
lietuviškųjų organizacijų; 
padalinių. Mūsų apylinkė
se liko nuo pasikėsinimo 
apsaugota gimtoji kalba— 
dargi lenkų pareigūnai tu
rėjo jos pramokti, nes be 
jos čia jie 
žmoniškiau 
reigų.

Sužinoję 
grąžinamą 
sritį mes džiaugėmės be 
galo be krašto — verkėm 
iš džiaugsmo. Su pasidi
džiavimu tada jutome, jog 
šiame tautos laimėjime 
prasmingos buvo ir mūsų 
pastangos ir mūsų kan
čios... Ir to, kas vėliau su 
mumis įvyko, mes iki šiol 
neįstengiame suprasti. 
Medžiaginius sunkumus 
mes esame pripratę pakel
ti, tačiau, kažin, ar pajėg
sime atlaikyti dvasinį 
smūgį, visiškai nelauktą, 
mus nuo brangiausios tė
vynės Lietuvos vėl atsky- 
rusį

Kaunas — Gegužės 16 d. 
Kaune įvyko nepaprastos 
iškilmės, kurios liks isto
rinės Lietuvos ir Amerikos 
santykiuose: 20 vai., Karo 
muziejaus bokšte vėliavos 
nuleidimo metu prie Neži
nomojo Kareivio kapo bu
vo pasodintas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus per 
nepaprastą Amerikos pa
siuntinį ir įgaliotą minis
trą Lietuvai Oven Noremą 
atsiųstos nuo Washingto- 
no kapo iš Mount Vemon 
gedanės (ivy). Karo mu
ziejaus bokšte šalia ameri
kiečių lietuvių Lietuvai 
paaukoto laisvės varpo 
plevėsavo didžiulė Juhgti- 
nių Valstybių vėliava. Ge- 
danes pasodino pats mi
nistras Notemas ir Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas Dr. Alekna. 
Sodinimo iškilmėse daly
vavo skaitlingas būrys 
aukštųjų Lietuvos vyriau
sybės atstovų, Jungtinių 
Valstybių pasiuntinybės 
personalas ir visi lietuvių 
amerikiečių draugijos na
riai.

Kaunas — KSB Ministrų 
Taryba arkivyskupijos 
ruošiamų maldininkų eks
kursijoms vykstančioms 
aplankyti garsiųjų Vil
niaus šventovių, nutarė 
duoti .50% nuolaidos nuo 
pagrindinio geležinkelio 
tarifo.

Vilnius — Lenkams Vil
nių valdant, tik apie 25% 
miesto namų tebuvo pri
jungta prie vandentiekio 
tinklo. Dabar Vilniaus 
miesto savivaldybė sten
giasi išplėsti vandentiekio 
ir kanalizacijos tinklą.

jos darbams šiems me-

nepajėgdavo 
eiti savo pa-

Darbai vykdomi 50 gatvių 
ir prie šių darbų dviem pa
kaitomis dirba 900 darbi
ninkų.

Vilniaus Rakto Nepagei
daujame

Panevėžys — Anksčiau 
buvusiame niekam nežino
mame Plūkiu kaime prie 
Panevėžio staiga pradėjo 
augti naujas miestas. Vie
ną gražią dieną Plūkiu kai
miečiai sužinojo, kad jų 
vienas nederlingas žemės 
hektaras kainuoja 3,000 
litų. Tokios žemės iš plu- 
kiečių nupirkta 40 ha. Šia
me plote pradėtas statyti 
trečiasis Lietuvos cukraus 
fabrikas.

apie Lietuvai 
Vilnių ir jo

ir ren- 
ir pla-

galima

manyti, kad karas galėtų 
būti nutautėjimo priežas
timi. Remdamasis Didžio
jo karo patyrimu, jis tiki, 
kad iš karo grįžę jaunuo
liai bus net geresni ir kar
štesni lietuviai. Už tai kal
bą faktai ir iš lietuvių ka
rių gaunamieji laiškai. Ne
seniai lietuvių klube pasi
rodė karys, kurs kada bu
vo civiliu, visai nenorėjo 
prisipažinti esąs lietuvis, 
bet dabar lietuvių klūbe 
viešai pareiškė, kad jis y- 
ra lietuvis ir tokiu jaučia
si. Panašiai buvę per Did. 
karą, kada ne vienas lon- 
donietis lietuvis manęs e- 
sąs lenkas.

Tuo tarpu didesnis dė-

Kaunas — Praeitų metų 
rugsėjo 6 d. KaUne įsistei
gė kooperatinių organiza
cijų akcinė bendrovė “So
dyba”, kuri pradėjusi savo 
veiklą gana nepalankiomis 
karo meto sąlygomis, per 
nepilnus keturis mėnesius 
jau pasiekė gražios apy
vartos. “Sodybos” tikslas 
išnaudoti Lietuvos augina
mų vaisių, uogų ir vaista
žolių derlių.

Kaunas — Šiais metais 
ypatingai didėja radio a- 
bonentų skaičius. Balan
džio mėnesio 1 d. visoje 
Lietuvoje buvo įregistruo
ta jau 82,277 radio abo
nentų. Tad per vieną mė
nesį naujų radio abonentų 
prisidėjo apie 800. šaulių 
būriams savo namuose lei
sta radio imtuvais naudo-

mesys bus kreipiamas į! tis nemokamai.
priaugantį jaunimą. Jei 
karas ilgiau nusitęstų, tai 
prie klubo manoma pri
traukti visus jaunesniuo
sius berniukus. Mergaitės 
buriamos į atskirą grupę. 
Prieš karą Londono lietu
vaitės mažai tedalyvauda
vo visuomeniniame gyve
nime; mergaičių nebuvo 
nė sporto klūbe, bet dabar 
jau gyvai veikia mergaičių 
grupė: jos rašo laiškus 
fronte esantiems lietu
viams jaunuoliams, siun
čia jiems įvairių dovanų, 
organizuotai dalyvauja 
lietuvių klubo rengiamuo-

Pavergtųjų lietuvių Balsas

>•••

bažnyčios, kur bus nu
griauti keliolika senų na
mų ir jų vietoje įrengtas 
sodelis. Statybos komite
tas savo žinioje turi keletą 
tūkstančių svarų sterlin
gu-

Kolonijos pirmininkas P. 
Baliatis gana šviesiomis 
žiūri į Londono lietuvių a-

Vilnius — “Vilniaus Bal
sas” įsidėjo tokį laiškelį, 
pavadintą “Balsas iš ana
pus”: “...Akys pavargo; 
širdys apkarto vis belau
kiant iš vakarėlių savųjų.: 
Su naująja padėtimi nie
kaip negalime apsiprasti, 
nieko aiškesnio it tikres
nio iš jos negalima tikėtis. 
Visi gyvena tik ta diena, 
rūpesčiuose ir nežinojime, 
kaip ilgai dar bus galima 
pasilikti tėvų ir protėvių 
sodybose.

Kietos lenkų okupacijos 
laikais, mūsų kraštas už 
lietuviškumą, regis, dau
giausia nukentėjo. Daugė
liškio, Tverečiaus, Melagė- 
nų, Ceikinių, Adutiškio, 
Švenčionių ir kituose gre
timuose valsčiuose reta 
kuri šeima nebuvo nuo 
lenkų administracijos nu
kentėjusi. Apskričių kalė-

Kaunas — Per šių metų 
balandžio mėnesį iš Lietu
vos eksportuota įvairių 
prekių UŽ 21,562,800 lt., o 
importuota už 25,268,500 
lt

Mūsų lietuvių išeivijos 
dalis brangina savo Tėvy
nę ir, reikalui ištikus, kaip 
kurie gausiai remia savo 
nors ir sunkiai uždirbtais 
centais, bet gaila, kad ten 
nesiskaitoma su tais gerų 
norų išeiviais.

Pavyzdžiui, kad ir su tuo 
“Vilniaus Raktu”. Jau ga
na buvo rašyta, pastebėta, 
bet matomai nieko ten ne
paisoma. Daroma 
giama atsiųsti čia 
tinti.

Kokių pasekmių
tikėtis iš tokio darbo? Čia 
pasišventėliai aukavo ir 
aukoja savo sunkiai už
dirbtus centus tik dėl tik
rai ten reikalingos pagal
bos, o ne dėl Raktų leidini- 
mo, kurie vertės išeiviams 
neturi.

Ir kaip tie išeiviai jį čia 
galės platinti? Ir kokios 
pasekmės galės būti? Kam 
malonu dirbti priešingą 
savo idėjai darbą? Aukoti 
bent kokį dolerį ir gauti 
nenorimą dalyką dar at
minčiai. Nejaugi ten nie
kas negalėjo sugalvoti, 
kad ir sakysime Gedimino 
Pilį, kaip gražų dalykėlį ar 
ženklelį, kurį būtų galima 
dėvėti kaipo atminties žen
klą, patrijotiškumo bei už
uojautos. Užtektų net tam 

( tikro popierio kartelės for
mos su gražiu vaizdeliu, 
įrašu ir pažymėjimu laiko 
ir vardo...

Ar kokį lietuvybės, tau
tybės ženklą, o ne kokį ten 
Raktą, svetimą idėja ir 
niekur padėti negalinti. 
Kodėl dar vis tie mūsų va
dai linkę prie ko nors sve
timo, o ne prie savo bočių 
praeities? Atrodo, kad mū
sų tautos bei bočių praei
tis būtų nepageidaujama 
atsiminti. Taigi, jei nori
me vieni kitiems pagelbėti, 
privalome ir su vieni kitais 
skaitytis, tuomet bus iš vi
sų pusių geros pasekmės, 
ir visi vieni kitais pasiten
kinę dar daugiau laimėsi
me. J. K. Mikas.

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virė ja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“Darbininkas”
366 VVest Broadsvay, South Boston, Mass.
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APDRAUDA DARBININKAMS IR JŲ ŠEIMOMS

Lietuvių Darbininkų Sąjunga savo organu 
“Darbininku” mini 25 metų savo gyvavimo sukaktį. 
Vienos kitos minėjimo progos jai neužtenka, bet tam 
skiria visus šiuos metus. Tad tų progų galima daug 
surasti, ar dar geriau — šį metą padaryti viena nuola
tine minėjimo proga. Žinoma, svarbiausias minėjimo 
tikslas tai tas, kad Sąjunga drauge su “Darbininku” 
išaugtų kiek galima didesnė ir stipresnė. Stebuklų ne
sitikima atsiekti, bet manoma daugiau verstis nuola
tine kruopščia darbuote ir pažingsniui eiti pirmyn. Jau 
ir tai gerai, jei per 25 metus LDS organizacija ne tik 
nepakriko, bet išsiugdė į rimtą Katalikų visuomenės 
atramą, ypač Naujoj Anglijoj, kurios katalikiškąją 
darbuotę organas “D-kas” stengiasi ko tinkamiausiai 
atvaizduoti, paskatinti ir iškelti.

Kartais nejučiomis toptelia mintis: ką mes dary
tume, jei taip vieną gražią (ar verčiau negražią) die
ną pasijustume netekę katalikų spaudos? — Kaip mes 
jos pasigestume! Ir ne tai kad pasigestume, bet be sa-! 
vo spaudos ir gyvenimas būtų neįmanomas. Kiek per 
tuos 25 metus išarta katalikiškos dirvos, atkovota po
zicijų, pašalinta nekultūringumo, įdiegta masėms jau- . .
kaus susipratimo tikybiniu ir tautiniu atžvilgiu! Kiek ^°Je- 1®?na.sm.ar lr ® ia 
gražios pagalbos suteikta Lietuvai jos nepriklausomy- buvo Slblrrfe ,r visuose Tob- 
bės kūrimosi metu! Kiek iškelta reikalavimų Vilniaus muose ytuose. 
atgavimo klausimu ir, jį atgavus, kaip uoliai darbuo- F" 
jamasi raginant jį šelpti ir visomis pastangomis Lietu- sas ir labai dulkėtas. Ta
vai išlaikyti! Kova dar nebaigta. Vilniaus klausimas čiau medžiai ir krūmai — 
vėl atgis. Ateis dar smarkių varžytinių valanda ir mū
sų išeivijai visas jėgas teks įtempti ir kelti didingą 
balsą, kad nauji kokie skriaudikai nesikėsintų ne tik sodrumo ir žaliumo auga- nežinojorn, kur rasti kokią 
mūsų sostinę, bet ir visą Lietuvą užgrobti. Tokiuose lų Lietuvoje nematyti. Ap- nors vįetą’ miegoti. Bet ką 
momentuose lietuvių katalikų organizacijos ir jų spau- sususio medžio, ar bent - . —.................... ..
da energingai ir vieningai gina mūsų tikybos ir tautos sausos nudžiūvusios žole- 
reikalus. Taip, LDS organizacija ir jos “Darbininkas” lės, nematyti. Vešlu ir ža- 
dar savo amžiaus neatgyveno. 25 metai tai tik jaunys- lia. 
tės laikotarpis. LDS dar ilgai, ilgai bus katalikams! Kasdien, be šventadie- 
reikalinga. Faktinai tolei, kol čia bus lietuvių. K. nių, mes šaukiami dirbtu

vių sirenos, keldavomės 
septintą valandą rytą. Vis' 
tą pačią valandą, ištisomis

. savaitėmis ir mėnesiais.'
Visam Bostonui gerai žinomas, kuklus, kruopštus Man labai Sreit pasidarė

Pronoc J nuobodu. Mat aS bUVaU ’

Profesorius Pranas Galinis

Pagal Socialės Apdraudos Aktą
Socialūs Apdraudos Ak- didesnė, nes našlės ap- Jeigu našlė pamestų dar- 

Jtas yra Kongreso priimtas drauda yra trys - ketvirt- bą, ar nuo jo atsistatytų, 
įstatymas. Įsteigia darbi- daliai vyro $30., ar $22.50. arba jeigu būtų priversta 
ninkams ir jų šeimoms dvi Tai ji gautų našlės apdrau- nepilną laiką dirbti, ir už- 
socialės apdraudos rūšis— dą $22.50. j dirbtų mažiau kai $15. per

, bedarbio apdraudą ir seno Daleiskime, kad našlė y- mėnesį, arba jei dirbtų 
amžiaus ir likusių našiai- ra jauna moteris, 

Į čių apdraudą. Aprūpina 
viešą pašalpą neturtin
giems seniems, akliems ir 
vaikams.

Socialės Apdraudos Ak
tas tapo priimtas 1935 m. 

: ir pataisytas 1939 m. šie 
! straipsniai stengsis paaiš- apdraudos. Tokiame atsi- 
kinti skaitytojams jų tei- tikime, jeigu vyro apdrau- 
ses, naudas, ir pareigas pa- da buvo $25. per mėnesį, 
gal įstatymo senatvės ir kiekvienas vaikas gautų 
likusių našlaičių progra- $12.50 pakol sulaukia 16 
mo.

prie užsiėmimo, kuris įsta
tymo neapdengtas — pa- 
vyzdin prie naminio darbo 
— ji gautų našlės apdrau
dą, kuri šitame atsitikime, 
yra $18.75, šita šeima gau-

Mažytis paūgėjo. Šis Susan Petusch kūdikis gimęs 
svėrė vos vieną svarą. Buvo manoma, kad mirs. Bet 
po šešių mėnesių jis užaugo penkis svarus ir štai jo 
motina kupina džiaugsmo. _____________________________________________

J. Mažeika

TARYTUM VAKAR...
bet trumpai. Ir vėl bežiū
rint saulė skaisti ir karšta. 
Prilytas vanduo, žemėje 
bematant seko ir visos dir
vos, daržai, visa žemė, sau-! 
lės kaitinama, garavo kaip 
koks milžiniškas katilas. 
Žinoma, augalai, medžiai 
ir krūmai, daržovės, auga 

Slinko pavasaris — sau- kaip ant mielių.
i Klimatas puikus! Jis bu- 

. i vo puikus ne tik augmeni- 
kokie tik ten augo labai jaį, lygiai ir gyvūnijai, 
sodriai sužaliavo. Tokio,uodų, vasaros naktį

(“Darbininko” jubiliejuj)
1918 metų žiema buvo 

jau praėjus. Toji žiema bu
vo praėjus man ne Ameri
koje ir taip-pat‘ ne Lietu-* - -----
buvo Sibire ir visuose Toli
muose Rytuose.

uždirb
dama $50. per mėnesį, 
krautuvėje ar ofise. Ji už
laiko du vaiku. Kiekvienas 
vaikas gaus pusę tėvo ap
draudos, ir kol našlė uždir
ba daugiau kai $15. per tų iš viso $43.75 per mėne- 
mėnesį, ji negaus našlės sį, pakol seniausias vaikas 

sulauks 18 m. amžiaus. Po 
to, gaus $31.25 iki jauniau
sias vaikas pasiekia 18 m. 
amžiaus. Tada visų ap
drauda sustoja. Našlė gali

m. amžiaus, ar 18 m. jeigu vėl gauti apdraudą, jei su- 
JEIGU ESI DARBININKĖ lan^° mokyklą. Šita šeima lauks 65 m. amžiaus, ir jei- 

eronfii nor mčnoci a_ oru vo] noičtolroc

Kaip darbininkas, taip ir 
darbininkė, kuri yra kvali
fikuota, gauna mėnesinę 
apdraudą, kuomet sulau
kia 65 m. amžiaus.

Bet ištekėjusiai darbi
ninkei numirus, nėra jo
kios mėnesinės apdraudos 
jos vyrui pagal jos uždirb
tas algas. Jos vyras gauna 
tik visos sumos (lump

gautų $25. per mėnesį, a- gu vėl neištekės.
j part našlės algos. i S. S. B.

Europos Kanalų Sistema Palies

' sum) išmokėjimą, kuri yra kad sovietai, susitarę

I
!I

Kaunas — Laikraščiuose j turi 102 kilometrų ilgio ir 
prieš kurį laiką buvo rašy- 18 šliužų. Jis turėjęs pa

lengvinti transportus iš 
Nemuno baseino į Danci-Z™___ ______ su vokiečiais, pradėję to-

mėnesinės"apdraudos? JeL bulinti savo upių ir kanalų gą. Žymios reikšmės betgi 
gu, žmona ar našlė numir-

lygi šešioms sumoms jos

2 __ 2 21Z__ 2_ • sistemą ta kryptimi, kad
tų, paliekanti užlaikomųjų būtų sudarytas tiesioginis 
vaikų, kiekvienas vaikas paiyų susisiekimas tarp 
gaus mėnesinę apdraudą;' Juodosios juros ir Baltijos 
ta vaikų apdrauda bus pu- * jūros. Viena to susisieki-1 
sė jos mėnesinės apdrau--mo ?ys^a eitų Nemunu pro 
jos j Kauną ir Tilžę iki Klaipė-į

Neištekėjusios moters dPs» kita Vysla iki Dan-, 
apdrauda eis jos tėvams,: cį£°- _ Tikrybėj tas planas 
jeigu ji juos užlaikė kuo- v*s dėlto realus ir įvykdo- 
met mirė. Išmokėjimai.mas-

“Deutsche Allgemeine 
” patalpino savo

turįs Dniepro - Būgo kana
las, kuris statytas 1775 iki 
1783 m. Dabar tasai kana
las greičiausiu tempu išto
bulinamas, panaudojant 
tam, kaip jau minėta, ke
lias dešimtis tūkstančių 
darbininkų. Visas ruožas 
yra 89 kilometrų ilgio. Jo 
gerumas tas, kad tiesiogi
nį vandens kelią tarp Juo
dosios jūros ir Baltijos jū
ros sutrumpina 350 kilo
metrų, palyginus ruožą 
per Oginskio kanalą. Visas 
kelias tarp abiejų jūrų su
trumpėja tokiu būdu iki 
575 kilometrų.

met mirė.
____ ____ z__ o__ _____ z prasideda kuomet tėvai i 

sususio medžio, ar bent (gįa uodai, piktesnių kenkė- taps 65 m. amžiaus, ir Zeitung 
į jų nestigo. Atėjo šiurpi kiekvienas gaus pusę ap- Karaliaučiaus bendradar- 
choleros epidemija 1919 draudos, kurią duktė užsi- bio G. Schrollis pranešimą 
metų vasarą. Netrukus bu- dirbo laike jos mirties. Pa- ’ tuo klausimu. Pranešime i 

i vo ligonių pilnos visos vyzdin, jeigu ji uždirbo ai- sakoma, 
Mandžiūrijos ligoninės, gų, kurios jei duotų ap- pietus 
Dar daugiau malerija pasi- draudą $20. per mėnesį, J Dniepro - - _____
reiškė dideliame plote mil- kiekvienas tėvas, sulaukęs' šiuo metu jau dirbą apie 
žiniškos Kini jos. Cholerai į- 
talką pribuvo ir dezinteri- 
ja... Kiniečiai, atsitikus 
vienam susirgimui namuo
se, visi kiti sveikieji bėg
davo kitur, kur akys neša 
ir epidemija dar labiau 
plito...

Ir mūsų lietuvių būrelis

I

I

kad į vakarus ir 
nuo Pinsko prie

- Bugo kanalo

65 m. amžiaus gaus $10.' 30,000 darbininkų, kad tuo 
per mėnesį. I tarpu, kai Dniestras jun-

Jeigu ištekėjus moteris giamas su Vysla ir suda- 
ir jos vyras, abudu, dirba romas tiesioginis vandens' 
prie užsiėmimų įstatymo kelias tarp Juodosios jūros 
apdengtų, ir jeigu abudu ir Baltijos jūros, sovietų I 
užsidirbo apdraudą, kuo-. vyriausybė esanti numa-j 
met pasiekia 65 m. am-įčiusi netrukus ištobulinti 

j žiaus, moteris gali gauti laivininkystei į antrąjį ka- 
visas sritis paliečia jo parašytoji daktaratui gauti Vieną sekmadienį, vienas nebuvo paliktas ramybėje: apdraudą, kurią ji pati už-

mokslininkas, profesorius Pranas Galinis nejučiomis .
iškilo į aukštybes, kuomet neperseniai gavo filosofijos nu blokštas 1 tuos, Toli- 
daktaro laipsnį Harvardo universitete. Jo rūpestingas mu2slus. Rytus, tarytum 
prie to įvykio prisiruošimas sudaro įdomią septynių ■ a skiedrele 1S rai^lųJ.ų 
metų istoriją, kuriai išsamiai parašyti reikia istoriko, Lietuvos lau ų. Didysis 
filosofo, psichologo, archeologo ir kalbininko, nes tas karas tatal buvo Padar«s-

nalą į šiaurę nuo Pinsko,▼ M* V/AM* W*>A W Įm KjV V. ' V Ik AAA AV A y V AV/AAVIrtU | »» » V ** * -------—— .. — — —— —------- , £ MlCkVAAy •*-

knyga “Baltų kalbų įtaka į vokiečių tautą”. Tai kny- Į mano darbo draugas atsi-' dezinterija buvo jau įsi- sidirbo, ar gali gauti žmo- būtent, Oginskio kanalą, 
gai parašyti prof. Galinis turėjo susipažinti ne tik su nešė laikraštį, lietuvišką iš brovus į kaikuriuos butus nos apdraudą, kuri tik yra 
keliomis moderninėmis, bet ir su aštuoniomis jau ne- Amerikos. Laikraštį sker- 
begyvomis kalbomis, raustis archeologijoj ir nuodug- sai Pacifiko jam buvo at- 
niai studijuoti ne tik kelių tautų istoriją, bet ir prieš- siuntęs draugas. Man tatai 
istorinius laikus. Tuo tikslu jis keletą kartų lankėsi ne buvo begalo įdomu, nes 
tik Pabaltijuje, bet ir Vokietijoj, Čekoslovakijoj, Len- dar būdamas Lietuvoje, la- 
kijoj, Skandinavijoj ir kitur. Pilnai medžiagai surink- bai buvau pamėgęs skaity
ti tų kelionių neužteko. Reikėjo dar perskaityt apie mą, ir prenumeruodavau 
1000 knygų istorijos, archeologijos ir kalbotyros sri- nevieną laikraštį. Tas A- 
tyse. Neužteko tas knygas greitomis peržiūrėti, bet rei- merikos lietuviškas laik- 
kėjo nusirašyti citatas savo tezei įrodyti. Reikia pa- raštis buvo įdomus dar to- 
žymėti, kad tokį darbą bedirbdamas, prof. Galinis dėl, kad Lietuva buvo po 
dėstė vokiečių kalbą Bostono High Schoolėj. Kada jo vokiečiais,

i

Seniausia Lietuvių Knyga 
Vilniuje

Vilnius — Vilniaus Uni
versitete prof. V. Biržiška 
skaitė įdomią paskaitą a- 
pie senąją lietuvių knygą 
Vilniuje. Iki šiol seniausia 
lietuviška knyga Vilniuje 
buvo laikomas M. Daukšos 
verstas Ledezmos katekiz
mas, iš spausdintas 1595 
m. jėzuitų spaustuvėje. 
1595 to paties M. Daukšos 
buvo išteistas Wujeko Pos
tilės ir 1600 Rejo Postilės 
vertimas.

Prof. V. Biržiška savo 
paskaitoje iškėlė duome
nų, kad seniausia lietuviš-

Praplatintu ir pratęstu 
kanalu Dniepras sujungia
mas Nemunu ir susidary
siąs antras tiesioginis van- 

Šita dens kelias tarp Juodosios

ir šeimas. Belaukėm tik didesnė. Abiejų sumų ne- 
choleros. Tik, ačiū Dievui, Į gaus.
ji mūsų nekliudė.

Europoje tuomet ėjo ka- yra $30, per mėnesį.
ras— Didysis karas. Apie žmona gautų savo apdrau- jūros ir Baltijos jūros. A- 
Lietuvą beveik nieko nebe- i dą $20. per mėnesį, ta su- bu tie tiesioginiai vandens 
girdėjom. Tik ateinąs per,ma yra jos pačios uždirbta keliai tarp šitų jūrų suda- • « « «• «••••• I V • • • — • v* .ilgą kelią J
kai ką pranešdavo apie drauda kaipo pusė jos vy- Europos susisiekime, tuo 
Lietuvą.

Praėjo baisi vasara. Pra- kime būtų $15. Kadangi Augustavo kanalą, 
dėjo ir daugiau gandų a- jos pačios apdrauda yra jungia Nemuną su Boru ir

I

Pavyzdin, daleiski- 
me, kad jos vyro apdrauda

Darbininkas’’, apdrauda, nes žmonos ap- rysią naują veiksnį Rytų ka’knvga Vilniuje yra bu-

--- -- - - - - - - ........... , o Rygos ir
knyga jau buvo parašyta, tai jai suprasti ir iškritikuo- Petrapilio jau nustojo ėję teiti iš okupuotos tuo me
ti prireikė aštuonių Harvardo profesorių. j— “Rygos Garsas” ir “Lie-

Rodos, neįmanoma tokį milžinišką darbą vienam tuvos Balsas”, 
žmogui atlikti, bet prof. Galinis jį atliko. Tam reikėjo ■»*--=*- 
nežmoniškos ištvermės, skruzdės darbingumo ir feno- 
menalinės proto pajėgos. Prof. Galinis įrodė, kad vi
sus tuos ypatumus turi. Kas gal pamanyti, kad visiems 
filosofijos kandidatams Harvardo universitete tenka 
tiek prisikamuoti, kad daktaro laipsnį įsigytų. Visai 
ne. Jie gali kur kas lengvesnę temą pasirinkti, pastudi
juoti kelesdešimts autorių, įterpti kiek originalių min
čių, ir daktaratas pelnytas. Harvardo profesoriai dar 
gi ragino p. Galinį pasirinkti daug lengvesnę temą, nu
gąstaudami, kad jiems teks gerokai padirbėti, kad ga
lėtų knygos turinį pilnai suprasti ir tinkamai įvertinti. 
Bet prof. Galinis pasiryžo įrodyti, kad ir lietuvis gali 
būti rimtu mokslininku.

Būtų gaila, jei toks Galinio žygdarbis praeitų ne
pastebėtas. Ne tik Lietuvos mokslininkai, bet ir vy
riausybė turėtų atkreipti į jo knygą rimto dėmesio, 
nes ji daug pasitarnauja Lietuvos interesams. K.

Minėtą laikraštį iš Ame-' vos “Darbininke”. Ir kaip 
rikos sekiau dar draugo į tos netikėtos žinios mums 
rankose ir jo antraštę, pa- į buvo įdomios, jų mes taip 
vadinimą — ‘Darbininkas’, laukėm, o jų buvo dar taip _   _ • V • _   — Z I*--*- — J • - .n, C «« • , ,

buvom perdaug tėvynės

— perskaičiau. Tai buvo nedaug. Mes lietuviai, nu
mano pati pirmoji su juo į blokšti į Tolimus Rytus, 
pažintis.

Laikas bėgo. Buvo vasa-' išsiilgę ir labai susisieloję, 
ra karšta. Karšta ir tvan
ki. Saulės daug. Bežiūrint kų, ir tolimosios Rusijos 

susikaupdavo parašyti
su- Jau tuo metu per susiraši

nėjimą pirmiausiai teko 
susipažinti su p.p. A. Knei- 
žiu ir P. Gudu.

Bet 1921 metais atėjo ir 
man laimė — grįžau jau į 
Lietuvą.

vidudienį 
tamsūs debesiai ir 
griaudavo kaž-kur.

Pasislėpdavo kaitri ir 
šviesi saulė, prapliupdavo 
debesys. Lydavo gausiai 
liepos ir birželio mėnesį. 
Nors lijo kasdien, dažnai,

, j v. . , ,. - , , . ,. vusi Canzijaus katekizmoro apdraudos šitame atsiti- labiau, kad ištobulinus; vertimas Nors apie 
niausią ją lietuvių knygą 

i - j-, - u i aiškių duomenų nėra išli-
T . t dldasne- dLde,sne SUma bUS NarT’a **' BugU lr Vyala' kę, tačiau apie jos buvimą

tu Lietuvos. Pasirodė lais- mokama. Kiton pusėn, jei- susidaro naujas svarbus 
kų ir telegramų iš Lietu- gu šita žmona būtų užsi- vandens kelių tinklas ir sa-

- - - _ . . dįpbug apmaudą tik $10. vytarpiam Rytų Europos
per mėnesį, ir jos vyro ap- kraštų laivų susisiekimui, 
drauda būtų $30. per mė-' Oginskio kanalas esąs 
nesį, tai ji gautų $15., nes 54 kilometrų ilgio ir turįs 
pusė vyro apdraudos yra devynis šliužus. Jis staty- 
didesnė suma už jos pačios tas, kaip pranešime sako- 
uždirbtą apdraudą. i ma, “lietuvio kunigaikščio

Dirbanti moteris, sulau- Oginskio sumanymu”, nuo 
kus 65 m. amžiaus, jeigu 1765 iki 1780 m. Po keturių 
yra našlė mirusio apdraus- metų pirmasis laivas iš 
to darbininko, gautų ar jos Juodosios jūros per kana- 
pačios uždirbtą apdraudą, lą įplaukęs į Klaipėdos uo- 
ar našlės apdraudą, kuri stą. Oginskio kanalo išto- 
tik yra didesnė. Jeigu jos bulinimas moderniam lai- 
vyro apdrauda buvo $30. ir vų susisiekimui teigiamai veik iki pat spaudos už- 
ji pati užsidirbo apdraudą atsiliepsiąs Klaipėdos uos- J v i-_
$20. per mėnesį, matome, j tui. Mažesnės reikšmės e- 
kad našlės apdrauda yra'sąs Augustavo kanalas. Jis

Teko kai ką jau iš tų lai-

“Darbininkui”.

galima spręsti iš sinodo 
susirašinėjimą, kuriuose 
dvasininkai yra raginami 
skelbti tikybos mokslą 

I gimtąja kalba iš minėto 
vertimo. Tuo būdu nuo šiol 
pirmosios lietuviškos kny
gos pasirodymas Vilniuje 
nusikelia dar į ankstybes- 
nius laikus, nei manyta.

Prelegentas savo paskai
toje iškėlė daug įdomių 
seniausios lietuviškosios 
knygos Vilniuje leidimo 
aplinkybių ir sąlygų. Be-

draudimo Vilnius buvo lie
tuviškosios knygos leidi
mo svarbiausias centras.



SVEIKINAME

Vilniun

Senelis Pasakojo

Poema Iš Gyvenimo
(Rašo ALG. VARGAS)

KLASĖJ

I 
I 
I

2
Profeoonai mum aiškiai šneka.

Bostonietį profesionalą, p. Pra
ną Galinį, gavusį filosofijos 
daktarato laipsnį Harvardo uni
versitete, nuoširdžiai sveikina
me ir linkime gražiausios atei
ties savo profesijoje.

So. Bostono Studentų ir 
Profesionalų Kuopa.

“Karys”

į negelbėčiau, paklausk ūkininko, 
kas atsitiktų su jo derlium, kas

(pasidarytų su gėlėmis darže?”
I Vėjas dabar pakėlė savo au- 
. dringą balsą ir tarė: “Iš tikrų
jų jūs man juokus darote. Ar i išgelbėjo savo paltą, kuris sau- 
aš nesu reikalingesnis už judu: gojo senelį nuo šalčio ir vėjo, 
abu? Be manęs, ar sėklos dig-i “Duokite man”, sušuko lietus, 
tų?, ar daržovės augtų?, o kas!“Jis manęs klausys”.

kartą mėgino nuvilkti keleiviui 
paltą, bet nepasisekė. Pavargęs 
žmogelis sunkiai keliavo, bet 

; džiaugės, kad jis išsigelbėjo ir

!

Vladas Jovaiša, pasuktų visus

Antradienis, Birželio 11, 1040

MOKSLO METAMS PASIBAIGUS

Šiomis dienomis tūkstan
čiai moksleivių paliko mo
kyklos suolus ir išsiskirstė 
po platųjį kraštą, milijoni
nėse žmonių masėse. Vieni 
mokyklą paliko tik ligi ru
dens, kiti atsisveikino su 
ja visam laikui, niekados 
daugiau į ją nebegrįšią — 
mokykla jiems pasiliko tik 
prisiminimas. Iš tūkstan
čių mažučių pirmaklasių 
moksleivių, kurie prieš ke- 
lioliką metų įžengė į vieną 
ar kitą mokyklą, šiandien 
gal nevienas jų, pasiruo
šęs vienoje ar kitoje spe
cialybėje, žengia gyveni- 
man, kuriam taip ilgai ruo
šėsi. Gera ar negera pa
likti mokyklą, smagu ar 
nesmagu, tačiau gyveni
mo realybė šaukia vykdyti 
tai, kas jos buvo žadėta.

Mokykla kėlė, kelia ir 
kels psaulio ir tautų kultū
rą, ji puošia ir puoš kiek
vieną mokslo pažangą, 
kiekvieną laimėjimą ir 
žmonijos ateitį. Mokslas 
kiekvienam asmeniui duo
da geriau suprasti jo ver
tę, padaro jį reikšmingesnį 
ir pažangesnį gyvenime— 
mokslas gražiausias pa
puošalas šio žemės rutulio 
žmogus. Nors ne visi mok
slą įvertina, tačiau moks
las niekuomet nenustos 
savo reikšmės, nors pasau
lio kultūra ir būtų aukš
čiausia.

Tarpe daugybės Ameri
kos mokyklų, baigia savo 
darbą kelios dešimtys pra
dinių, kelios aukštesnės ir 
kelios aukštosios lietuvių 
mokyklos.

Iš tikrųjų džiugu pasvei
kinti baigusius lietuvaičius 
ir lietuvaites savąsias lie
tuviškas mokyklas. Dažnai
spaudoje tenka matyti į- kyti. 
vairių lietuvių kolonijų ko- Idėjos darbai, tiesa, yra 
respondencijose, kaip pui- beveik patys sunkiausieji 
kiai pasirodė mokyklos; ir nedėkingiausi, tačiau jie

i nemirštami, jų istorija yra 
■ amžina. Lietuvių ir lietu
vių tautos gyvenimas yra 

[istoriniai surištas su mo
kykla, todėl kiekvienam 

! lietuviui mokykla, ypač 
lietuviška mokykla turi 

; būti brangi ir artima. Tė
vai ir visi jaunimo vadai, 

i baigiant mokslo metus, tu
rėtų daugiau susirūpinti 
mokyklomis ateityje. Lie
tuvis yra gabus moksle, 

i gabus valdyti ir vadovauti,

—"I I

vaikučiai, kaip jie puikiai 
kalba lietuviškai, kaip kar
tais ptriotiškai jie būna 
nusiteikę. Ar tai nedžiugi
na faktai? Taip, lietuvių 
mokyklos yra vienintelis, 
rimčiausias ir našiausias 
būdas išmokyti jaunuosius 
lietuvių kalbos, supažin
dinti juos su tėvyne Lietu
va, ir skiepyti jaunuose lie- 
tuvaičiuose-ėse tikrą lie
tuvišką kultūrą ir tėvynės 
meilę. Lietuviškos mokyk
los yra vienintelis būdas 
sulaikyti lietuvius nuo iš- 
tautėjimo. Todėl baigiant 
mokslo metus, pirmiausia 
reikia pasveikinti tas lie
tuvių kolonijas, mokyto
jus ir mokyklų vadus, ku
rie auklėja šimtus jaunų
jų lietuvaičių ir ugdo juos 
lietuvybės dvasioje. Reikia 
nuoširdžiai pasveikinti ir 
tuos tėvus, kurie supranta 
lietuviškų mokyklų reikš
mę ir leidžia ten savo sū
nus ir dukreles siekti bran
gaus mokslo ir ugdytis lie
tuviškoje aplinkumoje. 
Nemažiau yra džiugu pa
sveikinti ir lietuvių aukš
tesniųjų ir aukštųjų mo
kyklų vadovybes ir perso
nalą, kuris dar daugiau 
ugdo ir ruošia lietuvybės 
vadus ir darbuotojus. Iš 
kitos pusės skaudu yra 
matyti tas lietuvių koloni
jas, kurios pilnai galėtų 
pastatyti lietuviškas mo
kyklas ir jas išlaikyti, ta
čiau, deja, jų nestato ir 
nenori jų statyti. Jos teisi
nasi per sunkia visuome
nės našta. Gal ir taip, ta
čiau argumentas nerimtas, 
jis sugriūva, prisiminus 
silpnas lietuvių kolonijas, 
kurios vis dėlto įstengia 
parapijines mokyklas išlai-

gabus kūryboje, bet kodėl 
lietuvių, palyginus, toks 
mažas nuošimtis lanko 
aukštąsias mokyklas. Jei
gu palyginsime nuošimtį, 
lankančiųjų lietuvių aukš
tąsias mokyklas Lietuvoje 
ir Amerikoje, pamatysime, 
kad lankančiųjų nuošimtis 
yra didesnis Lietuvoje, 
nors Amerika skaitoma 
kultūringesne šalimi.

Lietuvi jaunuoli, jei turi 
progą, siekti mokslo viršū
nių, siek prafesijos, siek 
aukštesnio kultūringesnio 
gyvenimo. Lietuviai tėvai, 
nesigailėkite savo sūnui ar 
dukterei aukštesniojo mo
kslo įvairiose profesijose. 
Lietuviai turi daugiau pa
kilti, jų ateitis turi pagro- 
žėti. Visi bendrai nesigai
lėkime paramos toms mo
kykloms ir tiems lietu
viams, kurie siekia mokslo 
ir jame laimėjimų. P.K.

OARBtNiNKŽS "
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Šios jaunuolės išrinktos atstovauti kiekviena savo valstybę May Fete of the Women’s National Demo- 
eratie Club in Washington, D. C. Iš kairės į dešinę —Louise Ransvell, of Kansas; Esther Divine, of Rhode 
Island; Dorothy Ramspeck, of Georgia; Pauline Guessford, of Delaware; Ruth Overton, of Louisiana; Patty 
Mayfield, of Mississippi; Helen Kine, of Indiana; Martha Weaver, of Florida, ir Barbara Crosser, of Ohio. 
Kiekviena iš jų laiko savo reprezentuojamos valstybės vėliavą.

Roy Cochran, Indiana 
valstybės žvaigždė, kuris 
laimėjo 440 yardų bėgimą 
ir kliūčių nugalėjimą.

Kas išmušė akį. 

Kas šiandien tau. Jonai. 

Ką vakar ji sakė. 

Kokie čia do monai?

Gal kur besportuojant. 

Kas šonus aplaužė, 

0 gal mylimoji, 

Tau žandą apdaužė? 

Bet tuomet aš klydau. 

Vėliau buvo juokas: 

Ant jo skruosto buvo 

Tik... lipstick’o znokas.

Amerikoje vienas iš po- 
puliariškiausių čaidimų y- 
ra tai baseball žaidimas. 
Nuo pat mažens mokiniai 
pradeda sezonui atėjus 
praktikuoti ir žaisti. Ir čia 
matome vaizde studentą 
Donald Matheson iš West 
Orange, N. J., besididžiuo
janti savo pagaliu.

Teorijas kala į galvą — 

Tingėti, Jonai, jau užteko, 

Ncdažyk viską juoda spalva!

Užgulę suolus prakaituojam 

Mes kelias valandas per dieną 

Ir išturiam ir išrokuojam;

Susargdys mokslas mus nevieną. 

O mokslo reikia, ką darysi. 

Stumi dienas. — o jos be galo 

Juk negi gyvas žemėn lįsi 

Nors tavo veidai ir pabala.

Iš ryto gatvėmis tik dunda. 

Studentai skuba lyg patrakę

Ir tavo siela tuoj atbunda. 

Lyg tam pavasarį plaštakė. 

J ranką grėbęs, kas pakliuvo. 

Ant galvos skrybėlę užvoši —

Dangus lediniais žiedais pravirko, 
Ir žemė šaltyj mirė.
Pro mano tėvo šiaudinę pirkią
Į Vilnių ėjo vyrai.
Kur tik jie ėjo, rūtos žaliavo, 
Žiedai į žemę biro.
Žiūrėjo tėvas ant gonkų klevo, 
Kaip Vilniun eina vyrai.
Jausmai kur veda, širdis ko trokšta.
Keliais nuplūdo vyrai.
Ties Gedimino didingu bokštu
Jų vėliavos nusviro.
Paskui lig vieno vyrai suklupo — - 
Visi prie Aušros Vartų.
Tiek džiaugsmo, laimės, pakilęs ūpas 
Buvo visiems tą kartą.

SAULĖ, LIETUS IR VĖJAS

“Saulė, lietus ir vėjas”, pradė
jo senelis, “kaip visi gerai žino, 
nevisados ramiai sugyvena, vie
nas kitą nori pergalėti ir pasi
likti vyraujančiu. Lietus ir vė
jas dažnai dar sugyvena, bet, 
kai saulė pasirodo, tai praside
da tuojau peštynės.

Vieną dieną jie trys ginčijas?, 
kas iš jų yra galingiausias.

“Tai aš”, sako saulė. “Aš duo
du visiems pasaulyje gyvenimą. 
Aš esu šviesa ir šiluma. Visas 
pasaulis manęs nori ir manimi 
džiaugiasi; pasaulis jūs nemyli 
ir nepakenčia”.

“Deja”, atsako lietus, “Aš ir 
turiu svarbią rolę. Jei tu, sau
lė, pradedi džiovinti, viskas iš
džiūsta ir išdega. Jei aš tavęs

Ir kaip nutiko, kaip bebuvo, 

Kas rytą tu mokyklon droži.

Klasės draugai juk tave myli, 

Tu linksmas klasėje, svečiuose 

Mažas kiaulystes jei nutyli, 

Negi, žmogau, tu apdainuosi...

Dažnai tu pamokų nemoki — 

“Jaunam svarbos tas nesudaro” — 

Retkarčiais, brol, pastudijuoki 

Ir sulauksi laimingo galo.

Prabėgs juk metai ir nejusim. 

Kada, kaip vyrai, darban stosim 

Atminę mokslą atsidusim 

Ir... subatom algas skaičiuosim.

Dabar iš kambario į kitą,

Nuo anglų linksti prie lotynų 

Ir taip. Jonei, nuo ankstaus ryto 

Tos pamokos tave kankina.

Ot taip ir laikas klases’ slenka 

Po to skubi tuojau j gatvę 

šiandien jau. tur-būt, užtenka. 

Tai džiaukis kvepenčia jaunatve!

(Bus daugiau)

ratelius ?, kas 
stumtų laivelius?, kas pakeltų 
lėktuvus? Palaukite! Jūs klai
dingai didžiuojatės, aš esu ga
lingiausias”.

Saulė atsiliepė: “Dėl ko mes 
taip ilgai ginčijamės? Aš žinau, 
kas mus gali išteisinti. Štai 
žiūrėkite žemyn, keliautojas* ei
na gatve. Jis taip atrodo pavar
gęs! Ar jūs norite turėti kon
kursą ? Kuris iš mūsų trijų galės 
jį paveikti, kad jis nusiimtų sa-, 
vo sunkų paltą, tas bus pripa
žintas galingiausiu”.

“Mes sutinkam”, atsakė lietus 
ir vėjas.

“Aš pradėsiu”, šoko vėjas.
Štai jis pradėjo pūsti, pūtė 

:kiek tik galėjo, išrovė medį, nu- 
! pūtė stogą, nuvertė viską, kas 
' tik buvo kelyje. Keliautojas kiek 
galėdamas gynėsi nuo vėjo, ir 
labiau apsisuko savo paltu. Vė
jui nesisekė. Jis dar paskutinį j{Ojj meilė, pavydas ir vel

nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

•“... Aš skelbiu visur opti
mizmą, ir šito optimizmo 

i pasisemtų tyriame šv. 
Pranciškaus dvasios šalti
nyje... Dažnai esu sakęs, ir 
nepaliausiu niekuomet 
kartojęs: pasaulio išgany
mui yra būtinai reikalin
gas supratimas ir papliti
mas pranciškoniško idea
lo”.
Kard. Vcrdier, Paryžiaus Arkiv.—

Girtuokliavimas, kūniš-

Į

Sako, kad keturių lapių 
sukombinuotas moterims | 
kailiniukas yra viens iš pa
togiausių vėsiuose rytme-i 
čiuose prisidengimas. šio 
vaizdo atstovė p. Dein Ba- 
cher ir praktikuoja.

Lietus pradėjo pylti ant žmo
gaus apvalių pečių. Keliautojas 
pakėlė savo kalnierių ir užsi
traukė ant kalvos kepurę. Jo 
paltas buvo neperlyjamas ir lie
tus veltui stengės nuvilkti žmo
gų. Keliautojas vistiek ėjo savo 
keliu, truputį apipurvintas, bet 
visai negalvojo nusiimti paltą.

“Dabar leiskite mane”, nusi
šypsojo saulė.

Saulė nušvito ir išmetė savo 
spindulius ant viso pasaulio. 
Dangus pasidarė mėlynas, debe
siai pranyko, ir visur pasidarė 
šilta. Žmogus vistiek keliavo 
kaip ir pirmiau, bet pradėjo 
jausti, kad jo paltas labai pa
sunkėjo.

Štai jis sustojo, pažvelgė į 
dangų, kuriame nesimatė nei 
vieno debesėlio. Tada jis nusi
vilko savo paltą ir jį suvyniojo 
dirželiu, kad būtų patogiau neš
ti, užsidėjus ant pečių. Jis paė
jo dar keletą žingsnelių ir galu
tinai atsigulė po medžio šešėliu.

Saulė linksmai pradėjo spin
dėti visoj savo garbėj ir di
džiuotis. kad parodė lietui ir vė
jui, kad ji iš tikrųjų yra galin
giausia”, baigė senelis. Jonas.

Jūra tai didysis tautų vieške
lis. praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.

Prof. K. Pakštas,

“Svyruone pūsis . Patrau
kli, maloni pajamoje, ku
rią dėvi Virginia Bruce 
Hollyvvood’e. priiminėda
ma svečius.
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LDS. Jubiliejinis Piknikas Praėjo Rimtai
Rėmėjų Skaičius Padidėjo

“Darbininko” jubiliejinis piknikas, įvykęs birželio 
9 d., Romuvos parke ,Montėllo, praėjo rimtai. Nors lie
tus daugelį sulaikė drauge pasidžiaugti su LDS nariais 
ir rėmėjais šia iškilminga proga, tačiau susirinkusiųjų 
ūpas ir nuotaika buvo pakili ir visi smagiai praleido 
laiką. Numatyta programa buvo įvykdyta, brangios 
dovanos buvo išdalyta laimėjimo būdu, visa atlikta 
gerame nusiteikime, jubiliejus paminėtas rimtai.

Nuoširdūs rėmėjai, jūs daug prisidėjote prie spau
dos ir visuomenės gerovės, — prie lietuvybės ugdymo 
ir palaikymo, — mes gailimės, kad ne su visais jumis 
galime smagiai pasidžiaugti.

Jūsų eilės dar gausiau padidėjo. Į rėmėjų eiles 
prisirašė dar sekantieji:
A. Šimkienė, Cambridge, Mass...........................
J. Gudelis, Roslindale, Mass................................
J. Matuza, Elizabeth, N. J....................................
F. Kondrotas, Cleveland, Ohio...........................
Mrs. Mary Užupis, Manchester, Conn...............
V. Jakučiunas, Milwaukee, Wis.........................
S. Deveikienė, Gardner, Mass.............................
A. Nevieraitė, Mattapan, Mass...........................
M. Ausikaitė, So. Boston, Mass.........................
F. Pažasis, Maspeth, N. Y....................................
P. Judikynas, Cicero, DI......................................
P. Janulevičius, Mt. Carmel, Pa.........................
S. Sireikis, Hamtrack, Mish.................................
K. Stašaitis, Rochester, N. Y.............................
B. Vaškevičienė, Newark, N. J............................
S. Bansavage, Waterbury, Conn........................ .
Mrs. Struckus, So. Boston, Mass.......................
M. Grincius, Elizabeth, N. J................................
P. Naujalis, Phila., Pa........................................
A. Aleksienė, Paterson, N. J................................
V. Ivanauskienė, So. Boston, Mass. ...'................
V. Endriunas, W. Hanover, Mass........................
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass.....................
S. Paliukas, Cambridge, Mass............................
W. Kazakevičius, So. Boston, Mass....................
M. Svirskas, Montėllo, Mass...............................
Paulina Juškienė, Arlington, Mass....................
M. Užubalis, Pittsfield, Mass............................
J. Sokelis, Montėllo, Mass......................... .'........
Mrs. J. Thomas, Westfield, Mass.......................
K. Bagdonas, Detroit, Mich................................
Annie Wismont, Brockton, Mass......................
M. Ulcinskas, Warehouse Point, Conn..............
F. Tauteris, Gardner, Mass................................
Leon Širvaitis, Detroit, Mich............................
L. Geprim, E. Pepperell, Mass...........................
Antanina Pakalniškis, Cambridge, Mass..........
J. Stanevičius, Lowell, Mass..............................
J. Survila, Norwood, Mass.................................
Alena Kazlauskas, Lowell, Mass.......................
Mrs. P. Kvederienė, Athol, Mass.......................
M. Leudinskas, Haverhill, Mass.......................
Agota Zizminskas, Racine, Wis........................
Miss M. Jokubaitė, New Haven, Conn.............
Petras Svirskas, Haverhill, Mass..................... 
Bolis Kavaliauskas, Lawrence, Mass................
K. Dargvainis, Norwood, Mass........................
George Cvilikas, Norvvood, Mass......................
Peter Strapakas, Athol, Mass...........................
A. Stačiauskas, Bridgeport, Conn....................
K. Razmantas, Richmond Hill, N. Y................
Enoch Loscoskis, Pittston, Pa...........................
Michael Ashmont, Linden, N. J........................
Kun. J. J. Šlikas, Sheboygan, Wis....................
K. Mačilis, Phila., Pa..........................................
Motiejus Abraitis, Waterbury, Ckmn................
Pijus Wicker, Pittsfield, Mass..........................
Mrs. Mulecky, Union City, Conn......................
Mr. Skibauskas, Cambridge, Mass...................
Antanas Bazikas, Worcester, Mass...................
K. Žalnieraitis, New Britain, Conn...................
John Bartush, Detroit, Mich............................
P. Prybušauskas, Brockton, Mass...................
Mrs. Mary Patrick, Taunton, Mass..................
Adomas ir Ona Yurgutis, Taunton, Mass........
Juzė Šaparauskas, Worcester, Mass...............
K. Ramanauskas, New Haven, Conn...............
L. Druzinskas, Brockton, Mass.......................
K. Jakštas, Worcester, Mass...........................
D. Daunis, So. Boston, Mass............................
VI. Paulauskas, Lowell, Mass..........................
R. Bingelis, Perth Amboy, N. J.......................
B. Pigaga, Worcester, Mass..............................
P. Karašinskienė, New Britain, Conn..............
Pr. Kudirka, Norwood, Mass..........................
Lee Radvilas, Bridgeport, Conn......................
Jos. Petronis, Hartford, Conn.........................
Emilija Galecius, Blisville, L. I., N. Y..............
Mrs. Tiškus, New Haven, Conn......................
Veronika Rovienė, Rochester, N. Y..................
Mrs. P. Atmanavičienė, Pittston, Pa..............
Mrs. Čekanauskienė, New Britain, Conn.......
Mr. Gustaitis, Scranton, Pa.............................
O. Gečienė, Hartford. Conn.............................
Jadvyga Mikulskienė, Peabody, Mass..............

■“ Žmonių NesusipratimasG. Shidisky, Frackville, Pa..................
L. Antanavičienė, So. Boston, Mass......
J. Mockevičius, Cambridge, Mass.......
J. Morkūnas, Cambridge, Mass..............
G. Mickevich, Cambridge, Mass.............
Mrs. M. Shimkus, So. Boston, Mass.*...... .
P. Kapchus, Cambridge, Mass................
V. Chetkauskas, Cambridge, Mass.........
Mrs. Sliupstikienė, So. Boston, Mass.....

. J. Petkauskas, So. Boston, Mass............
' J. Kachauskas, Cambridge, Mass............
J. Samalis, Cambridge, Mass.................
Juozas Dilis, So. Boston, Mass...............
C. J. Grigas, Montėllo, Mass...................
Mykolas Stalmokas, Norvvood, Mass.....

1 L. Kumpa, Brockton, Mass....................
J. Treinavičius, Brockton, Mass............
A. Bubulis, Brockton, Mass....................
Mary Staupas, Brockton, Mass.............
Miss Buivid, Montėllo, Mass..................
J. Bernatonis, So. Boston, Mass............

Į O. Stankienė, Brockton, Mass................
' C. Kvaraciejienė, ....................................
I. Yankevičius, Norwood, Mass.............

i J. Baronas, Brockton, Mass...................
i P. Jaramavičia, Brockton, Mass............
i J. Kašėta, Montėllo,...............................
I O. Kavaliauskas, Norvvood, .................
I J. Sastaviekas, Norvvood, Mass............. .
I Z. Antulonis, Stoughton, Mass..............
I K. Barauskas, Norwood, .....................
I J. Avižinis, Norwood, Mass....................
) M. Kavalinas, Norvvood........................
) J. Versiackas, Norwood, Mass...............
) Mrs. Smelstorienė, Norvvood, .............
) O. Siaurienė, So. Boston, Mass.............
) J. Saladonis, Montėllo, Mass.................
) J. Verseckas, Norvvood,........................
) G. Kakanauskas, Norvvood, ................
) O Tilenienė, So. Boston, Mass..............
) J. Gudaitė, So. Boston, Mass................
J H. Jasukevičienė, Montėllo, Mass........
[) M. & J. Jeskelevičius, Brockton, Mass. 
J M. Lucinska, Worcester, Mass..............
D M. Kilmoniūtė, Mattapan, Mass...........
0 J. Jaskevičius, Dorchestef, Mass..........
0 V. Gedraitienė, So. Boston, Mass..........

(Bus daugiau)

J. Sluoksnaitis, Waterbury, Conn.............
M. Padvarskienė, Baltimore, Md.................
Vincas Petkevičius, Pittston, Pa................
A. Yukna, Middleboro, Mass.......................
James Strigūnas, So. Boston, Mass............
Babilų šeima, Norwood, Mass....................
M. Šiužąs, Jamaica Plain, Mass................
Aleksandra Brasas, So. Boston, Mass........ 
Juozas Vaišnoras, So. Boston, Mass.........
Anelė Čiaplikienė, Dorchester, Mass........
Rožė Matulevičienė, So. Boston, Mass. ... 
Elzb. Nanartavičienė, So. Boston, Mass.... 
Eva Kuderauskienė, So. Bųston, Mass. ... 
Marcelė Širkienė, So. Boston, Mass...........
Pranas Razvadauskas, So. Boston, Mass. 
St. Jurevičius, Loveli, Mass......................
Peter P. Tamulevicz, Waltham, Mass.......
Mr. B. Staškūnas, Milwaukee, Wis...........
Mrs. Ą. Vasil, Roslindale, Mass................
J. Kaleva, Cambridge, Mass......................
Justin Strazdas, Waltham, Mass...............
J. Česnulevičius, Montėllo, Mass...............
V. J. Kudirka, Norwood, Mass...................
S. Ambrozienė, Phila., Pa..........................
Amelia Lingnugaris, Elizabeth, N. J.......
Jonas B. Sečkus, Phila., Pa......................
Mrs. E. Praivelis, Norwood, Mass...........
W. Kaupas, Phila., Pa.................................
Em. Galvanauskienė, So. Boston, Mass. -
B. Žilienė, Cambridge, Mass......................
Stella Mitkus, So. Boston, Mass...............
V. Savickas, So. Boston, Mass...................
Mrs. Mary Zurolis, Dorchester, Mass...... .
M. Karčiauskienė, So. Boston, Mass.......
E. Kaunelienė, Roxbury, Mass..................
K. Gudaitis, Hyde Park, Mass..................
K. Pilkonis, Cambridge, Mass..................
A. Sanda, Dorchester, Mass.....................
P. Sidabrą, Worcester, Mass....................
Jonas Zebris, Lowell, Mass......................
Adv. S. Nątkevičiutė, Gardner, Mass......
J. Matulaitis, New Haven, Conn..............
A. Zautra, Nashua, N. H.........................
Mr. & Mrs. S. Zukaitis, Port Washington, Wis.....$2.00
J. Kazakauskas, Waterbury, Conn.......................... $1.00
Petras Snarskis, Worcester, Mass.......................... $1.00
Mary Aleksiūnienė, Hartford, Conn..................... $1.00

i B. Macienė, Hartford, Conn..................................... $1.00
l K. Grigaitis, Worcester, Mass..................................$1.00
i J. Kavaliauskienė, Hartford, Conn.......................... $1.00
i A. Banys, Cleveland, Ohio................................  $1.00
i J. Gudelevičius, Hartford, Conn.............................. $1.00
i T. Latvis, Lawrence, Mass....................................... $1.00
i Mrs. F. Kosmek, Lawrence, Mass...........................$1.00
• Ona Čollier, Lynn, Mass........................................  $1.00

F. Mankus, Cambridge, Mass.................................. $1.00
Mrs. Jakutis, Brighton, Mass.................................. $1.00
C. Drevinsky, Middleboro, Mass.............................. $1.00
Juoz. Ciliauskas, Worcester, Mass.......................... $1.00
J. Gudzevičius, Worcester, Mass..............................$1.00
B. Czipulis, Thomsonville, Conn.............................. $1.00
J. Giknis, Turners Falls, Mass..................................$1.00
Artistė Marijona Čižauskienė, Worcester, Mass. $1.00 
A. T. Venckus, Norwood, Mass............................. $1.00
Mr. Danulevičius, Norwood, Mass...................  $1.00
Ona Ražaitienė, New Britain, Conn.....................  $1.(X
K. J. Miglinas, Thompsonville, Conn...................... $1.0(
M. Zebrienė, Cleveland, Ohio................................... $1.00
J. Laukaitis, Campbell, Ohio................................... $1.0(
D. Žukas, Cambridge, Mass..................................... $1.0(
Walter Ikasala, NorwoocĮ, Mass.............................. $1.04
A. Andruškevičius, Lawrence, Mass.......................$1.0<
A. Aukštikalnis, Brockton, Mass..............................$1.04
A. Jukis, Waterbury, Conn......................................$1.04
Mrs. Anna Besesparis, Waterbury, Conn...............$2.04
Paul Jusis, Kenosha, Wis............................ $1.0<
Mrs. Helen Yankauskas, Cambridge, Mass........... $1.04
B. Ajauskas, Brighton, Mass................................. $1.0
Antanas Čižauskąs, Pana, DI................................. $1.3
J. Bujanauskas, Bridgeport, Conn.......................  $1.0'
Mrs. M. Miškinis, Greenfield, Mass..........................$1-0
Anton Gerulis, Kearney, N. J.................................. $1.0
S. Mačinskas, Montėllo, Mass.................................. $1.0
J. Kilkus, Brockton, Mass.....................  $10
Varg. J. Stačiokas, Athol, Mass.............................. $1-0
Sally Posk, Athol, Mass..................  $10
Paul Yankauskas, Alderson, Pa.............................. $10
P. Kaselioniai, Elizabeth, N. J................................ $10
Teof. Janukevičius, Hartford, Conn.....................  $10
M. Bunevičienė, Scranton, Pa.................................. $1.5
Joseph Žukas, Kulpmont, Pa................................. $10
F. Zikienė, Watervliet, N. Y..................................... $10
J. Tamošiūnas, Hartford, Conn............................. $10
P-lė Budvedžiūtė, Hartford, Conn................... —- $10

. $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
.. $1.50
.. $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
... $1.50
... $1.00
... $1.00
... $2.00
... $1.00
.. $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.50 I
... $1.00
... $1.00
... $2.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00
.... $2.00
.... $2.00
.... $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
....$1.50
..... $3.45 Joana Gluodenis, Waterbury, Conn. .
....$1.20 Mrs. D. Seilius, McKees Rocks,.............
....$1.00
....$1.00
....$1.50
....$1.00
....$1.00
.... $1.00

*

i

$1.50
$2.00
$1.00
$1.00

Prie teisėjo stalo Lietuvoje

A. Daltuva, E. Hartford, Conn...................
Joseph Norakus, Wilkes-Barre, Pa............
J. Kishkis, Worcester, Mass.......................
Juoz. Petrauskas, So. Boston, Mass........
Mr. & Mrs. Paulauskas, So. Boston, Mass. 
J. Mansten, Athol, Mass..............................

Paimkime paprasčiausią 
kasdieninį darbą, kur tik 
žmogus dirba. Kuomet jų 
uždarbio nepadengia jų 

.kasdieninių reikalų, darbo 
sąlygos sunkios ir dar sun
kinamos, tai ką žmonės 
daro? Išeina streikuoti. 
Taip, bet ar daug jie laimi 
išėję streikuoti? Visai 
menkai ar nieko. Kodėl?

Štai kodėl: vieni išėjo iš 
darbo tikslu pagerinti sa
vo sąlygas, o kiti, eina ir 
užima jų vietas ir dirba. 
Ar čia susipratusių žmo
nių darbas? Juk tie ir tie, 
yra žmonės, broliai ir sese
rys. Kodėl taip daroma? 
Išėjusieji saugoja ir už
puldinėja anuos, ir įvyksta 
netik kruvinų, bet ir mirti
nų aukų. Ar tai žmonių su
sipratusių elgesys? Tokie 
žmonės (streiklaužiai)

. $1.00 

. $1.00 

. $1.00 

. $1.00 
$1.00 

. $1.00 
$26.20 
. $1.00

$1.00
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.50 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 _____
■ $1'22 taip elgdamiesi niekuo ne

siskiria nuo tų, kurie bent 
kur užpultų kitą, ir jei tik 
apgali, atima paskutinį 
centą ir dar sužaloja ar vi- 
ęai užmuša.

Jei žmonės būtų susipra
tę, kaip žmonėms pridera, 
'tai tų vadinamų streikų 
į ir nebūtų, darbininkai, su- 
j stoję dirbti, nutartj, išrin- 
, kę savo atstovus, pasiųsti 
savo reikalavimus pas 
darbdavį, o darbdavys, ži- 

, nodamas, kad sustojus jo 
darbui, naujų darbininkų 
(streiklaužių) negalės 
gauti, tarsis su darbinin
kais geriausiai kaip gali
ma, be jokių trukšmų, 
keiksmų, muštynių ir tt. 
Tai būtų tikrai susipratu
sių žmonių elgesys.

Dar be to, paimkime pa
vyzdžiui valgyklą. Jei ten 
darbininkai laikinai susto
jo, dėl savo gyvenimo są
lygų ir prie durų pastatę 
žmogų su ženklu, kad čia 
sustojęs darbas tuo tikslu, 
klipantai matydami turėtų 
neiti į ją valgyti, ir tuomet 
per valandą, ar daugiau 
darbininkai laimėtų savo 
reikalavimus.

Taip pat padarytų dide
lių krautuvių, parduotu
vių klijantai, jei ten darbi
ninkai sustojo dėl nepa
kenčiamų darbo sąlygų, ir 
laiko pastatę žmogų su 
ženklu, kad tuo tarpu sus
tojo operacija tuo ir tuo 
tikslu.
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BYLA DĖL VIŠTOS
KUDAKINIMO

Buvo šiltas, gražus ge
gužis. Nesnaudžia ir nami
niai paukščiai. Vienos mo
teriškės vištelė, prisidėju
si kiaušinių pradėjo perėti. 
Bet višta, kaip menko pro
to sutvėrimas savo gūžtą i 
susuko kaimyno Z. kluone. • 
Pastebėjęs kaimynas ne- 

i kviestą viešnią, išginė ją! 
namo. Perekšlė, pabaidyta 
iš gūžtos pakėlė didžiausią i 
rinksmą ir, kudakuodama,: 
lyg kieno smaugiama, par
bėgo namo.

J — Put, put, putelė, puty
tė! Kas gi tau pasidarė, ko

, taip šauki?! — su višta ė- 
( mė dejuoti ir pati šeimi

ninkė. Beramindama viš- 
jtelę, pamatė kaimyną išei- 

1 nantį iš kluono. — Tur būt 
*: jis, nenaudėlis, bus išgąs- 
4 dinęs vargšą paukštį,— 
4, pagalvojo sau.
) Vikri moteris greitai su- 
) žinojo viską, kas įvyko su 
)į perekšle. Baisus pyktis pe- ‘ 
) rėmė: Kaip nenaudėlis kai- 
) mynas drįso gąsdinti ne- 
)'kaltą paukštelį! O, jei mo- 
) terš širdis užvirė pykčiu, 

tai niekas jos nenuramins! 
Ėjo. klausė patarimo pas 
protingus žmones. Geriau
siai jai patiko vieno šun
advokačio patarimas —pa
duoti kaimyną į teismą. 
Patarimas moteriškei pa
tiko, ir tuojau surašė 
skundą prieš kaimyną.

Apylinkės Teismas, ga
vęs baisų skundą, pirmą 
tokį skundą Lietuvoje, o 
gal net ir visame pasauly
je, ėmė rimtai svarstyti. 
Paskyrė bylą į posėdį, pa
kvietė šalis ir liudininkus 
atidžiai nagrinėjo bylą.

Liudytojai, kaip liudyto
jai, ką matė, tą papasako- 

, jo. Teisybė, kad ūkininkas 
į vištą išbaidė iš gūžtos, 
i — Ko prašai Tamsta teis-

i

'mo ? — klausia moteriš
kės teisėjas.

— Ponas teisėjau, nu- 
bauskite jį, — sako mote
riškė, pirštu rodydama į 
kaimyną, — už tokį žiaurų 
elgesį su perekšle. Tik pa- 

: manykite, išgąsdino ne
kaltą paukštį taip baisiai, 

! kad toji net tris dienas ne
norėjo perėti. Atšalo ir 

i kiaušiniai, ir višta susir
go...

— Kas ten gąsdino tą pe
rekšlę! — atsikirto kaimy
nas: — ne vietoj perėjo, tai 
pabaidžiau. Tegul susi
tvarko savo paukščius!

Teismas, apsvarstęs bylą 
1 ir liudininkų parodymus, 
nusprendė kaimyną ištei
sinti.

Tokiu sprendimu nepa
tenkinta moteriškė padavė 
apeliacinį skundą. Byla pa
teko į Apygardos Teismą.

Apygardos Teisme nėra 
menkų bylų, ir čia juo
kams vietos neturėtų būti, 
tačiau ši byla iššaukė juo
ko ne tik publikoj, bet ir 
rimtuose teisėjų veiduose.

— Gal susitaikinsite? — 
klausia teisėjas.

— Negaliu dovanoti tam 
žiauriam žmogui! Man ir 
dabar dar širdį skauda, 
prisiminus, kaip gailiai ku- 
dakojo, iš savo gūžtos iš
vyta perekšlė. Prašau po
nų 1 
kaip galima sunkiau nu
bausti.

Apygardos Teismas nu
sprendė patvirtinti apylin- j 
kės teismo sprendimą, kai
myną Z. išteisinti ir ape
liacijos skundą atmesti.
— Kiek išleidai besibyli- 

nėdama būtum 10 vištų 
nusipirkusi, pamoko mote
riškę teismo sargas, išleis
damas ją iš teismo.

Tolutis. — XX.

J. K. Mikas.

Ištekėjo 1921 m., Vyras
Tapo Naturalizuotas 1926
Klausimas — Praneški

te, ar skaitoma Amerikos 
piliete. Aš atvykau čia 
1919 m. ir ištekėjau 1921 
m. Mano vyras tada buvo 
ateivis, ir tapo naturali
zuotas 1926 m.

Atsakymas — Jeigu a- 
teivė prieš rugsėjo 22 d. 
1922 m. ištekėjo už Ameri
kos piliečio ji automatiš
kai tapo Amerikos pilietis. 
Bet tamsta ištekėjai 1921 
m., ir tada tavo vyras buvo 
ateivis, ir kadangi jis tapo 
Amerikos piliečiu tik 1926

teisėjų kaltinamąjį m. tai tas neturi nieko ben
dro su ateivės moters pi- 
lietyste. Tamsta pasilieki 
ateivė. Jeigu nori įgyti pi- 

įlietybę, tai gali prašyti 
“antrų popierų” (tamstai 
pfrmų popierų nereikia) ir 
tavo liudininkai turės pri
slėgti per trijų metu laiką. 

FLIS.
Remkite tuos profesijonalus ir biz

nierius. kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Visi skelbkitės "Darbininke”.
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KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

fORCESTER, MASS. | janto nepaprastus gabumus 
moksle ir jo nuopelnus. Lietu
viškai pamokslą pasakė kun. Ig.

; Vaičiulis, primicijanto brolis, 
i taip jausmingai, kad sugraudi
no visus klausytojus.

Po mišių suteiktas palaimini
mas.

Primicijose dalyvavo sesutė 
Julija iš Seserų Kazimieriečių 
novicijato, lydima seselių: Joa
nos, vienuolijos naujokių virši
ninkės ir Deotelos, Šv. Kry
žiaus ligoninės vedėjos. Bažny
čia buvo pilna žmonių.

LDS 108 kuopa, birželio 2 d., 
turėjo savo mėnesinį susirinki-i 
mą, kuriame buvo tartasi dėl or- j 
ganizacijos 25 metų jubiliejinio 
leidinio ir kitais reikalais.

Mūsų 108 kuopa nutarė se
kančiai: Jei Centras leistų kokį 
bent 100 puslapių leidinį, tai 
mūsų kuopa prisidėtų darbu ir 
aukotų $10. tam tikslui. Jei pa
minėjimui jubiliejaus leidžiama 
tik padidintą “Darbininką”, tai 
mūsų kuopa $10. aukoti atsisa
ko. Mūsų organizacijai būtų ne
malonu, jei mes neįstengtume 
išleisti leidinėlį nors prisimini
mui ir dėlto kiek daugiau nepa
sidarbuotume. Tai padaro daug 
mažesnės organizacijos, kodėl 
negalime padaryti mes.

Juozas Glavickas,
108 kuopos raštininkas. I

GARY, INDIANA

Po pamaldų visi kunigai ir 
svečiai susirinko į parapijos sa
lę pietums. Čia dalyvavo apie 10 
kunigų ir daug svečių. Gražią 
vaikučių programą surengė se
serys kazimierietės.

De Paul muzikos mokyklos 
nariai sugrojo keletą kūrinių. 
Helen Berringer ir jos brolis 
paskambino pianu ir pagrojo 
akordionu. Merrile McGregor, 
Alice McGregor, Thisdore Heine 
išpildė gitarų trio. Marytė Ne-

Į

IŠRADĖJAI — Jimmy Dale, kairėj, ir Emmitt Kelly pradėjo dar pe
reitą pavasarį statyti nardomąjį šalmą savo namuose Dalias, Texas. Jų 
darbas davė vaisių, nes pripažinta, kad tas jų nardomasis šalmas yra ge
ras vieno žmogaus submarinas. Jis daro keturias mylias per valandą po 
vandeniu.

Liepos Mėn. 4 Dieną Visi Vyksta 
Į Marianapolį

Lietuvių Diena įvyks liepos mėn. 4 dieną, Maria- 
napoly (Thompson, Conn.). Organizuojama labai įdo
mi ir įvairi programa. Susidomėjimas didelis.

10 vai. (vasaros laiku) bus pamaldos. Šv. Mišias 
laikys Jo Ekscelencija Vyskupas Petras Būčys, Mari
jonų Vienuolijos Generolas. Per šv. Mišias giedos 
jungtinis choras. Diriguos muzikas Jonas Čižauskas, 
So. VVorcester vargonininkas; vargonuos brolis Jonas 
Banys, MIC.

Tuojau po pamaldų visi choristai turi vykti į salę 
generalinei praktikai. Dalyvavimas būtinas. Visi cho
rai turi būti tinkamai pasiruošę sugiedoti Lietuvos ir 
Amerikos himnus.

Kaip visuomet, taip ir šiais metais yra organizuo
jama Mylėtojų Valanda (Amateur hr.). Tai puiki pro
ga ir didelė pareiga visiems pasirodyti su savo gabu
mais: solistams, muzikams, deklamatoriams ir ki
tiems. Šios programos vedėjas bus kunigas Strakaus- 
kas. Visi, kurie tos Mylėtojų Valandos programoje da
lyvaus, dalyvių sąstatą ir pasiruoštus išpildyti daly
kus turi pranešti šiuo adresu:

Br. Jonas Banys, 
Marianapolis College, Thompson, Conn.

• V •

Gegužės 18 d. įšventintas 
nigu Nekalto Prasidėjimo 
tedroje, Fort Wayne, Ind., ] 
Mykolas Vaičiulis. 1 
šventinimus suteikė J. E. Vys- zikos mokyklos vedėjas Mr. Ha- 
kupas G. F. Noll, D. D. j rry Cable ir jo padėjėjas Petras

Kun. Mykolas Vaičiulis gimė Gaučius.
Garyje, 1913 m., rugsėjo 24 d. Į. Šeimininkės buvo švilpauskie- į 
Motina Teresė Danilevičiūtė pa- nė, roselandietė, O. Brazauskie- 
ėjo iš Smilgių parapijos, Pane- nė, O. Daunorienė, M. Brajovs- 
vėžio apskr., tėvas Mykolas kienė, jaunoji A. Adomaitienė. 
Vaičiulis iš Tūbinių kaimo, Pa- I stalus nešiojo choro narės, 
švintinio parapijos, Šiaulių aps- j Beje, choras begalo gražiai 
kričio. Abu atvyko į šią šalį giedojo per Mišias, dėl to ir vie- 
prieš 34 metus, susipažino ir finis kleb. kun. S. Draugelis per 
sukūrė šeimos židinį. Užaugino pietus nepamiršo pagirti. Garbė 
keturis sūnus ir dvi dukteris, priklauso varg. Mrs. M. Radis 
Du sūnūs kunigai. už jos stropų priruošimą choro.

Primicijantas mokslus ėjo:j Kalbėjo kleb. kun. S. Drauge- 
pradžios šv. Emeric’s vengrų lis, kun. Ig. Vaičiulis ir pats 
parapijinėje mokykloje. Gary- primicijantas.
je, vidurinius šv. Juozapo ko- Sveikiname naują darbininką 
legijoje, Renoselar, Indiana, o Kristaus vynyne. Linkime iš - 
aukštus Bacselin College, Ca- tvermės sunkiose kunigo parei- 
tholic University, Washington, gose.
D. C., kurią baigė A. B. ir M. A. Į 
(Bachelor of Arts ir Master of 
Arts) laipsniais. Kunigystės 
mokslus ėjo Sulpesion Semina- 
ry, Catholic University.

Po trylikos mokslo metų ir 
sunkaus darbo įšvęstas kunigu, 
stiprus dvasia, pilnas energijos 
ir pasišventimo.

Kun. M. Vaičiulis yra didelis 
mylėtojas jaunimo f“ ~~—*•* 
malonaus, simpatiško ir patrau- sirgo plaučių uždegimu, 
kiančio būdo.

Gegužės 19 d., Šv. Kazimiero
lietuvių bažnyčioje atlaikė pir- 3 d.. Motinų Arkibrolijos 
mas' iškilmingas šv. Mišias, a- 
sistuojant broliui kun. Ignui 
Vaičiuliui, seminarijos kuni
gams draugams ir tt. Pamoks
lą sakė angliškai kun. Joseph 
B. Kenkei, C.P.P.S.; Ph. D., eko
nomijos profesorius Šv. Juozapo 
kolegijoj. Jis pažymėjo primici-

> ku- 
ka-

kun. ’ nytė gitarų paskambino solo. 
Kunigystės Bankiete dalyvavo De Paul mu-

kaktį minės birželio 23 d. Aš-'ryti pasisekė,'nes dalyvavo arti Paurazams, visos linksmai skir- 
tuntą valandą visos susirinks 40 moterų, jų tarpe ir p. Juo-’stėsi į savo namelius ir, turbūt, 
dalyvauti užsakytoje mišių au- zas Grish su savo žmona.
koje, ‘in corpore’ eis prie Ko
munijos, ir po mišių turės ben- sįsekė prigauti 
drus pusryčius.

ilgai atmins šias vaišes bei link
smą vakarėlį. Aušrinė.

Korespondentė A. Nenienė.

LAYYRENCE, MASS.
An-Buvo pavojingai susirgęs 

tanas Bagdonas. Nugabentas 
Mc Gowan ligoninėn. Daktaras 
J. Puišys padarė operaciją. Li
gonis sveiksta.

Taipgi sveiksta ir slaugė Mal- 
ir sporto, vina Zapėnaitė, guri pavojingai

Pirmadienio vakare, birželio 
( ,.............................; į susi
rinkime, p. Ona Šakienė labai 
įdomiai apibudino suvažiavimą 
“Diocesan League of Catholic 
Women”, atpasakodama turi
nius išklausytų prelekcijų. Tik 
gaila, kad ne visos Arkibrolijos 
narės dalyvavo susirinkime.

Ši draugija savo metinę su-

Brightonparkietėms tikrai pa- 
pp. Paurazus 

taip, kad jie manė einą pas pp.
, Vengeliauskus minutėlei kitai 

Šv. Elzbietos draugija bendrai pasisvečiuoti. Vos įėjus salėn ir 
su Kazimieriečių draugija, bir- sušukus “surprize”, orkestrui 
želio 23 d., rengia Palangoje užgrojus pasitikimo maršą ir p. 
jikniką. Neteko nugirsti ar Paurazienei šiek tiek . . „ _ _
daugiau bus išvažiavimų šiais įėjus”, prasidėjo šokiai ir šokta' turėjo susirinkimą namuose po-' 
metais Palangoje. '.kol šeimininkės pakvietė prie'nios Helen Jonės, 1726 — 17th

stalų apdėtų valgiais. Pirm St. N. W. Linksmas vakaras bu-
Šv. Pranciškaus parapijos ko- pradėsiant valgyti, prisegta gy- vo visiems. Ben. Sienuta pagro- j 

lektorius, Juozas Lalis su savo vų gėlių “corsage’ai” p. Elz. jo “Electric Steel Guitar”; buvo 
žmona Ona buvo išvykę New Paurazienei bei jos mamytei p. žaidžiama bingo ir kortomis, ir 
Yorkan pamatyti Pasaulinę Pa- Elz. Veloniškienei, kuri sykiu visi bendrai padainavo, 
rodą. su Paurazais atvažiavo iš Det-

Šiais metais vidurinę mokyklą roit.
— High School baigia: J. Bud-; p_____ j_______________ ,t__
revičius, E. Remeikis, B. Pau- terų Sąjungos Illinois valstybės po operacijos, sveiksta gerai ir' 
lauskas, J. Buka. O. Svenčiony- direktorei bei Chicagos Apskri- greitai.
tė, B. Mockiūtė, R. Miliauskai- ties vice-pirm ininkei paaiškinus Draugijos nariai važiavo į 
tė, L. Milinauskaitė, J. Antana- tikslą ir įteikus dvi gražias do- Arlington Aphiteater melstis 
vičiūtė, J. Grendaitė, J. Jaku- vanas nuo susirinkusių ir kitą už karo metu mirusius, Knights 
tis, J. Miliauskaitė, B. Sinkevi- nuo penelių sąjungiečių A. Pat- of Columbus. Draugijai vado-' 
čiūtė. riek ir P. Zakaraitės, pavesta vaujant pamaldose dalyvavo a-

O Katalikiškąją High School vakaro programėlę vesti centro pie 60 draugijų ir jos padėjo 
baigia Ona Padvaiskaitė ir su iždo globėjai bei Moterų Sąjun- po vainiką prie paminklo Neži- 
pasižymėjimu J. Andruškevičiū- gos Chicagos Apskrities pirmi- nomo Kareivio. Lietuviai taip 
tė. Aušrelė. ninkei Albinai A. Poškienei, ku- pat padėjo vainiką. Kunigas

ri pareiškus savo džiaugsmą bei Giedra padėjo patarnauti mi- 
mintis dėl centro pirmininkės šioms, kurias atlaikė kunigas 

, perstatė įvairias McDermott iš Atlantic, Iowa. 
kalbėtojas bei kalbėtoją, kurių Pamokslą pasakė vyskupas 
tarpe sveikino: Moterų Sąjun- O’Hara, direktorius Notre 
gos 20-tos kuopos Jaunamečių Dame universiteto iš Notre 
vardu, pirmininkė jaunutė Re- Dame diecezijos.
kašiūtė, jų globėja p-lė Adella Diena buvo graži, į šv. mišias 
Patrick bei centro iždininkė. E- buvo privažiavę daugelis žmo- 
lena Statkienė, 
vardu sveikino Helena Dauno-

VASHINGTON, D. C.

ŠVENTAS RASTAS
I

NAUJAS TESTAMENTAS 
ir EVANGELIJOS

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats
pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

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

i
i
* TARP LIETUVIŲ

Diskusijų klubas, kuris yra 
sekcija Amerikiečių - Lietuvių 

“atsipei- draugijos Washingtone, D. C.,

Programa
Naujos Anglijos Chorų, kurią išpildys Lietuvių 

Dienoje — Dainų Šventėje 4 d. liepos, Marianapolyj, 
Thompson, Conn.
1. Jaunimo giesmė (2 punktai)..................J. Naujelio.
2. Tai aš užgirdau, III sąsiuv. (3 punk.) P. Adomavičio.
3. Berneli mūsų........................................... A. Aleksio.
4. Ant Kalno Klevelis (2 punktai)...............J. Čižausko.
5. Pasėjau Kanapę (6 punktai)............... M. Petrausko.
6. Eisim broleliai namo (3 punktai).......... S. Šimkaus.
7. Lietuvos himnas.
8. Amerikos himnas.

Chorų chorą, kuris susidarys iš keletos šimtų dai
nininkų, diriguos muzikas Brolis Jonas Banys, MIC.

Juozas Gabralowitz, draugijos 
iždininkas buvęs per penkis me- 

p. Marijonai Paukštienei, Mo- tus, yra sugrįžęs į savo namus

Sunkiai serga Antanas Gir-
sa, senas “Darbininko” skaity- ““T“, . atsilankymo,tojas. Jam padaryta sunki ope
racija. Guli N. E. Babtist ligo
ninėje, Roxbury, Mass.

CHICAGO, ILL
Netikėtos Pagerbtuvės 

Elz. Paurazienei.

Atvažiavo į šitą miestą dirbti 
dėl Dėdės Šamo viena lietuvai
tė iš Waterbury, Conn., Ona 
Draugelis. Turinti giminių Bal
timore, rodos, kad daug laiko, 

į
i

67-tos kuopos nių.
Draugijos paskutinis mėnesii

Šiemet Mirusių Atsiminimo rienė, pirmininkė, ir kitos kuo- nis susirinkimas įvyko gegužės 
dienai pripuolus ketvirtadienį, pos narės: Leokadija Krikščiū-19 d. Po susirinkimo visi važia- 
daug Chicagiečių išvažiavo į ki- nienė, kuopos organizatorė, Ele- vo į Great Falls, Maryland, Po- 
tus miestus pasisvečiuoti iki na Mickeliūnienė, 
sekmadienio, ir daug atvažiavo Trust, ir kuopos bei apskrities per viršų didelių akmenų. Visi 
iš kitų miestų Chicagon svečiuo- rašt., Mar. Paulienė, advokatas turėjo linksmą laiką. Pavaikš- 

~ , Bronė Puzaus- čioje, visi susirinko prie ugnies
j kienė, buvusi centro iždininkė, ir kepė “hot dogs

• • -v v « • — T—«« «« T ▼ v .
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tis su savo giminėmis bei drau- Juozas Grish, 
f . I, gaiš.

Mirusių Atminimo dieną per .Marijona Juškienė, p. Elz. Pau- 
Labdarybės Sąjungos pikniką, razienės sesutė, Ona Paurazie- 
Vytauto parke, netikėtai teko nė, 
susitikti su p. Stasiu ir Elzbie
ta Paurazais ir jų sūnum Sta

siuku iš Detroit, Mich. Ten pat 
su jais bešnekant pp. Mar. 

j Paukštienei, Elenai Statkienei,
Albinai Poškienei ir kitoms Są- 

; jungietėms. kilo mintis suruoš- 
Į ti kokias nors vaišes p. Elzbie- 
! tai Paurazienei, kuri yra Moterų 
i Sąjungos Centro pirmininkė. 
'! Kadangi jie manė išvažuoti iš 

| Chicagos už dienos, kitos, tad 
slaptai nutarta turėti vaišes ry
tojaus dienos vakare, tai yra 
gegužės 31 d. pas pp. Vengeliau
skus. Brighton Parke. Mėginta 

į kuodaugiausiai per vieną dieną 
f sukviesti sąjungiečių bei p. Elz. 
[ Paurazienės draugių, kas pada-
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ten praleidžia.
Nellie Kizevich buvo pas savo 

tėvus svečiuose, Springfield, II- 
linois, tris savaites laiko.

J. J. W.

iniais Metais laikraštis 
'Darbininkas' $3.00 metams

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

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

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

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

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
i
a

Moterų Sąjungos centro 
raštininkė — Marijona Vaičiū
nienė; salės savininkė, sąjungie-. 
tė Vengeiiauskienė ir šeiminin
kių vardu — Marg. Petrošienė. 
Galiausiai kalbėjo pati centro 
pirmininkė, p. Elzbieta Paura
zienė. pareikšdama, kad nesiti
kėjo šio vakaro nei dovanų, bet 
nuoširdžiai už jas dėkoja savo 
bei savo mamytės vardu.

Pavalgius, vėl šokta bei žais
ta tikrai gražioje nuotaikoje, 
taip kad net “išrasta” naujas 

Į šokis, kurio nė viena, turbūt, iš 
atsilankiusių nemokėtų pakar
toti.

Ankstybam rytojui artinantis, 
ir atsisveikinus bei palinkėjus 
laimingos kelionės namo pp.

i

i” ir “Marsh- i 
mallows”. Užtraukę kelias lie-į 
tuviškas dainas, grįžo visi na
mon.

Girdėjau, kad Ona Gavelis tu-; 
į rėjo greitai išvažiuoti į Phila- 
delphia, nes sirgo jos motinėlė | 
ir buvo nuvežta į ligoninę.

Vasarą draugija susirinkimų 
iki spalių mėnesio neturės. Bus 
išvažiavimai prie Chesapeake 
Bay, “Beach Parties” ir tt.

• Bowling ratelis, Diskusijų' 
klubas ir kviesti svečiai turėjo j 
didelę vakarienę Collier’s Inn.

, gegužės 21 d. Po vakarienės, vi-J 
i si gavo pašokti iki 12 vidurnak-j 

čio. Albert Peterson pasirodė | 
kaip geras dainius (poet). Jis 
surašė poeziją apie visus bow- 
ling ratelio narius, 
mas taip gerai, kad visiems bu
vo daug juokų.

pritaikyda-

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston, Mass.
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ŽINUTES

DAKTARAI Birželio 8 d., tapo pakrikšty
tas Vladas - Juozas sūnus Vlado 
Juozo ir Anelės (Overkaitės) 
Baronų. Kūmai buvo Vincentas 
Overka ir Liudovika Overkienė.

VIETINES ŽINIOS
i vaus V. Savickas. Sporto prog- 
j rama rūpinsis kun. K. Jenkus ir 
: Vyčiai. Mažasis choras bus va
dovybėje muz. R. Juškos ir jo 
pagelbininkų. Svečius priims 
prie vartų pp. J. Kumpa, p. Ver- 
večka, Pr. Grigaliūnas, p. Pe- 

j t> i čiulienė ir K. Niauronis. Barče-16 d., Romuvos parke, i i_= —i-  jr 

sūnus, Jeskevičius, Savilionis ir

Birželio 7 d., po vakarinių pa
maldų, Šv. Petro parapijos vei
kimo komisijos susirinkime dar
buotojai pasiskirstė darbais pa
rapijos išvažiavimui, kurs įvyks 
birž. 16 d., E______ E,
Montelloje. Pats pirmininkas V. k0E?ELPPo.J^ * 
Valatka rūpinsis busais. Vai- Suiluo’ JCOIkCV‘vlUi’’

.... . . i K. Šidlauskas. „ Parapijos staluigius, biznierių dovanotus su- ‘ _
rinks Bronislovas Rusteika, pp. 
Verbickienė, Švedienė, Kaune
lienė, Bernotienė ir ,______
Valgius Lithuanian Furniture 
kompanijos troku nuveš ir jais 
rūpinsis pp. V. Širka, J. Vaišno
ras, A. Sanda ir p. Barolis. Lei
diniais rūpinsis kun. Albertas 
Abračinskas, p. Bematonienė, 
pp. Brazauskas ir Švelnys. 
Jiems dar reikia 200 pagelbi
ninkų. Saldainiams spėti vado-

šeimininkaus: pp. Barolienė,
Slatkevičienė, Jeskevičienė, Ver- 

Jočienė Mickienė, Švedienė, Volungevi- 
čienė, Jocienė, Kaunelienė, Bra
zauskienė, Marksienė ir k. Po
nia. Karčiauskiesnė turės išmislų 
skyrių. Kermošiaus rengėjai dar 
kelią antrą šimtą. 10 draugijų 
rūpinsis savo stalų darbinin
kais. Susirinkimo buvo šūkis:— 
“Pradėkime išvažiavimo darbą 
šiandien”. —

nu

Lietuvis Dantistas
A.LKapodus

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 8:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbrldge 8330.

JohnRepshis,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampa* Inman arti Centrai Sqn 
Cambridge, Mase.

Ofiso Valandoe: 2 — 4 ir 8 — 8.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
IŠNUOMUOJAMA keli, įrengti 
su baldais kambariai. Nuominin
kais pageidaujami vyriškiai. 
Bus galima gauti gatavą, gerai 
paruoštą, valgį, jei bus pagei
daujama. Namas yra vienos šei
mynos, netoli nuo maudynių, 
tik 15 minučių kelio į Bostoną.

Kreipkitės telefonu: Gen. 6069. 
Namas randasi 11 Tileston St., 
prie 128 Meponset Avė., Dor
chester, Mass. (11-14-18).

PARSIDUODA arba mainysiu 
ant mažesnės nuosavybės dvie
jų šeimynų, po 7 kambarius na
mas. Viskas moderniškai įreng
ta. Yra V/2 aktaro žemės. Gera 
vieta. Atsišaukite: Joseph Dią- 
mond, 19 Hanson Ct., Wobum, 
Mass. (arti Eastern Avė.).

(6-25)

Geg. 31 d., Southbostonietė 
Antanina Tauriuskaitė ištekėjo 
už Edvardo Doherty, New Yor- 
ke. Liudijo Karolis Schimpf ir 
jo žmona Margareta.

Birž. 9 d. apsivedė Jonas Ivoš- 
kus su Aldona Šilalyte, gyv. 28a 
Story St. Liudijo Pranas Valon- 
gevičius ir Palmira Antanėlytė.

Taip pat tą dieną apsivedė 
j Vincentas Baravykas su Marijo- 
1 na Janulyte, gyv. 95 W. 6th St. 
i Liudytojai buvo Juozas Janulis 
' ir Juzė Venickaitė.

II

Tą dieną, atsilaikęs šv. mišias, 
kun. Albertas Abračinskas iš
važiavo į Holyoke, Mass. Ten jis 
pakrikštys savo brolio daktaro 
sūnų ir paviešės keletą dienų.

Kun. K. Urbonavičius išvažia
vo Thompsonan į Kolegijos 
mokslo metų baigos parengimą- 
iškilmes.

Birž. 9 d., tapo pakrikštyta 
duktė Kazimiero ir Stefanijos 
Maneikų, gyv. 25 Hinckley St., 
Dorchester, vardais Jeannette- 
Maria. Kūmai buvo Albertas 
Skaparas ir Eleonora Vasiliaus
kaitė.

GARNYS
Geg. 30 d. pas pp. Joną ir Ko- 

triną Vervečkus, gyv. Dorches
ter, Mass., apsilankė “garnys”, 
dpdovanodamas puikiu sūneliu. 
Motina ir sūnelis jaučiasi gerai. 
P-nia Vervečkienė yra šv. Mar
garitos ligoninėje.

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mė»ą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję Į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matote “Darbininke**.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

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

parengimams.

— F. Baltruiiūnaz ir p. Klinga, Sav. 
Breadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON. MASS.

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

Visi skelbki tfe “Darbininke”.

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

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu jren- 
fi gimu. Tik pasuksi guzikę ir turėsi tokią žilumą, kokią norėsi. Nėra 
5 dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams ižsimokėti ir nereikės pradėti 
S mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
5 pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBĖRIS IR GAS PITERIS

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

į Telef. SdU 0346

Dvarų Parceliavimo Reikalu

Vykdydama

Marianapolio Kolegijos Rūmų Veranda, kurioje liepos 4 dieną, įvyksta iš
kilmingos šv. mišios. Kiekvienais metais suvažiuoja tūkstančiai lietuvių iš vi
sos Naujos Anglijos ir tolimųjų valstybių dalyvauti Lietuvių Dienoje liepos 4. 
Kviečiame ir šiais metais visus lietuvius į Lietuvių Dien„ liepos 4-tą.

Vilnius
dvarų parceliaciją Vilniaus 
srityje, Vilniaus Apygar
dos Žemės Tvarkymo įstai
ga jau pradėjo ruošti par
celiuojamų dvarų žemės 
sunaudojimo projektus, 
šiais projektais bus nusta
toma, kam ir kiek žemės 
iš parceliuojamų dvarų 
bus duota. Kaip esame in
formavę, prašymų žemei 
gauti yra paduota labai 
daug ir jų išsprendimas 
užtruks ilgesnį laiką. Že
mės sunaudojimo projek
tus numatyta paruošti šie
met, o ateinantį pavasarį 
išparceliuoti sklypai bus 
perduoti valdyti beže
miams ir mažažemiams, 
kurie bus aprūpinti žeme.
— Rytų Lietuvos ūkinin
kams, kuriems šių metų 
sėjai stigo sėklų, jų pasky
rė Žemės Ūkio Rūmai. 
Tiems ūkininkams yra iš
dalinta dideli kiekiai avi
žų, miežių, peliuškų, dobi
lų ir bulvių, šią savaitę sė
klų dalinimas baigiamas.
— Geležinkelio adminis
tracija nusprendusi netru
kus perstatyti geležinkelio 
tiltą per Vilnelę ir pagrin
diniai remontuoti Vilniaus 
geležinkelio stotį.

I
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Dvaras, Kuriame Pirmieji Buvo Atleisti Nuo Baudžiavos 
Valstiečiai

gydamosi šalia vieškelio. 
Nuo kryžkelės Pakruojis 
— Šiauliai dvaro kelias ap
sodintas iš abiejų pusių 
liepomis. Toliau nepapras
to grožio paties dvaro so
dyba. Joje stovi dideli bal
ti vieno aukšto mūriniai 
rūmai su baltomis kolono-

Lietuvos Elektrofikacija

Arti Mūšos, ant jos inta- kelio dvaro savininkės, 
ko Mažupės, stovi gražus Marijos Karpienės vyras, 
Joniškėlio miestelis ir Jo- Igno Karpio sumanymą į-j mis, vasarą tankiai ap- 
niškėlio dvaras. Jau dau- vykdė: pastatė mūrinę Ig-! juostomis laukinėmis vyn- 
giau kaip 500 metų šis no Karpio vardo žemės ū- uogėmis. Į pačių rūmų 
dvaras priklauso Karpių kio mokyklą, mok. bendra- priebutį veda dideli akme- 
šeimai. O ji jau nuo senų būtį ir kitus prie mokyklos niniai laiptai ir visa tai iš- 

Anksčiau gau- grįsta didelėmis akmeni- 
šios mo- mis tašyto akmens plyto- 

kyklos beturčiai mokiniai, mis. Rūmo stogas raudo-

laikų turi kultūringų ir trobesius, 
gerų žmonių labdarių var- davę stipendijas 
dą.

Ignas Karpis 1809 m. pir- Atgavus Lietuvai Nepri-1 nų čerpių. Kairėje sody- 
masai atleido jam priklau- klausomybę, ši mokykla bos pusėje yra dviejų auk- 
sančius valstiečius iš bau- pavadinta Joniškėlio že-ištų mūriniai namai, kur 
džiavos ir padarė juos vi- mesniąja žemės ūkio mo- dabar yra Joniškėlio valse, 
sai laisvus žmones. Jis da- kykla ir išlaikoma valdžios! s-bė. Už rūmų prasideda a-j 
vė materialę — medžiagi- lėšomis. Dar [pie 20 ha ploto gražus me
nę paramą ir dar paskyrė savo lėšomis Ignas Karpis ’džių parkas, per kurį teka 
100 dešimtinių nuosavos 
žemės įsteigti Joniškėlyje' 
žemės ūkio mokyklai, kad

pastatė Joniškėlyje mūri- Mažupės upelė. Parke dar 
nę renesanso stiliaus

bažnyčią
yra didelė ir graži oranže- 

_______ ____z___  _ _ Į rėja. Jos augmenija vasa-; 
jo je galėtų mokytis apy- ir iš abiejų jos pusių, po rą beveik visa išvežama j 
linkių išlaisvintų valstie- mūrinį pastatą, viename iš prie rūmų ir sustatoma ■ 
čių vaikai. Gi Benediktas jų įrengdamas vaistinę ir;aplink juos. Padaryti įvai-j 
Karpis, dabartinės Joniš- ligoninę su ambulatorija, rūs gėlynai su šiltųjų kraš-j 

tų augalais, kurie labai pa
gražina pačią sodybą. Par
kas jau senas, jame auga 
seni ir dideli medžiai. Par
ke gali lankytis ir apylin
kes gyventojai.

i Atokiau nuo liepų alėjos 
yra vadinamas anglų par
kas, kuriame auga įvai
riausi medžiai. Jame auga 
apie 15 rūšių įvairių ąžuo
lų, maumedžiai, valakiškų 
riešutų medžiai, klevai, į- 
vairūs spygliuočiai etc. 
Čia yra įvairių paukščių, 
kiškių, voverių, kurie čia 
veisiasi. Iš parko eina ta
kas į žemės ūkio mokyklą; 
visai netoli matyti gražūs 
šios mokyklos rūmai, iš 
raudonų plytų statyti, gra
žiai išlindę iš apsupančių 
juos medžių... Kitoje pusė-! 
je parko, už upės, yra ke-, 
lios alėjos, iš jų didžiausia 
ir gražiausia — eglių alėja. 
Lankytis parke niekam ne- Į 
uždrausta. Kas tik nori iri 
kada nori, gali čia būti ir 
grožėtis jo puošnumu.

“XX.”

Dr. Pašakarnis Sveiksta
Pereitame “Darbininko” nu- 

meryj buvo pranešta, kad Dr. J. 
L. Pašakarniui padarė operaci
ją Deaconnes ligoninėje Bosto
ne. Bet šiomis dienomis sužino
jome, kad Deaconnes ligoninėje 
nesant vietos Dr. J. L. Pašakar
nis pasidavė operacijai New 
England Baptist ligoninėn, Bos
tone.

Dr. J. L. Pašakarnis kasdien 
vis eina geryn ir tikimasi, kad 
pasveiks, ko mes jam linkime. 
Rap. I

' o antrame — pradžios mo- 
Į kyklą, kuri buvo pavadin- 
■ ta Igno Karpio vardu. Kar
pių ir kitur yri pastatytų 

; bažnyčių ir mokyklų. Sa- 
Į koma, kad paskutiniosios 
i kartos Karpių šeima pasi- 
; žymėjusi dideliu lojalumu 
lietuviams. Geradaris ir a- 
pylinkėje kultūros kėlė
jas Ignas Karpis miręs vos 
tik sulaukęs 20 metų am
žiaus.

Arti vieno kilometro 
Joniškėlio miestelio 
pat dvarui, traukiasi kaš- 

stonų alėja pėstiems, ran-

I

nuo 
iki

I

I
I

Draugijų Valdybų Adresai

I

i

I

►

Kaunas — Kuro, šviesos 
ir energijos ištekliams ra
cionalizuoti ir tikslingai 
bei visiems prieinamai 
naudoti, pati valstybė ė- 
mėsi tvarkyti Lietuvos e- 
lektrofikaciją. Tuo reikalu 
bal. 27 d. išleistas prane
šimas, kuriame sakoma, 
kad Ministrų Taryba, siek
dama aprūpinit visą kraš
tą pigia, visiems gyvento
jų sluoksniams prieinama 

j elektros energija, suvieno
dinti jos kainą visose kra
što vietose ir energijai pa
sigaminti panaudoti vi
sus savo krašto natūrali
nius energijos šaltinius, 
taip pat derinti energijos 
ūkį su bendruoju tautos ū-, 
kiu.

Elektros stotys, kurias 
stato vietinės savivaldy
bės arba privatūs asmenys 
ar organizacijos, turės bū
ti statomos pagal nustaty
tą elektrifikacijos planą. 
Be to, tiek savivaldybės, 
tiek privatūs asmenys ir 
organizacijos gali savo ka
pitalu ir darbu dėtis į Val
stybės Iždo sudarytas e- 
lektrofikacijos organizaci
jas,
kacijai per pastaruosius 
metus jau yra daug pada
ryta, ypatingai pasiruoši
mo ir paruošimo srityje. 
Tačiau, be valstybės įsiki
šimo nežinia, kada būtų 
sulaukta didesnių vaisių. 
Dabar galima laukti, kad 
šis vienas iš visų svarbiau
sių Lietuvos kultūrėjimo 
uždavinių žymiai sparčiau 
pasistūmės pirmyn viso 
krašto naudai.

Lietuvos elektrofi-

dirbs apie 150 darbininkų. 
Pernai iš užsienių buvo į- 
vežta į Lietuvą 123,000 to
nų cemento, už kurį sumo
kėta apie 6 milijonai litų. 
Cemento reikalavimas tu
rės kasmet vis dar didėti, 
nes numatoma visa eilė 
stambių statybų, kaip tai 
autostrada, hidroelektri
nės užtvankos ir kt.

ĮVAIROS SKELBIMAI
»i Juozas M. Dilis

LaikrodininkasI
| Parduodu Įvairiausios rūžles auk-

I ainius ir sidabrinius daiktus.i

♦

Taipgi ir pataisau

368 WEST BROADVVAY
8o. Boston. Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjau. 
Sodevvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos 2emou 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Oueen AnnLaundry.Inc.
7-9EllerySt.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai Išplauti, 

paveskite iį darbą mums.

W00DST0CK
TYPEVVRITERS

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mase. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.

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

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 VVashington St., Roslindale, 
Tel. P&rkvvay 0558-W

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolų raštininką.

•V. JONO EV. BL. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka, Jonas Z iikis,
7 Winfield St., So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldicnį kiekvieno mčneslą 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 497 
E. 7th St., Sc. Boston, A'.aas

I
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Į

i

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius. kurie Ravo skelbimais remia 
“Darbininkę”.

i Visi skelbkitės “Darbininke”.

Akcinė ben
drovė “Cementas” pasira
šė su čekų fabriku 
da” sutartį, pagal kurią 
“Škoda” turi pristatyti ir 
įmontuoti visus Skirsne
munės cemento fabrikui 
reikalingus įrengimus. Ti
kimasi fabriką baigti iki 
1941 m. rugsėjo mėnesio. 
Fabriko statyba prasidės 
šį pavasarį. Metinė fabriko 
gamyba bus 60,000 tonų 
cemento per metus. Jame

Kaunas

“Ško-

IBaraseričius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

JosephW. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir N akt). 
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funera! Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir noktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2S09
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Rytinių Valstybių Žinios
Vieša Padėka

ROCHESTER, N. Y. — 
Brangūs mūsų Geradariai,

Kuomet negalima kiekvienam 
atskirai padėkoti, tai norime 
nors visiems kartu išreikšti 
nuoširdų ačiū, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie surengimo 
šio vakaro.

Pirmučiausiai gerbiamam kle
bonui kun. J. Bakšiui, už pa
kvietimą artistų, pagarsinimą 
bažnyčioje ir svetainę. Kunigui 
P. Valiukevičiui, už taip nuo
širdų raginimą, kad kuoskait-1 
lingiausiai publika atsilankytų.' 
Visoms darbininkėms, kurios 
taip nuoširdžiai darbavosi ir* 
nemažai prakaito išliejo, kad 
tik padarytų vakarą pasekmin
gu. Visiems aukotojams, kurie 
taip nuoširdžiai ir duosniai au
kavo valgių ir gėrimų.

Taip pat visiems, kurie atsi
lankė ir savo centais parėmė šį 
vakarą. Visiems, kurie užlaikė 
svečius, per kelias dienas vaiši
no, ir dar suteikė jiems malo
numą, pavažinėjo po mūsų gra
žų Rochesterį ir po gėlynus.

Nuoširdžiai tariame ačiū Pr. 
J. Olšauskui už tokį gražų teat
rą, kuris sutraukė tokią daugy
bę žmonių, kad pristigo net sė
dynių, o kuomet Ponas J. Mor
kūnas atėjo pagelbon ir privežė 
kėdžių, tai pristigo vietos, kad 
kaikurie turėjo stovėti ant laip
tų ir visuose kampuose.

Tas viskas parodo, kaip žmo
nės atjaučia ir remia Seseris 
kiekvienai progai pasitaikius.

Lai Gerasis Dievas gausiai 
visiems atlygina, o mes nepa
miršime savo kasdieninėse mal
dose, maldauti Aukščiausį, kad 
Jis Jus visus palaimintų.

Dėkingos
Seserys Sv. Pranciškaus.

ELIZABETH, N. 1
PARAPIJOS EKSKURSIJA
Didžiuliu laivu “SS Clermont”, 

Parapijos išvažiavimas į Roton 
Point Beach, Conn., įvyks šeš
tadienį, birželio-June 15 d., 
1940, nuo East Jersey Street 
prieplaukos, 9:30 vai. ryte, va
saros laiku (day-light savings 
time). Šokiams gros Frankie 
Jay ir jo Continental orkestras, 
labai pasižymėjęs net svetim
taučių tarpe. Parapijiečių dė
mesiui patariama, kad į šį laivą 
žiūrėtų kaipo savąjį, nes Para
pijos Vardu buvo pasamdytas, 
ir todėl gali drąsiai pasikviesti

savo gimines, draugus ir pažįs
tamus, kartu su jais dalyvauti 
ir žymiai paremti mūsų įstai
gas. Laike ekskursijos bus pa
siūloma karšti pietūs, kad daly
viams nereikėtų vežtis. Už 50c. 
galės sočiai pasimaitinti: štai 
menu — Viralas: Palangos 
Clam - Chowder arba Kapsų ko
pūstai su Griškabūdžio grybais. 
Mėsa: Karštas “Roast-Beef” 
la Kaunas: arba kilbasai

Dzūkų stiliaus (su kopūstais), 
arba Aukštaičių kumpis su bul
vėmis — salad Elizabeth. Užsi- 
gardavimas: Namiškių keptas 
“cake” arba vaisiai; kava arba 
pienas.

Parapijos Ekskursijos Komi
sija turėjo savo paskutinį susi
rinkimą sekmadienyje birželio 
2 d., ir išrinko sekančius dar
buotojus: —

Pirmininkas — kun. kleb. J. 
Simonaitis; ekskursijos vadas 
— kun. Jonas Šarnius; ekskur
sijos tikietų darbuotojai: para
pijos trustess’ai: Povilas Kirve- 
levičius, Mykolas Beržanskis, 
kartu ir prof. J. Žilevičius.

Įžangos kontrolė: Kazys Ber
notas, Kazys Kakštas, Kazys 
Petraitis ir Mykolas Peckus, Sr.

Užkandžių komisija: Zofija 
Cibaičiūtė su Albina Jankaus
kaite; Teresė Pečiukaitė su Al
bina Butkiūte.

Valgių Rinkimo Komisija: — 
Aleksandra Karvojienė, Elzbie
ta Liutvinienė, Marijona Ku- 
niutienė, ir Marijona Gedminie
nė. Šeimininkės: (prie Chow- 
der’io): Juozapina Norbutienė 
su Viola Norbutaite; (prie ko
pūstų) : Aleksandra Karvojie
nė; (prie kavos) : Agota Degu
tienė; (prie pieno): Ona Miliu- 
kienė; (prie sodės): Ieva Vai- 
tulionienė, Stefanija Balandie- 
nė. Bendrai šeimininkės: Elena 
Savickienė, Barbora Paulikienė, 
Veronika Akrantauskienė, An
tanina Jankūnienė, Magdalena 
Kirvelevičienė, ir Agota Pec- 
kienė.

Ledo prižiūrėtojas: Vincas 
Senkus; ekskursijos turto sar
gas: Kazys Petraitis, vaiterkos: 
valgykloje — Monika Pavalkie- 
nė, Stanislava Juozapavičienė, 
ir Eleanora Žemeckienė; svečių 
tarpe — Vladislava Kirvelevi
čienė, Izabelė Lukšienė, Karoli
na Lisevičienė, Marijona Vit
kauskienė Jr., Emilia Merritt.

Prie gėrimų: Domininkas Ani- 
lionis (užvaizdą), Petras Dil
kus, Liudvikas Sležys, Steponas 
Pinkevičius; Mykolas Zabita 
(užvaizdą II), Povilas Krivec-

Pasaulinės parodos New Yorke, Lagoon of Nation vaizdas, kur sako
ma kiekvienas parodos lankytojas galįs gėrėtis vėsiu nuo vandens vėje
liu. Ir atsigaivinęs vėl sekti miniaturinio pasaulio, įvairių šalių parodoj 
išstatytus eksponatus. >■ > i

: kas, Jonas Kryžonis, Jonas Ged
minas. Floor - Manager šo
kiams : Edvardas Marcinkevi
čius. Programas: vedėjas — 
prof. Juozas Žilevičius su para
pijos choru. Programo įvairu
mų perstatytas (master - of - 
events) Petras Dilkus.

Pennsylvanijos Žinios
PITTSBURGH, PA.

DIEVO APVAIZDOS 
KALNE

Pavasaris žydi...

Pavasaris visame savo grožy
je aplankė Šv. Pranciškaus A- 
kademiją. Patekęs į Pittsburgo 
pietų kalnus ir įlipęs į Dievo 
Apvaizdos kalnelį, kur randasi 
akedmija, žmogus tiesiog ap- 

i rimtą tikslą»svaigsti nuo akį veriančių nuo- 
susidaryti pakankamą paramą stabiai gražių vaizdų. Pati kai-j 
lietuviškoms mūsų įstaigoms, no viršūnė apsidengusi žaliu ki- 
ypač parapijos mokyklai. Todėl. limu, o medžių šakos atrodo lyg ■ 
kviečiame savo brolius lietu- žalumo skraiste apgaubtos. O;’ j
vius dalyvauti ir ne tik paremti kokių medžių čia nesama! Pa
rimtą darbą, bet taip pat pasi- j kalnėje — sodai balta pavasario 
naudoti proga, o kas dar svar- marška pasipuošę, o aplinkui 
biau būti dalyviu. Verta būti ( kvapus pušaičių miškas, kuris 
dalyviu, kad patyrus daug ma
lonumo.

Nuolankiai kviečia visus 
Klebonas kun. J. Simonaitis ir 

Visa Ekskursijos Komisija.

KVIETIMAS: Iš virš minėtų 
davinių, skaitytojas gali su
prasti, kaip plačiai ir rūpestin
gai Ekskursijos Komisija dar
buojasi, kad užtikrintų daly
viams visišką patogumą pra
leisti malonų laiką. Šis pasisten- 

| girnas turi labai

NEW YORK CITY, N. Y.

8

Akademijos tikslas yra: pri
rengti studentes morališkam, 
inteligentiškam, katalikiškam ir 
lietuviškam veikimui. “Ir švie
sa ir tiesa jų kelius telydi”.

Lakštingala.

trijų, ir tt.” Todėl patartina, 
kad 'priaugančią^ - jaunuomenę 
leistumėte į lietuviškas mokyk-

V f - £>5

las. K. D.
55 1

Lietuvos Generalinio Konsu
lato Hew Yorke Paieškomi 

Asmenys:
Adomėnas, Feliksas. į Ameri

ką išvykęs apie 1907 — 1908 
metus ir pradžioje gyvenęs 
Brooklyn, New York.

Augaitienė, Veronika, anie 
1901 m. gyvenusi Brooklyn, 
New York. Ji yra našlė Jono 
Augaičio, taipgi žinomo kaino 
James Siebert ir John Siebert, 
gimusio Marijampolės anskr. 
1878 m. ir mirusio New Yorke 
1935 m. Velionis paliko šiek 
tiek turto.

Balčiūnai, Augustinas ir Po
vilas, kilę iš Židžiūnų kaimo, 
Krinčinos parap., Gulbinų vals-

BROCKERT’S
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.

Lietuvos Generalinio Konsu
lato attache p. Vytautas Sta
šinskas pasaulinėje parodoje, 
New Yorke, pasakė sveikini
mus atidaryme American Com
mon ir palinkėjo geriausios a- 
teities.

American Common bus nau
dojamas įvairiems tautiniams ir 

; atskirų tautų grupiniams pa
rengimams laike šios vasaros 
pasaulinėje parodoje. Jis yra 
pastatytas vietoje buvusio pe
reitais metais Rusijos pavilio- 
no. Jame yra orkestro estrada, 
šokių platforma ir telpa virš 
4,000 sėdynių.

Kiekvieną savaitę atskirų tau- 
|tų grupės šią vasarą išpildys 
i ten savo programą.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Čolumbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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i! koncertas. Šventinimo apeigas 

į atliko L. M., prel. J. Ambotas. 
Į į Apeigose dalyvavo svečiai kuni

gai : J. Valantiejus, V. Karkaus- 
kas, B. Gauronskis, P. Lunskis, 
J. Kripas.

Vargonų sąstatas apima 1148 
dūdas, keturiuose balso plo
čiuose bei harmonijose. Jų mu- 
zikalinė įtalpa pasižymi švelniu 
tonu, kas paprastai yra reikalin
ga bažnytinės muzikos pietiz
mui. Koncertą išpildė svečiai so
listai ir vietinis choras. Vargo
nais solo buvo išpildyta šie kuri
niai, būtent: “Chrisfus Resurex-

BRIDGEPORT, CONN.
Šio mėn. 26 dieną įvyko nau

jų vargonų pašventinimas, ir 
tąja pačia proga bažn. muzikos 

Šventinimo apeigas

!
I
I

š. m. liepos mėnesio 4 dieną, 
3-čią vai. D.S.T., su didelėmis 
iškilmėmis bus pašventintas 
naujos Šv. Pranciškaus Seserų 
Akademijos Kampinis Akmuo. 
Mūsų didžiausias troškimas ir 
noras, kad lietuviai, su savo or
ganizacijomis skaitlingai daly
vautų šiose iškilmėse. Nuošir
džiai kviečiame visus, bet jeigu 
negalima, tai prašome išrinkti 
bent dvidešimts ar daugiau na
rių su savo pirmininku-e prie
kyje, reprezentuoti Jūsų garbin
gą draugiją. Malonėkite prisiųs
ti mums skaičių ir vardus tų, 
kurie dalyvaus. Mes jiems duo
sime specialią vietą iškilmių 
metu.

Kaip žinote, ta diena taip pat 
paskirta šios kolonijos Lietuvių 
dienai švęsti. Prašome visų, o 
visų atvažiuoti, pasigrožėti vie
ta ir pasilinksminti. Įvairumų 
brs daug. Tegul šie 40-tieji me
tai būna kuo skaitlingiausi Lie
tuvių Dienos iškilos metai.

Linkėdamos Jūsų Draugijai ir 
Jos nariams didžiausios sėkmės, 
pasiliekam su jumis,

Sv. Pranciškaus Seserys

lietuviškas liaudies dainas. Jų 
pasirodymas publikoj sužavi vi-Į 
sus. Paskutiniu metu jos žada 
pašokti Pittsburgo Universiteto Į 
Metiniame Seserų Alumnae su
sirinkime, kur kasmet dalyvau
ja suvirs 2,000 seserų.

Bet kadangi ši mokykla yra 
vienintelė katalikiškoji aukštes
niojo mokslo įstaiga šiame Pitt- 
sburbo miesto dalyje, tai sese
lės jaučia pareigą priimti sve
timtautes studentes, kurios 
trokšta įsigyti krikščionišką iš
auklėjimą. Jų tarpe yra italių, 
prancūzių, airių ir kitų.

Akademikių diena prasideda 
9 :00 vai. iš ryto, kada Akademi
jos autobusas, aplankęs apylin
kės miestelius, įvažiuoja į kalną 
ir sustojęs ties akademijos du
rų papila visą būrį jaunų mer

gaičių su tamsiom mėlynom 
suknelėm papuoštom baltom a- 
pikaklėm. Visos tada skuba į 
koplytėlę pagarbinti Jėzų apsi- 

į gyvenusi Švč. Sakramente ir 
; Dasiprašyti palaimos dienos 
darbams. Tada skambučiui da
vus ženklą, visos renkasi į pa

skirtas klases, kur kaip bitutės 
uoliai mokosi įvairias mokslo 
šakas. Mokslas čia baigiamas 
nėr 4 metus. Visi dalykai dėsto
mi pagal Pennsylvanijos valsty
bės aukštesniųjų mokyklų prog
ramą. Akademija yra užtvirtin
ta Pennsylvanijos Mokslo De- 
partmento ir akademikės gauna 
privilegiją stoti į universitetą 
be egzaminų. Ji taip pat pri
klauso prie šių žymių organiza- 

. ei jų: National Catholic Educa- 
į tion Association, Intemational 
Federation of Catholic Alum
nae, Eastem Commercial Tea- 
chers’ Association ir National 
Scholastic Press Association. 
Akademijoj netik dėstomi teo- 
retiški dalykai, bet mergaitės 
taip pat yra paruošiamos prak- 

'tiškam gyvenimui. Jos yra mo
komos namų ruošos dalykų — 
siuvimo, virimo ir rankdarbių. 
Be to kiekviena mergaitė gali 
specializuotis muzikoje ir mene. 
Akademijos orkestras, choras 
ir vaidyba yra labai aukštai į- 
vertinami Pittsburgo akademijų 
tarpe. Akademijoj veikia įvai
rios draugijėlės: Lietuvių, Ispa
nų ir Prancūzų kalbos rateliai, 
Marijos Sodalicija ir Alumnae 
baigusioms.

Akademijos personalas susi
deda iš 15 seselių mokytojų, ir 
trijų pasauliečių. Joms vado
vauja Ses. M. Loyola, kuri eina 
Akademijos direktorės parei
gas. Akademijos kapelionas yra 
kun. J. Skripkus.

I

prieš didįjį

1928 metais 
iš Ginočių 
valse., Ro-

pilnas gyvumo nuo ryto iki va
karo, nes čia viešpatauja įvai
rūs sparnuočiai, kurie šakose; 
sutūpę suokia giedriai ir ra
miai, it pakelėje nerūpestingi ir 
bekrykščią vaikai.

Bet kas daugiausiai priduoda' 
gyvumo ir grožio šiam žydin-i 
čiam rojui, tai jaunutės akade- 
mikės, kurių yra apie 150. Jų 
linksmas juokas ir daina perga
li net gamtos muziką ir duoda
si pajusti, kad esi jaunystės pa
saulyje. Jos daugumoj yra lie
tuvaitės susispietusios iš įvairių 
Amerikos valstybių įsigyti ka
talikiško bei tautinio išauldėji- 
mo ir labai prieinamom sąly
gom gyvena prie Akademijos 
esamam pensionate. Pensionate 
galima tik apsigyventi lietuvių 
tautybės mergaitėms, kad savo 
tarpe galėtų auklėtis lietuviškoj 
dvasioj nevaržomos svetimtau
čių. Jų auklėtoja yra Sesuo M. 
Imelda, kuri tris metus yra stu
dijavusi Lietuvoje V. D. Uni
versitete, tai tautiniam auklėji
mui yra pilnai prisiruošusi. Jos 
pastangomis mergaitės puikiai 
gali atlikti visus tautiškus šo
kius ir sudainuoti gražias mūsų

— Ravanello, “Minster Chi-
— Calver, “Evensong” — 

“Largo” — Dvorak.
— Bach. Koncer- 
palaiminimu su 
Pamokslą pasakė 

Nors paprastai.

PHILADELPHIA, PA.

I

it” 
mes” 
Johnson, 
Preludio XXI
tas baigės 
Švenčiausiu, 
kun. Lunskis. 
amerikietis muzikos meną ne-
perdaug tevertina ir į panašius 
koncertus nesiskubina, tačiau 
čia visos sėdinčiųjų vietos buvo 
užimtos. Garbė bridgeportieČių 
lietuvių visuomenei, kuri paro
dė, kad moka eiti su savo dva
sios vadais vieningo darbo ke
liu. Didesnė garbė vietos klebo
nui Kun. J. Kazlauskui. R.

Užbaigimui Parapijinės 
Mokyklos Vakaras 

Birželio 2 d., Šv. Kazimiero 
parapijos užbaigimui mokyklos 
Seserų Kazimieriečių buvo su
ruoštas mokyklos mokinių links
mas vakarėlis parapijinėje sa-l 
ėję, 331 Earp St. Programą su
darė dainos, šokiai, ir dalis ko
medijos ir kalbos. Pilnai galima 
pasigerėti tais jaunais priau
gančios kartos lietuvaičiais beit 
ietuvaitėmis, kurie scenoje pa

sirodė tikrais Lietuvos vaikais. 
Jeigu nežinotum, tai tikrai sa-| 
kytum, kad tie visi scenos vai
dintojai kelios dienos iš Lietu
vos atvykę mokiniai, nes sceno
je kalbas kalba ir dainas dai
nuoja aiškiai lietuviška kalba. 
Nieks negalėtų pasakyti, kad 
tie jaunuomenės žiedai Ameri
kos lietuviai, kurie nėra matę ir 
nežino, kur ta tėvų žemė, Lietu
va. Už tokį lietuviškos dvasios 
skiepijimą į tas jaunas sielas, 
pirmiausia priklauso padėka lie
tuvių katalikiškoms parapiji
nėms mokykloms, mokytojams 
ir mokytojoms seselėms ir taip 
pat parapijiečiams tėvams, ku
rie išauklėja ir užlaiko parapi-l 
iines mokyklas. Kaikurie atska
lūnai nekenčia katalikybės ir 
niekina ją, bet kada jų vaiku
čius katalikiškos mokyklos iš
moko, tai ir patys supranta, kad 
negerai daro, nes jo vaikai mo
ka netik anglų kalbą, bet ir lie
tuviškai skaityti, rašyti. Prisi
mena prof. K. Pakšto žodžiai: 
“Dvi kalbas moki, tai atstovau
ji dviejų vietą, tris kalbas —

IŠ 75 MOKYKLŲ LAIMI
2-rą VIETĄ

Šv. Pranciškaus Akademijos 
mokinė, Konstantina Račkaity- 
tė iš Vandergrift, Pa., laimėjo 
antrą vietą mašinraščio konkur
se, kuris įvyko Pittsburgo Uni
versitete Komercijos skyriuje, 
gegužės 16 d. Konkurse dalyva
vo atstovės iš 75 mokyklų. Pa
sirodo mūs lietuvaitės, tai ištik
rųjų gabios mergaitės, nes kas
met joms pasiseka prasimušti i 
Dirmas eiles. Pereitą metą viena 
lietuvaitė laimėjo pirmą premi- 
ią rašomųjų darbų konkurse 
Pennsylvanijos valstybėje. Tat 
garbė mūsų lietuvaitėms, nes 
savo sugebėjimais gražiai rek
lamuoja mūs tautą svetimtau- Į čiaus, Biržų anskr., į Ameriką 
čių tarpe. Žemaitukas, išvykę prieš 1914 m.

Bilotas, Petras, į Ameriką iš
vykęs 1910 metų pavasarį iš Že
maitijos ir pradžioje gyvenęs 
Brooklyn, New York.

Birštonas, Vincas, į Jung. A- 
merikos Valst. išvykęs 1913 me
tais ir iki 1928 metų gyvenęs 
1535 Wood Street, Philadelphia, 
Pa.
Feder, Louis, į J. A. Valstybes 
išvykęs 1923 metais ir iki 1933 
metų gyvenęs 169 S. First St., 
Perth Amboy, New Jersey.

Jančiauskas, Vladas, kilęs iš 
Semeliškių Būdos, Trakų apskr., 
į J. A. V. išvykęs 1912 m. ir iki 
1915 m. gyvenęs Boston, Mass.

Gendvilienė - Mocytė, Barbo
ra, kilusi iš Mastaičio vienk., 
Gruzdžių vaisė., Šiaulių apskr., 
į J. A. V. išvykusi 
karą.

Gurklis, Bronius, 
išvykęs į Kanadą 
kaimo, Panemunės
kiškio apskr. ir 1931 metais gy
venęs 195 Queen, Toronto, On- 
tario, Canada.

Kirmonas, Stanislovas, sūnus 
Petro, gimęs Klangių kaime, 
Velionos vaisė., 1929 metais gy
venęs Pittsburgh, Pa.

Klinga, Rapolas, 1927 metais 
išvykęs į Kanadą ir gyvenęs 9 
Beta Street, Hamilton, Ontario, 
Canada.

Kupriniai, Juozas ir Antanas, 
kilę iš Utenos apskr. Po moti
nos mirties Lietuvoje yra likęs 
turtas, kurį savinasi visai sve
timi.

Mackevičiai, Jonas ir Tamo
šius, 1923 metais gyvenę Syra- 

| cuse, New York.
Mančiunskas, Boleslovas, į J.

I A. V. išvykęs 1911 metais ir 
Į pradžioje gyvenęs Boston, Mass. 

Rukytė, Uršulė, kilusi iš Mas
taičio vienk., Gruzdžių vaisė., 

I Šiaulių apskr.
Sudintas, Kazys, prieš dešim- 

Įtį metų išvykęs į Kanadą ir 
1936 m. gyvenęs St. Balikte de 

ĮKilkenny, P. Q., Canada.
Ventilai, Liudvikas ir Zeno

nas, Amerikoje pasivadinę Luis 
Wintil ir Zenon Wintil, iki 1934 
m. gyvenę Claridge, Westmore- 
land Co., Pa.

Kaikuriems iš ieškomųjų pri
klauso turtai bei palikimai, ku
rie gali teikti svetimiems neat
siliepus teisėtiems įpėdiniams. 
Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi rašyti: 
Lietuvos Generalinis Konsulatas 

16 West 75 Street,
New York, New York.

"Gyvojo Rožančiaus 
paslaptys

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir <n*ažiai Ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.


