
DABARTIES. 
BILDESIUOS DARBININKAS

Gerb. Skaitytojų Dėmesiui
Kitame “Darbininko” nu

mery j (penktadienį, bal. 9 
d. laidoje) tilps įdomus ir 
svarbus straipsnis ir laiš
kas Lietuvos Naujosios 
Konstitucijos reikalu, ku
riuos ką tik gavome iš Lie
tuvos.

LIETUVAI REIKALINGA 
KONSOLIDACIJA

ALYTUS. Balandžio 10 d. — 
Ministras Pirmininkas Mironas, 
darydamas pranešimą vietos 
tautininkams, pareiškė, kad 
“šiandien Lietuvoje ne koalicija, 
bet konsolidacija yra reikalin
ga. Ateityje Vyriausybė rūpin
sis dar labiau silpnesnių rajonų 
medžiaginės ir dvasinės būklės 
pagerinimu. Ginčuose su lenkais 
mūsų teisę gali sukliudyti tik 
jėga”.

Taip, tautininkams reikalinga 
konsolidacija, bet valstybei rei
kalinga koalicija. Tikimės, kad 
ministras pirmininkas kun. Vla
das Mironas, kalbėdamas tauti
ninkams tą ir turėjo mintyje, 
nes Lietuvos krizės metu tauti
ninkai pasirodė labai silpni, ne
vieningi ir neištikimi. Kai kurie 
tautininkai valdininkai ir uni
formuoti karininkai, kaip prane
ša spauda, krizės metu įstojo į 
“Pochodnią”, lenkų propagandi
nę organizaciją, o kiti apgulė 
bankų langelius ir išsiėmė indė
lius.

Jeigu Lietuvoje būtų koalici- 
jinė vyriausybė, tai tokių zuikių 
būtų daug mažiau. Būtų daug 
didesnis vyriausybei pasitikėji
mas, vieningumas ir atsparu-
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Katalikas, kurs neremia kata
likiškos spaudos, neturi teisės 
vadintis geru Bažnyčios vaiku. 

Vyskupas Ketteleris

EINA NUO 1915 METŲ

Įkalino 800 Radio 
Klausytojų

bal.

i

TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) BALANDIS (April) 26 D., 1938 M., No. 32. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTĄ

Naciai įteikė Čekoslovakijos 
Valdžiai 8 Reikalavimus

Carsbad, Čekoslovakija, 
bal. 25 d. — Vakar Konrad 
Henlein, vokiečių nacių va
das, įteikė Čekoslovakijos 
valdžiai 8 reikalavimus,, 
tarp kurių vienas svarbiau
sias, būtent, kad Sudeton 
vokiečiams, kurių esą apie 
3,500,000, duotų pilną au- 
tonimiją. Jeigu to nepada
rys, tai grasina Čekoslova
kijai tokiu pat likimu kaip 
Austrija. Čekoslovakijos 
naciai, beabejo, yra inspi
ruojami Vokietijos nacių.

K
(

Vengrai Reikalauja Pada
linti Čekoslovakiją

Auto Unija Nubalsavo Paskelbti
Palies 20,000 Darbininkų
------------------------------------------------------------------------------------------ _________________________________________________________

ADF. Nariai Pikietuoja 
ADF. Seimą

mas.
Tikimės, kad ministras pirmi

ninkas pakvies prie valstybės 
vairo ir kitų partijų ir srovių į- 
žymiausius vadus, kurie yra pa
sižymėję kovose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir nepriklau
somybę iškovoję garbingai vai
ravo Lietuvos valstybės vairą.

Tautininkai turėtų suprasti, 
kad skirstyti tautą į sūnus 
posūnius yra žalinga.

ir

Lietuvos Tautininkai 
Skaičiuose

Kiek laiko atgal, Lietuvos 
tautininkų generalinis sekreto
rius dr. Janavičius pranešė tau
tininkų suvažiavime, kad Lietu
vių Tautininkų Sąjungoje yra 
12,928 nariai; 1,883 kandidatai. 
Jų tarpe 13,986 vyrų ir 825 mo
terų. Nariai ir kandidatai pa
gal užsiėmimą: 7.625 ūkininkų, 
500 darbininkų, 346 amatininkų, 
1728 mokytojų, 2,895 kitų valst. 
tarnautojų. 735 savivaldybių 
tarnautojų, 409 privatinių įstai
gų tarnautojų, 184 pirklių ir 
pramoninkų! 28 advokatų, 237 
laisvų profesijų ir 10 dvasinin
kų.

Visi žinome, kad tautininkų 
vyriausybei esant prie valstybės 
vairo, į Tautininkų sąjungą į- 
stojo įvairaus plauko karjeris
tai. Tikrųjų tautininkų skaičius 
bus kur kas mažesnis.

Vadinasi, tautininkai turi a- 
pie pusę nuošimčio visų Lietuvos 
gyventojų savo partijoje.

Taigi, rodos, turėtų būti aiš
ku, kad Lietuvos tautininkai, 
būdami mažumoje, turėtų prie 
valstybės vairo pakviesti įžy
miausius mūsų tautos vadus, 
turinčius daugumos gyventojų 
pasitikėjimą.

Pilnos Cėrkvės Maldininkų 
Rusijoje

Londonas, Anglija,
25 d. — Sovietų Rusijoje 
areštavo ir pasodino į ka
lėjimus 800 vyrų ir moterų, 
kurie klausėsi slaptos ra
dio stoties kalbų, kurios 
buvo nukreiptos prieš so
vietų diktatoriaus Stalino 
režimą.

Rusijos vidaus reikalų 
komisaras Nikolai I. Yez- 
hov, brutališkos policijos 
galva, išleido dekretą, kad 
bile kas bus sugautas klau
santis slaptos radio prog
ramos, bus ištremtas 10

Budapeštas, Vengrija, — 
Bal. 25 d. — Čia įvyko Ven
grų Revizijos Lygos kon
gresas, kuriame dalyvavo 
20,000 vengrų. Kongresas 
priėmė rezoliuciją, kuria 
reikalauja pakeisti Tria- 
non sutartį. Pakeitus tą 
sutartį, Čekoslovakija bū
tų padalinta į dalis.
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Naciai Sumušė Redaktorių
New York, N. Y. — Ba

landžio 24 d., naciai žiau
riai sumušė Dr. Charles 

metų į Siberiją, o bile kas Weiss, anti-nacių žurnalo 
sugautas organizuojant i redaktorių, kada jis atsisa-
klausytojus bus sušaudy- kė pabučiuoti nacių ženklą 
tas. t v

Sovietų komisarams ne- mušeikų.

I

(svastiką). Policija ieško

J. E. Vyskupas O’Brien Kon
sekravo 5 Altorius Marijonų 

Seminarijoj
Chicago, III. — Penkta

dienį, bal. 22 d., J. E. vys
kupas O’Brien konsekravo 
5 altorius Marijonų Semi
narijos koplyčioje, Hinsda- 
le, III. J. E. vyskupui asis-j 
tavo kun. Jenčius, kun. 
Mačiulions. Giedojo klieri
kų choras.

Vyskupas O’Brien atna
šavo šv. mišias, rektoriui 
kun. Vaitkevičiui ir kun. J. 
Vaičiūnui asistuojant. Iš-j 
kilmėse dalyvavo kun. Ma-' 
gnas Kazėnas iš Pitts
burgh ir kun. Skripkus iš 
Šv. Pranciškaus vienuoly
no. Taipgi dalyvavo ir vie
tiniai kunigai.

pavyko susekti kur yra to
kia radio stotis, iš kurios į 
eina prieš juos kalbos. Spė
jama, kad stotis yra auto
mobilyj ir juo važinėja iš 
vietos į vietą. Buvo įtartas

Gen. Franco Sulaikė Ofen
syvą Katalonijoj

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos Rubežius — Gen.

Čekai Areštavo Du Lenku 
Balionistu

gen. Dybienko, buvęs Le- Franco, Ispanijos naciona- 
ningrado raudonosios ar-1 lįstų vadas, įsakė sulaikyti 
mijos garisono vadas, kai-' ofensyvą prieš radikalus 
po turįs sąryšį su tokia ra- Katalonijoje, kad galėtų 

J Šiomis geriau užsitikrinti ir susi- 
dienomis areštuotas ir su-i-tvarkytį užimtose vietose.
dio stotimi, ir jis

šaudytas.

24 Sužeisti Traukinių 
Katastrofoje

Chicago, III., bal. 25 d. — 
Čia dviejų karų plieninis 
kreitasis iškeltas trauki
nys trenkė į stovintį medi
nį karą. Važiavusieji pasa- 
žieriai smarkiai sutrenkti 
ir iš jų 25 sužeisti.

Londonas, Anglija —An
glija ir Airija susitarė ta
rifo reikalu. Tarifo klau
simas buvo neišspręstas 
nuo pat Airijos atsiskyri
mo nuo Anglijos.

Barcelonoje radikalų val- 
! džios teismas nuteisė 10 
j valdininkų ir karininkų 
i mirtimi ir jie tuojau buvo 
sušaudyti. Radikalų ka
riuomenėje vyksta nesusi
pratimai.

Pranešama, kad Prancū
zijos valdžia įsakiusi sus
progdinti kažkuriuos tiltus, 
kurie jungia Prancūziją su 
Ispanija, kad tremtiniai 
negalėtų pabėgti iš Ispani
jos į Prancūziją, kur ir da
bar yra tūkstančiai.

Lenkai Jau Sveikina 
Lietuviškai

“Kurjer Wilenski”, atvy
kus Lietuvos atstovui į 
Varšuvą, įsidėjo pulk. 
Škirpos atvaizdą ir pasvei
kinimą lenkų ir lietuvių 
kalbomis. Lietuviškojo pa
sveikinimo tekstas ; 
toks: “Šiuo istoriniu Len-

Maskva, Rusija, bal. 25 d. 
— Nepaisant griežto anti
religinio varžymo, dar už- 
silikusios cerkvės prisipil
dė žmonėmis Velykų šven
tės dienoje, bal. 24 d. Kaip 
žinome, ortodoksai šventė - 
Velykas bal. 24 d.
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Flint, Mich., bal. 25 d. — 
United Automobile Wor- 
kers of America nariai 
dirbantieji Buick ir Chev- 
rolet automobilių dirbtuvė
se nubalsavo paskelbti 
streiką. Bet unijos vadas 

i Homer Martin pareiškė, 
kad streikas prasidės tik 
tada, kada nebus galimy
bės geruoju susitaikinti su 
kompanijomis. Nesusipra
timai kilo dėl to, kad kom- 
panjos atleidžia darbinin
kus nuo darbų ir paskui 
atleistuosius priima ne pa
gal senumo, bet kaip joms 
patinka. Be to, priima ir 
moka mažesnes algas, ir 
t. t.

Jeigu tų dviejų kompani
jų darbininkai bus privers
ti išeiti į streiką, tai jis pa
lies apie 20,000 darbininkų 
ir kitose dirbtuvėse.

. Providence, R. I., bal. 25 
d. — Pereitą savaitę Ame
rikos Darbo Federacijos 
valstybės centras nusipir
ko naują rašomąjį stalą ir! 
tą stalą atvežė neunijistai 
darbininkai. Sužinojęs Lo- 
kalas 251, tuojau pasiuntė 
pikietierius pikietuoti A- 
merikos Darbo Federacijos 
Valstybės seimą. Pikietie- 
riai neleido į svetainę ats
tovų. Spėjama, kad tas 
streikas, kol pasieks gerb. 
skaitytojus šis numeris, 
bus likviduotas.

I

SMARKOS MŪŠIAI MADRIDO 
FRONTE

Ispanijos nacionalistai 
pradėjo smarkią ofensyvą 
Madrido fronte. Dalis na
cionalistų jau įsiveržė į 
Madrido pakraščius. Spė
jama, kad dabar naciona
listai dės visas pajėgas už
imti Madridą ir tuo užbaig
ti karą.

Varšuva, Lenkija, bal. 25 
d. — Du lenku balionistu 
pakilo su balionu iš Mosci- 
ce miestelio, ir kaip sako
ma, vėjui papūtus, lenkų 
balionas pasiekė Čekoslo
vakiją. Čekoslovakijos ru
bežiaus sargyba paleido į 
lenkų balioną šūvius. Ba- 
lionistai nusileido Čekoslo
vakijos žemėje. Čekoslova
kijos policija lenkų balio- 
nistus areštavo ir balioną 
nusavino.

Lenkija dabar reikalau
ja paleisti balionistus ir 
grąžinti balioną.

Sušaudė 9 Kitus Stalino 
Priešus

Maskva, Rusija, bal. 25 d. 
Šiomis dienomis paskelbta, 
kad sovietų budeliai sušau
dė 9 kitus Stalino priešus. 
Pasmerktieji buvo sušau
dyti Centralinėje Azijos 
respublikoj, Kirgize, kuri 
yra dalis sovietų unijos.

Sėdėjimas Kenkia Sveikatai
Atlanta, Ga., bal. 24 d. — 

„ Dr. N. P. Neilson iš Stan- 
yra ford Universiteto, Ameri

can Association for Health 
kijai ir Letuvai metu nuo- prezidentas pareiškė, kad 
širdžiai sveikiname atvyk- amerikiečiai trumpina sa- 
stantį Lenkijon pirmąjįivo amžių sėdėjimu. Štai 
Lietuvos Respublikos ats- i jie sėdi prie radio, tėatruo- 
tovą p. ministerį Kazimie- Į 
rą Škirpą ir linkime kuo: 
sėkmingiausių vaisių abie
jų valstybių, surištų dau
giaamže tradicija, gerų 
kaimyninių santykių nor
malizacijos srityj”.

se, automobiliuose, orlai
viuose, skaitydami ir tt., ir 
kada jiems reikia užlipti 
laiptais, tai jie netenka 
kvapo ir pavargsta. Dr. 
Neilson įrodinėja, kad per
daug sėdėti nesveika.

Ištrėmė 4 Rusų Generolus 
Iš Paryžiaus

Ispanijos Nacionalistai 
Bombardavo Puigcerda
Bercelona, Ispanija, bal. 

25 d. — Gen. Franco lakū
nai iš astuonių orlaivių 
bombardavo miestą Puig- 
cerdą, kuris yra arti Pran
cūzijos rubežiaus, 60 mylių 
nuo Viduržemio juros.

Paryžius, Prancūzija, — 
Bal. 25 d. — Vidaus reika
lų ministeris išleido įsaky
mą ištremti 4 rusus gene
rolus, kurie pabėgę iš Rusi
jos gyveno Paryžiuje kaipo 
tremtiniai. Ištremtieji yra1 
šie: Chatiloff, Rusų Karo Į 
Veteranų Prancūzijoj pre
zidentas; Turkol, Kousans- 
ky ir Kotchkine. Taipgi bus 
ištremti ir kiti “nepagei
daujami” svetimšaliai.

Palaidojo 45 Darbininkus

Masiniai Areštai Barcelo- 
noje

Paryžius, Prancūzija, — 
Bal. 25 d. — Ispanijos ra
dikalų . diktatorius Negrin 
įsakė padaryti kratas vi
suose namuose Barcelono- 
je, Valencijoje ir kituose 
radikalų kontroliuojamuo
se miestuose. Įžiūriamieji 
kaipo nacionalistų simpa- 
tizatoriai tuojau areštuo
jami ir nuteisiami ilgiems 
metams kalėjiman arba su
šaudomi. Kratas namuose 
daro nakties metu, kada 
visi gyventojai namuose. 
Simpatizatoriai nacionalis
tai vadinami “Penktoji 
Kolumna”. Sako, kad tas 
pavadinimas duotas nuo 
to, kada nacionalistai ver
žėsi į Madridą, ir buvo pa
skelbta, kad eina “keturios 
kolumnos”, tai Madride e- 
santieji gen. Franco simpa
tizatoriai paskelbė, kad 
“penktoji kolumna” laukia 
Madride. Taigi dabar visi 
taip vadinami “penktosios 
kolumnos” žmonės be nusi
kaltimo areštuojami ir 
šaudomi.

Japonai Smarkiai Puola 
Kiniečius Shantung 

Fronte

Grandy, Va. — Pereitą 
penktadienį Keen Moun- 

i tain angliakasyklose kilo 
lekspliozija ir užvertė apięJ 
:55 darbininkus. Keturias- 
dešimts penkis užtrošku- 
sius darbininkus jau iš
traukė ir palaidojo. Spėja
ma, kad bus visi žuvę. Val
džia daro tyrinėjimą.

Shanghai, bal. 25 d. — 
Japonija sukoncentravo 
visas savo karines jėgas 
Shantung fronte ir smar
kiai puola kiniečius. Japo
nai būtinai nori užimti 
Lung-Hai geležinkelį.

I

Baus Už Teikimą Pagelbos 
Žydams

Berlynas, Vokietija, bal. 
25 d. — Vokietijos valdžia 
išleido dekretą, pagal kurį 
bus baudžiamas kiekvienas 
asmuo, kurs kokiu nors bū
du pagelbės žydams užlai
kyti pramonę arba nuosa
vybę. Žydų pagelbininkai 
bus baudžiami už pirmą 
nusikaltimą metais kalėji- 
mu.

I

Tūkstančiai Radikalų Pateko 
(Franco Nelaisvę

Rilio, Ispanija, bal. 24 d. 
— Montalban - Teruel sri- 
tyj gen. Franco kariuome
nė apsupo ir paėmė į nelai
svę apie 10,000 radikalų.

Lietuva Pripažino Ethiopiją 
Italijai

Kaunas, Lietuva — ■ šio
mis dienomis Lietuvos vai-j 
džia pripažino Ethiopijos 
kraštą Italijai.

Susirūpino Užbaigti Streiką
Rochester, N. Y., bal. 25 

d. — Federalės ir valsty
bės valdžios tarpininkai vėl 
pakvietė sunkvežimių sa
vininkus ir darbininkų uni
jos atstovus pasitarimui, 
kad užbaigtų sunkvežimių 
vairuotojų streiką, kuris 
prasidėjo 9 dienos atgal ir 
streikuoja apie 1,000 vai
ruotojų, priklausančių prie 
American Federation of 
Labor Teamsters and 
Chauffeurs unijos. Darbi
ninkai su darbdaviais ne
sutaria dėl viršlaikio atly
ginimo už darbą.

i

Klaipėdos Visuomenė Gin
kluoja Kariuomenę

KLAIPĖDA — Balandžio 14 
d. Klaipėdos visuomenė nutarė 
apginkluoti visą kulkosvaidinin
kų kuopą.

LDS. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 

g Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.d., š. m., 
& Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass. 
S Visos LDS. kuopos, apskričiai prašomi iš

rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
seimui.

Pageidaujama, kad LDS. apskričiai ir 
kuopos iš anksto prisiųstų savo sumanymus 
Centrui, kad prieš Seimą galėtume juos pa
skelbti organe “Darbininke”.

Kun. J. Švagždys, 
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

‘l1-—- —I
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LDS 1-MOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Reikalingas Vaius-Prolestas Blaivybei būtų didelė pa-
J * rama jei musų apylinkes

, .... įvadai, blaivininkai ir viso-
žmones randa reikalingų kie lietuviai su

dalytų varyti Įvairius va- važl’ot pasiryžtų varyti 
JUS. kad sutelkus reikiamą blai bės vaj ir tinkamai 
paramą vietiniams bei vi- u-testuot prieš kai ku. 
suomeniniams uzmany- ,riuos bQdus įr vietas svai. 
mams atsiekti. Jie suruo-; al pardavim0. 
šia visokius protestus gin
tis nuo priešų. Vienas di
džiausių žmonijos priešų 
yra girtuoklystė. Gydyto
jai įrodo, kad svaigalai y-
ra žmogaus sveikatai ken- Antradienj. ^1^0 26
ksmingi. Statistika sako:;d š ,m 7:3O val vakare Sv 
nuo girtavimo zuva dau- Petr0 par svetainėje. E. 7th 
giau žmonių, nei baisiau-^t. Kviečiami visi nariai daly- 
siame kare. Amerikonės j vauti. Valdyba.
moterys speciale krivulę Į 
nubalsavo, kad 62 nuošim-| 
čiai jaunimo ištvirkimų i 
paeina iš girtuoklystės.

Tiesa, randasi idealistų į 
būrys, kurie nori pakreipti 
geros valios žmonės į blai
vąją pusę. — Jie šaukia 
visų blaivininkų ir prita
rėjų metinį susivažiavimą, 
geg. 15 d., 1938, So. Bosto
ne. Jie, Šv. Petro bažnyčio
je, turės savo intencijai šv. 
mišias, klausys specialio 
pamokslo, bendrai eis prie 
Šv. Komunijos. Po to val
gys bendrus pusryčius 11 
vai. p. p. prasidės svarbūs i 
pasitarimai, svarstymai, 
paskaitos ir t.t.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9i iki 12,- bw> 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomia nuo 9 iki 12 v. diena. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutartį)

Nuoširdi Padėka
i ---------------j

Reiškiu viešai nuoširdžią pa
dėką kleb. kun. P Virmauskiui 
už dvasinį patarnavimą, ypač 
dėkoju kun. Jenkui už lanky
mą sergantį a. a. Simoną Kavo
lių ir aprūpinimą Šv. Sakramen
tais; Sesutėms . vinuolėms iš 
Cambridge už lankymą; kun. P. 
Juškaičiui už suraminimą; ve
lionio seserim pp. Povilaitienei, 
Zavetskienei iš Cambridge už 
atlankymą ir suraminimą; bro
liui Ciprijonui Kavoliui už viso
kiam opą pagelbą; visiems ki
tiems už dvasinius bukietus, 

! lankymą ir suraminimą, ir vi- 
: siems už dalyvavimą šermenyse 
! ir laidotuvėse mano mylimo vy
ro, a.a. Simono Kavolio, ypač 
daug man pagelbėjo duktė Onu-; 
tė ir jos vyras Bernardas Korai- 

j tis. Dar kartą tariu visiems nuo- i 
i širdų ačiū. :

Nuliūdusi,
Magdalena Kavolienė. ^

; Iš L.R.K. Fed. 3-čin Skyriaus 
SUSIRINKIMO

i

j Tel. Trowbridge 6330.

i JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

■Ifiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
tam p. Inmau arti Centrai Sq..

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKOJIMAS

Brolis paieško vilniečio lietu
vio STANISLOVO ČIBIRO, ki
lusio iš Kūjiškės kaimo, Daugė
liškio parapijos. Švenčionių as- 
krities. lenkų okupuotos Lietu
vos.

St. Čibiras yra apie 50 metų 
amžiaus, prieš keletą metų gy
veno Nek Yorke. Paprastas dar
bininkas. Ką nors apie jį žinan
tieji maloniai prašomi pranešti 
Darbininkui, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Peteri. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną

Pristatome į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUOR‘ 

STORE 
295 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. . 
Tel. ŠČU 9772

Rengia

Nekalto Pras. P. Marijos Draugija 
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE

VVINDSOR ST., CAMBRIDGE, MASS.

SEKMADIENĮ,

Gegužės - May 1 d., 1938
‘ 1 ■ > s - •

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 50c.
• ' . -e • A

Pelnas skiriamas naujos “Darbininko” Intertypos 
naudai.

Gerb. ir Gerbiamieji:—

Šį kartą Cambridge’iuje bus kas tai nepaprasta, 
nes Nekalto Pras. P. Švč. Dr-ja ruošiasi visu rimtumu 
priimti svečius ir viešnias ir juos pavaišinti skaniau
siais valgiais ir gėrimais. Taipgi turėsime vieną gra
žiausių programų, kurią išpildys Radio Grupė, vado
vaujant p. M. Karbauskui. Taipgi dainuos p. Mazga- 
lienė iš Brockton, Mass. Be to bus ir daugiau artistų.

Kalbės vietinis kleb. kun. Pr. Juškaitis, taipgi yra 
užkviesti svečiai: LDS Centro pirm. Kun. J. Švagždys, 
'Darbininko”-redaktorius A. F. Kneižys ir kiti.

Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti į šį parengi
mą smagiai ir maloniai praleisti laiką ir tuomi pačiu 
paremti katalikišką spaudą. Kviečia RENGĖJAI.

Į gratitude for its part in che- 
Nuliūdusi, į cking Barbarian advances and

Magdalena Kavolienė. į fostering the advance of civili- 
zation throughout the ages;

WHEREAS, of the seven new 
nations appearing upon the map 
of Europe at the close of the 

____________ ' World War, Lithuania is per- 
Antradienį, bal. 19, š. m., 7:30 haps the oldest racially;

vai. vakare, Šv. Petro par. sve- WHEREAS, Lithuania is ge- 
tainėje, W. 5th St., So. Bostone'- ographically so located as to be 
įvyko LRK Fed. 3-čiojo sk. su-^n a most strategic position in 
sirinkimas. Į Eastern Europe;

Tarp kitų bėgančių reikalų iš- VVHEREAS, said strategic 
klausyta nuodugnus raportas iš ■. 
Valdybos narių apie įvykusį' 
Masinį susirinkimą kovo 27, 
kuriame buvo pareikštas protes
tas dėl Lenkijos ultimatumo 
Lietuvai. Protestas-rezoliueijos' 
buvo pasiųsta: Jung. Valst. Pre-; 
zidentui F. D. Rooseveltui, Šen. 
David I. Walsh, Šen Henry Ca- 
bot Lodge, Rep. John W. McCor- 
mack. Tautų Lygai, Šveicarijoj, 
Anglijos, Prancūzijos. Sovietų 
Rusijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Latvijos, Estijos ambasado
riams VVashingtone.

Su protesto rezoliucijomis 
prijungtas laiškas su prašymu, 
kad aukštieji pareigūnai teik
tųsi užtarti Lietuvą.

Rezoliucijos buvo sekančios:

Resolution
VVHEREAS, Lithuania is now 

facing a crisis which threatens 
its territorial boundaries and 
its very independent existence 
at the hands of Poland:

WHEREAS, history shows 
that the nations of the world 
owe Lithuania an expression of

been recognized in fact by all 
the great nations of the world;

VVHEREAS, the efficacy and 
sanctity of treaties has always 
been regarded as a means to 
peaceful international relations;

VVHEREAS, the Suwalki Pact 
of October 7, 1920, entered into 
betiveen Lithuania and Poland 
established the legal right of 
Lithuania to the Vilna territo- 
ry, which comprises one-third 
of the area of Lithuania;

VVHEREAS, said strategic WHEREAS, on October 9, 
i position has made it the cock- i 1920, in utter disregard of the
> pit of Eastern Europe and ren- 
dered it the battle arena over 
many centuries, subjecting its 
territory to the rigors of every

į war of major importance;
> WHEREAS, its geographic 
position caused it to suffer grea- 
ter hardships than any otherį 
country during the World War:

VVHEREAS, the effects of the 
World War on its numerical, e- 
conomic, and financial strength 
renflered its recovery slower 
than most other nations:

VVHEREAS, the League of 
Nations has guaranted the in- 

i dependence of small nations;
VVHEREAS, govemments of 

j demoeratie form have by expre- 
ssion or implication indicated a 
desire for the continuance of a 
demoeratie form of govemment 
in nations, irrespective of size;

' VVHEREAS, Lithuania decla- 
red its independence on Februa- 
ry 16, 1918, with Vilna as its

; capital;
VVHEREAS, the independent 

govemment of Lithuania has

Įvyks Gegužės 13 d. Pittsburgh, Pa.
Laiko ir reikalų svarba 

kviečia mus darban nau
jiems svarbiems žygiams. 
Atsižiūrint į jų rimtį, skel
biu ALRK Federacijos Ta
rybos suvažiavimą gegu
žės 13 d., Pittsburgh, Pa. 
Posėdžiai įvyks Roošėvelt

viešbuty, prasidės 10:00 
vai. ryto.

Gerbiamųjų Tarybos ats
tovų nuoširdžiai prašau at
likti savo garbingą ir sy
kiu atsakomingą pareigą— 
dalyvauti suvažiavime.

Dr. A. G. Rakauskas,
ALRK Fed. Pirm.

of Nations consider, and take 
steps, to assure Lithuania its 
continued independence, and be 
it further

RESOLVED, that the nations 
of the world recognize the legal 
right of Lithuania to Vilna, and 
be it further

Suwalki Pact, Poland invaded 
' and took possession of Vilna;

WHEREAS, the wound caused 
by Polish occupation of Vilna 
has been aggravated by the clo- 

: sing of Lithuanian schools there 
situated, and the dissolution of 
some seven hundred twenty-five 
cultural organizations;

WHEREAS, the invasion of 
Vilna was executed under the 
direction and authority of a na- 
tion ten times stronger than 
Lithuania;

WHEREAS, Lithuania has 
recognized the futility of at- 
tempting repossession by war, 
choosing the altemative, over a 
period of years, of a develop- 
ment of good will, neighborli- 
ness, and political tolerance;

VVHEREAS, 
which Poland 
was cunningly 
no altemative 
acceptance;

VVHEREAS, might has never 
made right, and the exercise of 
might in attempting to gain an 
end has been shown in history 
to create a condition of intema- 
tional unrest;

N0W, THEREFORE, BE IT 
RESOLVED, that the nations 
of the world should show their 
appreciation of Lithuania’s con- 
tribution to the advance of civi- 
lization and manifėst toward 
Lithuania a helpful and co-ope- 
rative atitude, and be it fur
ther

RESOLVED, that the nations 
of the world recognize the de- 
predations of the World War 
which coused Lithuania’s pre
sent weakness, and induce them 
to lend Lithuania succor, in this, 
its hour of heed, and be it 
further

RESOLVED, that the League

the ultimatum 
issued recently, 
timed and left 
būt compelled

RESOLVED, that the demo- 
eratie nations of the world show 
by eonerete action their wish 
that Lithuania continue an inde
pendent democracy, and be it 
further

RESOLVED, that the nations 
of the world make every effort 
to re-establish the efficacy and 
sanctity of treaties as a means 
to peaceful international rela
tions, and be it further

I
RESOLVED, that the nations 

of the world repudiate the doc- 
trine of might being right, and 
be it further

RESOLVED, that the nations 
of the world indicate to Poland 
their displeasure at its ignoringj 
the Suwalki Pact, invasion of 
Vilna, and arbitrary cultural li- 
mitations of the Vilna area, and 
be it further

RESOLVED, that the eonduet 
of Poland in issuing an ultima
tum to a nation one-tenth as 
strong, and at a time of general 
international unrest, is serious- 
ly deprecated, and that the ulti
matum should be relegated to 
innocuous desuetude.

RESOLVED, that copies of

----------------------------------------------------- r------------------------------------------------------» - ■ i.= 

these resolutions be fonvarded 
to the President, Secretary of 
Statė, and Members of Congress 
of the United Statės, to the Go- 
yernments of Great Britain, 
France, Soviet Union, Lithua
nia, Poland, Latvia, and Esto- 
nia, to the League of Nations, 
and to the Press.

Chairman
J. Kumpa.

Į šios rezoliucijos reikalą gau
ti atsakymai nuo: Rep. John 
McCormack, kuris rezoliucijas 
esąs įteikęs J. V. Sekretoriui 
HulI; Šen. D. I. Walsh, kuris 
praneša, kad kreipęsis į Senatą, 
tikslu, kad rezoliucijos būtų at
spaustos Kongreso rekorduose; 
Šen. H. C. Lodge, Jr., pranešė, 
kad jis esąs patenkintas dėl pri
siųstų rezoliucijų, nes jis inte
resuotas Lietuvos - Lenkijos 
dabartiniu nesusipratimu; Lie
tuvos Ministras P. Žądeikis, 
pranešė, kad mūsų masinio susi
rinkimo rezoliucijos bus persių
stos atitinkamam departmen- 
tui į Lietuvą; Jung. Valst. Se
cretary of Statė, Chief, Division 
of European Affairs, Secreto- 
riaus vardu p. Pierrepont Mof- 
fat, pranešė, kad J. V. Vyriau
sybė laikydamosi savo pirmyk
ščio nusistatymo dėl nesikišimo 
į kitų valstybių reikalus, nors ir i 
atidžiai sekdama visus įvykius, 
nesikiš ir šiuo kart į minimų 
valstybių ginčus.

Federacijos skyrius pajudinęs 
net visą eilę politikos vadų su 
masinio susirinkimo protesto re
zoliucijomis jaučiąsi atlikęs sa
vo patrijotišką pareigą iš at
žvilgio į tėvynės Lietuvos ypa
tingai jaudinančią padėtį, kuri 
ekspliodavo anose Lenkų pasi
kėsinimo dienose.

Masinis susirinkimas nevien 
pareiškė savo protestą, bet ir 
parėmė Lietuvos ginimo reikalą 
aukomis:
$183.71; Išlaidų buvo $58.79 
Pasiųsta Tautos
Lietuvos gynimo $125.00.

Stambesnes aukas sumetė: — 
Kun. Pr. Virmauskis $10.00; Po 
$5.00 aukavo: kun. K. Urbona
vičius, p. Bušmanas, K. Griciū- 

■ nas; Po $3.00 — R. Klimienė, 
P. Razvadauskas; Po $2.00 — 
M. Kilmonytė, p. Baltrušiūnas, 
A. Nevieraitė, M. Ciunytė. Kiti 
aukavo dolerinėmis ir smulkes
niais. Federacijos skyrius nuta
rė įtraukti aukotojų vardus į 
protokolų knygą. Visiems au- 
kojusims tėvynės reikalams pa- 
rikšta jiems priklausanti padė
ka.

Baigiantis susirinkimui išrin
kta šiems metams nauja valdy
ba: Pirm. adv. K. Kalinauskas, 
vec-pirm. — J. Leščinskas, sekr. 
J. Kumpa, ižd. VI. Brazauskas, 
ižd. glob. L. Čekanauskaitė. -

Raporteris

Aukų surinkta

Į

Mirė

SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residenee: 198 M St. 
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

t

Fondui dėl

Balandžio 24 d. mirė Bos
tono miesto ligoninėje 
Marcelė Tamulevičienė 
(Janulytė), 58 m. amžiaus, 
gyv. 366 Savin Hill Avė., 
Dorchester Amerikoje pra
gyveno 40 metų. Paliko nu
liudime vyrą ir sūnų. Palai
dota antradienį, bal. 26 d. 
iš šv. Petro lietuvių para- 
pjos bažnyčios.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass.

NOTARY PUBLIC

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Pabandyk Naujam

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOVVN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

PASARGA
NEBŪK AVELE

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis į vietą 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena Į 
Deksnio Galinga Mostis 
yra: nekreip domės net j| 
jokius kitus siūlijimus. Są

žiningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiaisi per odą į gyslas ir dirbasi į kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ.. RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą. ŠALTĮ, NUVARGIMĄ. 
ATŠALUSĮ KRAUJĄ. NUTIRPIMĄ RANKŲ. KOJŲ. SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS. NYKSTELfcJIMĄ. ir kitus sausus skaudėjimus, tik neronas.

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmonių.' 
kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo. GARANTUOJAM pa-j 
sėkmės nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta įver-i 
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos' 
Mos ties, klausk taip: DEKEN’S OINTMENT. tai tik tada aplaikysi tikrąją >Mosties, klausk taip: DEKEN’S O D
ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT. 
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda aptiekose, krautuvėse ir per agen
tus. O jeigu negalėtumėt gauti savo mieste, tai reikalaukite tiesiog iš labo
ratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S OINTMENT CO, P. O. Box 352, 
Hartford, Conn, U. S. A. (5-18)

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Ovcrglobe ir kitu 

išdirbyščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Atidarymo diena —
VASARIO 18, š. m.

GAUKITE
Permanent vvave su mo
demiškomis mašinomis

CASPERS BEALTTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

. South Bp$tph, Mass.
Tel. Šou 4645

s;
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AMŽINA ADORACIJA
Įėję bažnyčion mes klaupia

me prieš altorių, kuriame ran
dasi švenčiausias Sakramentas, 
nulenkę kalvą kalbame “Garbi
name švenčiausiąjį Sakramentą 
Viešpaties mūsų Jėzaus Kris
taus tikrąjį kūną ir kraują...” 
Tais trumpais žodžiais mes pa
reiškiame kas yra tai, ką mes 
vadiname švenčiausiu Sakra
mentu. Giliau tiesos apibudinti 
nėra galimybės, čia viskas pa
sakyta, visiems aišku — supran
tama. Švenčiausias Sakramentas 
yra centras viso pasaulio, iš ku
rio viskas išeina ir į kurį viskas 
kreipiasi. “Visa per Jį padary
ta, ir be Jo nepadaryta nieko iš 
to, kas padaryta” (Šv. Jon. 1, 
3—5). Katalikai tą tiesą su
prasdami atiduoda giliausi pa
garbinimą Švenčiausiajam Sa
kramentui. Pamaldos bažnyčio
je, iškilmingos procesijos, pa
sauliniai Eucharistiniai kongre
sai — tai liudija. Be to niekas 
nesigaili aukų, turėti puikiau
sias bažnyčias, išpuošti altorius, 
naudoti brangius aukso indus ir 
t. t. Jeigu pamatytumėm Jį pil
name Majestote, tai vargiai be
galėtume pareikšti didesnę pa
garbą.

Bet-gi su skausmu reikia pa
žymėti, kad dar ne visi gerai pa
žįsta savo Išganytoją. Daugelis, 
nors ir nešioja garbingą katali
ko vardą, kelia maištą prieš Jį, 
paniekina ir šmeižia Jo bažny
čią, o kas baisiausiai, nepažin
dami tiesos, piktažodžiauja. 
Taip pasielgdami patys žūsta ir 
daro skriaudą bažnyčiai ir vi
sam mistiškam Išganytojaus 
Kūnui. Kas-gi darytina mums 
katalikams? Nieko kito kaip tik 
skriaudas padarytas Išganyto
jui išlyginti, arba permaldauti.

Kadangi mūsų laikais skriau
dos Išganytojui ir Jo bažnyčiai 
iš priešų pusės didėja, tai reika
linga, kad ir permaldavimas pa
didėtų, kad išlaikius lygsvarą. 
Nelaimė tam kraštui, kuriam 
piktenybės užplūsta, o nėra ats
paros. Tat reikia mums visiems 
arčiau ir labiau glaustis prie 
Švenčiausiojo Sakramento.

Išganytojas pasiliko tarpe 
mūsų Švenčiausiame Sakramen
te, kad Jam kaipo Atpirkėjui ir 
Karaliui atiduotume priklau
santį pagarbinimą, dėkavotume 
už gautąsias malones, išprašy
tume naujų ir ant galo, permal
dautume už savo silpnybes ir 
visų kitų klaidas, nes visi pri
klausome mistiškam Išganyto
jo kūnui.

Šventasis Tėvas vienai atsi
lankiusiai po Eucharistinio 
Kongreso maldininkų grupei pa
sakė: “Iš Eucharistinio judėji

mo aš laukiu ir matau pilną at
sinaujinimą krikščioniško gyve
nimo”.

Reikšmingus žodžius Jo Šven
tenybės katalikiškas pasaulis 
suprato, kad labiau ir karščiau 
garbinti Švenčiausiąjį Sakra
mentą, jau nuo seniai visuose 
kraštuose ir didesniuose mies
tuose įvesta Amžina Adoracija, 
— tai reiškia ten nuolatiniai — 
dieną ir naktį išstatytas ir ado
ruojamas švenčiausis Sakra
mentas. Lietuvoje taipgi tą 
trūkumą norima papildyti ir jau 
einame prie įkūrimo Amžinosios 
Adoracijos. Beabejo tas prisidės 
prie tikybinio, bei religinio at
gimimo mūsų brangios Tėviš
kės.

Šiomis dienomis gavau laišką 
nuo J. E. Vyskupo T. Matulio
nio. Jo Ekscelencija rašo: “1938 
metai yra Lietuvoje daugelio 
jubiliejų metai: 550 m. nuo įve
dimo krikščionybės Lietuvoje, 
325 m. nuo Dievo Motynos ap
sireiškimo Šiluvoje, 20 m. nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės. Vi
si paminėti jubiliejai norima tin
kamai apvaikščioti ir kuo nors 
pažymėti, įamžinti. Vienas tokių 
būdų numatyta įvesti pirmąją 
Lietuvoje Amžinąją Švenčiau
siojo Sakramento Adoraciją, 
kaip padėką Viešpačiui Jėzui už 
suteiktą Lietuvai krikšto ir Ne
priklausomybės atgavimo malo
nes, kaipo ekspedicija už mūsų 
tautos klaidas ir kad išmelsti 
Lietuvai gražią ateitį. Tam tiks
lui numatyta panaudoti Šv. My- 
kalojaus, Seserų Benediktinių 
bažnyčia, kaip tokiam dalykui 
tinkamiausią, pačiame centre 
mūsų laikinos sostinės. J. E. 
Metropolito J. Skvireckio prita
rimas, sutikimas ir palaimini
mas jau gautas. Prieš pradė- 
siant Amžinąją Adoraciją būti
nai reikia padaryti kapitalinį 
bažnyčios remontą, iš oro ir iš 
vidaus pusės ir tinkamai įrengti 
ir papuošti. Remontui reikia ne
mažai lėšų”.

Iš Vyskupo laiško matome, 
kad įkūrimui Amžinosios Ado
racijos Lietuvoje trūksta tik lė
šų. Kadangi plačioji visuomenė 
labai palankiai sutiko žinią apie 
įkūrimą Amžinosios Adoracijos, 
reikia pasitikėti, kad susiras ir 
rėmėjų. Jeigu kas iš malonių 
skaitytojų panorėtų prisidėti 
prie to Amžino paminklo, atmin
dami, kad per visus laikus bus 
minimi maldose tie, kurie prisi
dės prie įkūrimo tos Amžinosios 
Adoracijos. Aukas malonėkite 
siųsti J. E. Vysk. T. Matulioniui, 
Benediktinų Gatvė 4, Kaunas, 
Lietuva; arba Kunigui A. Lin
kui, 12259 Emerald Avenue, 
Chicago, III. Kun. D. Mikšys.

Marijos Skausmas
Eina Motina verksminga,
Seka Sūnų nukankintą,
Kryžiaus kelią ašarėlėms
Plauja kaip lietaus lašeliais.
Mato Sūnų nukankintą,
Šventą kūną sunaikintą,
Vai, koks skausmas širdį spaudžia, 
Nuliūdimas sieloj griaudžia.
Mato Kryžių jau iškeltą,
Jėzų vinimis prikaltą.
Jaučia, žemė kaip sudrebo, ,
Kaip kankintojai nustebo.
Vai, Marija Sopulinga!
Ši diena labai graudinga.
Su Sūnum kančias kentėjai,
Ašaras po Kryžium liejai.

Petras Aikšnoras (L. K.)
AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMmmttl

(vietinės ŽINIOS
J. E. KARDINOLAS SMERKIA 

NEPADORIUS ŠOKIUS
Sekmadienį, bal. 24 d., 

Naujos Anglijos Katalikų 
Kliubų Federacijos Provin
cijos metinio suvažiavimo 
jroga, atstovai dalyvavo 
Šv. mišiose Šv. Kryžiaus 
Katedroje, Bostone. Turi
ningą pamokslą pasakė J. 
E. Kardinolas O’Connell, 
kuris griežtai pasmerkė 
nepadorius šokius, pago
niškas madas, ir bendrai 
nepadorumą. Ragino kovo
ti prieš nepadorumą, tvir
kinančią spaudą ir t.t. Jo 
Eminencija sako: “Jūs 
jauni išmokslinti katalikai 
turite kelti protestą, kad 
jis būtų išgirstas”.

Po šv. mišių įvyko bendri 
pusryčiai, kur taip pat pa
sakyta turiningos kalbos 
ir priimta rezoliucija, ku
rioj Katalikų Klubų Fede
racija pasisakė laikytis 
krikščioniškos moralės ir 
griežtai kovoti prieš žemas 
ir tvirkinančias radio pro
gramas, teatrus ir nešva
rią literatūrą.

džiais ir kitokiais margu
mynais. Kas ateis — paten
kinimas užtikrintas. Taigi, 
kviečiame visus Bostonie
čius ir iš apylinkių atvykti, 
8 Winfield St., kur tikrai 
turėsite “good times”. Į- 
žanga tik 50c.

Lankėsi
Penktadienį, balandžio 

22 d. “Darbininko” redak
cijoj lankėsi kun. A. Bub- 
lys, MIC. iš Marianapolio 
Kolegijos ir kun. J. Vaite
kūnas, Providence lietuvių 
parapijos klebonas.

PARAPIJOS PIKNIKAS

Katalikai Išgelbėjo 
Ispaniją

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tūkstančiai Stoja Į Kovą Traukinys Užmušė Miegan-

Su Pagonizmu čius Vaikus

Numatomi Nauji Pasitarimai 
Su Lenkais

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Bostpno miesto mayoras 
Tobin, kalbėdamas K. of C. 
Redberry skyriaus ben
druose Komunijos pusry
čiuose, Šv. Onos par. mo
kyklos svetainėje, pareiš
kė, kad katalikai išgelbėjo 
Ispaniją nuo komunizmo. 
Jis sako: “Jeigu ne katali
kai, tai Ispanija būtų šian
dien panaši į Rusiją”.

• v

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS tVO.
Pirmininkė — Eva M&rkslenė,

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

Vlce-Pirm. — Ona Venlenė,
311 K St., So. Boston, Mass.

Prot. Rafit. — Ona IvaSkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fln. RaAt — Marijona Markonlntė, 
4115 Washinjfton St, Kosllndale, Mass

TeL Parkvay 0558-W
Hdlnlnkė — Ona Stanlullntė,

106 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mlzglrdlenė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 
Kasos Olob.—Marijona Auk^tlkatnienė,

111 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarnlnka mėnesio.
7:80 vai. vakare, pobažnytlnėj sve 
talnėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raktininke.

iv. JONO EV. BL. PAŠALPOJE 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.

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

Fln. Rašt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

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

Maršalka, Jonas Zalkls,
7 Wlnfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldlenj kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietą. Parapijos salėj. 492

E. 7th St, So. Boston, Masa.

New York, N. Y., bal. 25 
d. — Šį vakarą tūkstan
čiai katalikų, krikščionių 
protestantų ir žydų susi
rinko į 71st Regiment Ar- 
mory paminėti brolybės 
diertą, kurią oficialiai pa
skelbė mayoras La Guar- 
dia. Kalbėjo įžymūs katali
kų, protestantų ir žydų 
kalbėtojai apie kovą prieš 
pagonizmą, kuris siekia a- 
;imti religijos laisvę.

Bal. 24 d., Šv. Petro So. Bos
tono lietuvių bažnyčioje, kuni
gai pranešė, kad parapijos me
tinis išvažiavimas įvyks, Kęstu
čio parke, birželio 12 d., 1938 ir 
kvietė visus parapiečius ir prie- 
telius prie tos metinės pramo
gos nuoširdžiai prisidėti.

Saldžiausios ^irdies Draugija, 
šią pačią dieną nutarė parapijos 
piknike darbuotis ir paėmė 20 
brangių laikrodžių dovanoms.

Įžangos bilietai pradavinėjami. 
Prie jų eina penkios piniginės 
dovanos.

Bal. 29 d., po šv. Valandai, į- 
vyks parapijos veikimo komisi
jos ir abelnai norinčių parapijai 
veikti susirinkimas pikniko rei
kalu.

Katalikių Moterų Kongresas
Boston, Mass., bal. 25 d. 

— Katalikių Moterų Ly
gos kongresas prasideda 
antradienį, bal. 26 d. ir bai
gsis trečiadienį. Kongre
sas prasidės iškilmingomis 
pamaldomis St. Clement’s 
bažnyčioje, Boylston St. 
Kongrese dalyvaus ir ke
lios lietuvės moterys, tarp 
kurių p. S. Sykes, adv. Ben
jamino Sykes žmona iš 
Norwood.

Pas Pp. Gailumus Kas Nors 
Nepaprasto

Ateinantį sekmadienį, 
gegužės 1 d. 3 vai. po pietų 
pp. Gailiūnų namuose, 8 
Windfield St., So. Bostone 
įvyks kas nors nepaprasto. 
Mat tą dieną p. Gailiūnie- 
nė su savo padėjėjomis 
rengia savo puošniuose na
muose naujos “Darbinin
ko” Intertype fondui gra
žų parengimą su dovano
mis, programa, užkan-

KRIKŠTAI

Tolimesni Pasitarimai Su 
Lenkais

KAUNAS — Balandžio 22 d. 
Lietuvių - lenkų komisijų pasi
tarimai pašto, telegrafo, telefo
no ir vandens keliais susisieki
mo reikalais prasidės Kaune 
balandžio 25 dieną, o derybos 
geležinkeliais susisiekimo klau
simais įvyks Varšuvoje balan
džio 29 dieną.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Atstovai Įteikė Memorialą 

Lenkijos Vyriausybei

Bal. 24 d., Šv. Petro So. Bos
tone lietuvių bažnyčioje tapo pa
krikštyti šie kūdikiai:

Ona Severiną Vinco - Severi- 
nos Kudirkų. Kūmais buvo Vik
toras Trečiokas ir Alena Ku- 
dirkaitė.

Alena Marijona Monstytė. 
Juozapas Nanartavičius ir Ona 
Warsowicz buvo kūmai.

Eleonora Juzefina Antano- 
Jozefinos Andriūnų. Krikštatė
viai buvo Pranas Stuparas ir A- 
lena Andriūnas.

Patricija - Elzbieta Jurgio 
Magdalenos Plenskių. Kūmai 
buvo Antanas Plenskis ir Izabe
lė Leščinskaitė.

Choro Pasilinksminimo 
Vakaras

New Braunfeels, Texas, 
bal 25 d. — Vakar du auk
štesnės mokyklos vaiku, 
Arthur Dūke ir Noel Shu- 
gart, abu 16 m. a., su ki
tais dviem draugais Holl- 
ma ir Molnar išėjo pasi- 
vaikščoti. Bevaikščiodami 
pavargo ir atsisėdo ant re
lių pasilsėti, ir taip užmi
go. Jiems bemiegant, atva
žiavo tavorinis traukinys 
ir du iš miegančių, būtent, 
Dūke ir Stagart pervažia
vo Hollman laiku išbudo ir 
suspėjo nusivolioti nuo re
lių, o Molnar, tik snaudęs, 
suspėjo pabėgti.

VILNIUS — Balandžio 22 d. 
Paskutinėm dienom Vilniaus 
Krašto uždarytų lietuvių orga
nizacijų atstovai įteikė Lenkijos 
Vyriausybei memorialą prašy
dami atidaryti uždarytas lietu
vių draugijas. Atsakymo dar iki 
šiol negavo.

Įsteigta Nauja Lietuvių 
Amerikiečių Draugija

KAUNAS — Balandžio 22 
Kaune įsteigta nauja Lietuvių 
Amerikiečių Draugija, kurios 
steigėjas yra prof. Pakštas, 
prof. Biržiška, prof. Kolupaila, 
kun. Kapočius ir kiti.

d.

Apvogė Nausėdus

KAUNAS, balandžio 18 d. — 
Netrukus numatomi nauji pasi
tarimai su lenkais pašto, telefo
no ir geležinkelių susisiekimo 
bei miško medžiagos Nemunu 
plukdymo reikalu, nes buvusieji 
Augustave pasitarimai lietė tik 
diplomatinių abiejų šalių atsto
vybių bei jų narių koresponden
ciją ir susisiekimą.

Mirė Karo Kapelionas 
Kun. Juška

KAUNAS — Balandžio 16 d. 
mirė žinomas pamokslininkas 
gusarų pulko karo kapelionas 
Juška.

Nepaprastos Trockio Apsau
gos Priemonės

Cambridge, Mass. — Pen
ktadienio vakare, balan
džio 29 d., Hotel Comman- 
der, Harvard Sq., įvyks 
Nekalto Prasidėjimo P. M. 
parapijos choro šokiai. 
Gros Baron Hugo ir jo or
kestras. Įžanga 50 centų. 
Rengėjai kviečia visus iš 
visos Naujos Anglijos cho
rus, visą jaunimą ir ben
drai visą visuomenę daly
vauti šiuose šokiuose.

Cambridge, Mass. — Ge
gužės 1 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 
Windsor Street įvyks Ne
kalto Prasidėjimo Panelės

CHICAGO, ILL. — (North 
Side) — Balandžio 16 d., 10:30 
vai. nakties metu du plėšikai į- 
sibriovė pp. Nausėdų krautuvėn, 
1645 Wabansia Avė. Plėšikai 
užklupo visai netikėtai. Pabeldė 
į duris. Jauniausias Nausėdų 
sūnus Stasys jas pravėrė ir tuo- 
jaus įsiveržė vidun vienas apsi- 
kaukavęs ir antras plėšikas be 
kaukės su brauninkais, apiplėšė, 
surišo savininkus, įstūmė kam
barin, užrakino ir išsinešė pini
gais, brangenybėmis ir kitais 
daiktais vertės apie $1000.00. 
Northsidiečiai ir visos Chicagos 
lietuviai reiškia gilią užuojautą 
nukentėjusiai pp. Nausėdų šei
mai.

Iš Meksikos pranešama, kad 
visi Trockio šeimos nariai nepa
leidžia iš rankų revolverių. Tų 
atsargos priemonių imtasi Mek
sikos valdžiai pasiūlius. Visas 
Trockio namo fasadas naktimis 
apšviečiamas. Įeiti į Trockio na
mą gali tik labai gerai Trockio 
šeimai pažįstami žmonės. Me
džiai, kurių šakos nusvirusios 
ties Trockio namo stogu, nu- 
piaustytos. Iš viso, imtasi tokių 
priemonių, lyg kas minutė bū
tų laukiama puolimo.

Išsiuntė 3 Pavojingus 
Asmenis

Švč. draugijos šauni vaka
rienė ir graži, turininga 
programa, kurią išpildys 
vietinė Radio Grupė, vado
vaujant ^muzikui Mamer
tui Karbauskui. Taipgi dai
nuos p. Margareta Mazga- 
lienė iš Brockton, p. Mar
gareta Grybaitė vietinė ir 
kiti artistai. Kalbės vieti
nis kleb. kun. Pranciškus 
Juškaitis, kun. Jonas Švag- 
ždys, LDS Centro Pirmi
ninkas, ir kiti įžymūs kal
bėtojai svečiai. Vakarienė 
bus tikrai šauni: valgiai ir 
gėrimai įvairūs ir skanūs. 
Visą tai tik už 50 centų. 
Rengėjos nuoširdžiai kvie
čia visus dalyvauti. Pelnas 
skiriamas ‘Darbininko’ In
tertype fondui.

Lietuvoje, balandžio 1 d. 
mirė prelatas Jonas Macie- 
jauskas, Raguvos klebonas 
bei dekanas. A. A. prelatas 
Jonas Maciejauskas buvo 
tikras Lietuvos darbininki
jos vadas ir tėvas. Panevė
žio Garsas įtalpino platų 
aprašymą, kurį užbaigia 
šiais žodžiais: “Gal buvo 
laikas į bočių šalį, kur mel
džias kryžiai liūdnai palin
kę! ? Iš kur numirę sugrįžt 
nebgali, ramybės vietą 
apsirinkę”.

Klaipėdos krašto komendan
tas. išžiūrėjęs krašto policijos 
(autonominės) jam pateiktas 
trijų asmenų kvotas, visus tris, 
kaip pavojingus visuomenės 
rimčiai, išsiuntė į priverčiamo 
darbo stovyklą pusei metų ir už- . 
draudė visam karo stovio laikui/ 
grįžti į Klaipėdos kraštą.

Paskirti Lietuvos Pasiunti
nybes Varšuvoje Tarnau

tojai

ten

CAMBRIDGE, MASS
Ši lietuvių kolonija ren

giasi prie didelio judėjimo 
Intertype Fondą paremti. 
Balandžio 24 d. š. m. Ame
rikos Liet. R. K. Federaci
jos 16-tas Skyrius nutarė 
kviesti gegužės 4-tą d. 8 
vai. vak. š. m. visas katali
kiškas draugijas, skyrius, 
kuopas ir jų valdybą; žo
džiu, visus katalikus susi
rūpinti lietuviškąja katali
kiškąja spauda. Minimame 
susirinkime bus išspręsta 
bendrai rengti išvažiavimą 
ir svarstomi kiti svarbūs 
įvykiai.

Delegatai išrinkti į Lie
tuvių Dienos veikėjų suva
žiavimą Bostone, balandžio 
24-tą dieną: A. Zavetskas, 
P. Rudaitis, M. Norbutas, 
V. Jakas ir B. Jakutis.

Raštininkas J.

Vokietininkai Stato 
Reikalavimus

KLAIPĖDA, balandžio 13 
einheitslistininkai Klaipė d o s 
Seimelyje demonstratyviai rei
kalavo karo padėties ir saugu
mo organų panaikinimo krašte. 
Nepagrįstai kritikavo guberna
toriaus veto teisę.

d.

KAUNAS — Lietuvos pasiun
tinybės Varšuvoje patarėju pa
skirtas Užsienių Reikalų Minis
terijos referentas Dr. Antanas 
Trimakas, pasiuntinybės sekre
toriaus pareigas laikinai eis 
Kairiūkštis, Lietuvos pasiunti
nybės Rygoje sekretorius. Jis 
šiuo metu yra Varšuvoje ir at
lieka paruošiamuosius pasiunti
nybei steigti darbus. Pasiunti
nybės raštvede paskirta p-lė A- 
vižonytė, baigusi V. D. Univer
sitetą ir ligi šiol dirbusi Lietu
vos Banke. Pasiuntinybės perso
nalas priešakyje su nepapras
tuoju pasiuntiniu ir įgaliotu mi- 
nisteriu Škirpa jau Varšuvoje.

CREMO ALE
0 Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

I Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

; Cremo Brewing Co.
' BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Kun. Hieronimas Vaičiūnas
Kun. Hieronimas Vaičiūnas, Šv. Antano parapijos 

klebonas, Cicero, Illinois, mini garbingą 20 metų savo 
klebonavimo sukaktį. Mums ypatingai malonu pabrėž
ti, kad kun. H. Vaičiūnas yra Naujosios Anglijos auk
lėtinis, kadaise gyvenęs So. Bostone ir Brocktone, 
Mass. Čia be gyvendamas, ėjo Kolegijos ir Seminarijos 
mokslus, ir 1915 metais laikė primicijas Šv. Roko baž
nyčioje, Brockton, Mass. Gerbiamasai jubiliatas nepa
miršta pirmosios savo buveinės ir gan dažnai aplanko 
žavėtinus N. Anglijos pamarius atostogautų. Jam e- 
sant tolimam Cicero ir minint ilgos ir vaisingos dar
buotės sukaktį, siunčiame nuoširdžių sveikinimų ir lin
kėjimų.

Kun. Vaičiūno 20 metinis klebonavimo laikotarpis 
pažymėtas įtemptu darbingumu ir pasišventimu. Bet 
tos gražios jo pastangos nenuėjo veltui. Parapijos dar
bas buvo ne tik uolus, bet ir sumanus ir gabiai supla
nuotas. Kam teko aplankyti jo milžinišką ir puošnią 
bažnyčią - katedrą, modernišką kleboniją ir parapijos 
mokyklą, tam prisėjo stebėtis ir net abejoti, ar tai vie
nas žmogus galėjo tiek nuveikti. Tiesa, jis ne vienas, 
nes už jo pečių stovi skaitlinga minia pasišventusių ir 
entuziastingų parapijiečių, kurie karštai remia visus 
kilnius klebono užsimojimus. Tačiau ir čia jo nuopel
nas, nes mokėjo juos suburti, įkvėpti, uždegti, pastaty
ti ant katalikiškos veiklos kelio. Įsigijęs žmonių pasi
tikėjimą, garbusis dvasios vadas gali džiaugtis nuveik
tais darbais ir be pasididžiavimo turi teisę manyti ir 
sakyti, kad sukūrė pavyzdingą parapiją. K.

sąžinė. Gerus darbus kėlė, prie jų ragino, dėl jų džiau
gėsi, bet neturėjo pasigailėjimo bedieviams, ištvirkė
liams, sukčiams, savanaudiškiems karjeristams ir tin
giniams. Gerai žinome, ką sąžinė reiškia geram žmo
gui ir ką nelabam. Gerasis su ja raminasi, džiaugiasi ir 
jos skatinamas siekia pasišventimo ir užsigrūdina kie
tai gyvenimo kovai; gi nelabasis ištyžėlis sąžinės bal
so nepakenčia, nes neduoda jam ramybės. Dabar su
prantame, dėlko prof. Dovydaitis tiek laisvamaniams 
nepakenčiamas, kad jį žūt būt užsispyrė likviduoti. 
Jiems nesvarbu, kad Dovydaitis yra europinio kalibro 
mokslininkas, mūsų tautos pažiba. Jis karštas katali
kas — ir to užtenka laisvamanių pagiežai sukelti. A- 
nąis metais šoko jį urmu likviduoti ir pašalino iš uni
versiteto profesūros. Bet Lietuva ir Amerika smarkiai 
riktelėjo. Laisvamaniškoji vyriausybė pamatė, kad 
dar bus pergreit prof. Dovydaitį urmu likviduoti. Rei
kia prie to pažingsniui prieiti. Gražino jam profesūrą, 
bet privertė raštu pasižadėti, kad nieko bendra netu-i 
rėš su katalikiškąja moksleivija, ypač su Ateitinin-' 
kais. Skaudama širdimi kilnus profesorius pasidavė 
verčiamas. Neturėjo kitokios išeities, nes jam gręsė 
tiesioginis badas.

Tačiau persekiojimai tik laikinai aprimo. Perei
tais metais palaidota Katalikiškos Filosofijos skyrius 
prie Vytauto Didž. universiteto. Dovydaičiui palikta

Daugiau Aiškumo
t _________________________________

Buvau pasiketinęs ginčą su p. Nekmitu visai nu
traukti, bet esu priverstas atsakytį į jo paskutinį 
straipsnį, kuriame pareikalavo iš manęs pasiaiškini
mo: kodėl aš, andai polemizuodamas su tautininkais, 
tiek daug sielojausi tik dėl vieno žodžio, gi dabar nepa
citavau ištiso p. Nekmito sakinio, iš kurio kilo gan 
stambus nesusipratimas.

Mano pasiaiškinimas štai koks: ginče su tautinin- mas, I ’ 
kais tasai žodis labai daug svėrė. Tautininkai teigė, mas dėmesys į labai 
būk prel. Laukaitis pasakęs,’ kad didžiuma katalikų 
Lietuvoje nepaneigia jų politikos, aš gi, pasiremdamas 
prel. Laukaičio kalbos tekstu, tilpusiu ne tautininkiš- 
kam laikrašty įrodžiau, kad ne didžiuma, bet nemaža 
dalis katalikų valdžios politikos nepaneigia. Čia vienas 
žodis turėjo lemiančio argumento svorį, dėl to taip aš 
juo ir rūpinausi.

P. Nekmito posakis apie “kompromisus ir sava
naudiškumą” taip susijęs su visu jo straipsniu, kad jo 
reikšmei suprasti, būtų reikėję visą straipsnį pacituoti. 
Tam neturėjau vietos. Užteko, kad man ir kitiems to 
straipsnio skaitytojams susidarė įspūdžio, jog 
pęomisų ir savanaudiškumo” priekaištas buvo taiko- 

labai apkarpyta mokymo pareiga — dėstyti religijos mas man- Dabar p. Nekmitas tai užginčyja L. __—, 
istoriją. Kol kas dar turėjo lekcijų kituose fakultetuo- ^ad tai buvo taikoma Lietuvoj gyvenusiems žmonėms. 
se, kur buvo dėstęs per 20 metų. Bet štai ir tas jam a- 
timta. Nepriklausomybės sukaktuvių išvakarėse vie
noj parapijoj jis pasakė kalbą — 
nai legališką, valstybės reikalų nekliudančią. Kalbos zo^1.Uj_s1uPra®^1: 
metu nieks jam jokios pastabos nebuvo padaręs. Pro
fesorius, valdžios agentų nekliudomas, ramiai sugrįžo 
namon. Bet štai universiteto rektorius pareikalauja iš 
jo pasiteisinimo dėl netautininkiškos kalbos, '_____
rius, tarsi koks nusikaltęs mokinys, turi aiškintis. Bet 
to pažeminimo dar negana. Skubotai gauna švietimo

• v Vilniaus Lietuvių Delegacija 
Išvyko Į Varšuvą

Profesorius Pranas Dovydaitis
Prof. Pranas Dovydaitis yra vienas iš 20 vyrų, ku-l 

rie pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Visi jie 
gavo iš valstybės po 20 ha žemės. Bet Prof. P. Dovy-! 
daitis, užsiėmęs profesoriavimu, literatūra, plačia vi-1 
suomenės veikla, neturėjo laiko nė patraukimo ūkinin-' 
kauti. Be to, iš prigimties nuoširdus, labdaringas ir la
bai už jaučiąs moksleivijai, visus atliekamus nuo pra-: 
gyvenimo pinigus jis atiduodavo neturtingiems moks
leiviams, organizacijoms ir moksliškų žurnalų leidi-j 
mui. Tuo būdu iki šiol (per 20 metų) neturėjo iš ko nė 
trobesių savo ūkyje pasistatydinti. Mat, idealingi mok
slo vyrai, pasinėrę tautos kultūrinimo darbuotėje, vi-f 
siškai pamiršta apie kasdienio gyvenimo reikalus. To
kia jau jų prigimtis.

Pradžioje prof. Dovydaičiui gerai klojosi kultūri
nėje dirvoje. Jis buvo tikrasai katalikų visuomenės, y-j 
pač studentijos, vadas. Bet štai atėjo sunkios dienos.! 
Kaip tik dėl tos jo vadovybės ir stambios į visuomenę į-, 
takos, tautininkų vyriausybė pradėjo į jį skersuoti ir 
griežtai persekioti. Tautininkams buvo nepakenčiamas 
gilus Dovydaičio tikėjimas, uoli darbuotė tarp jauni
mo (jis buvo Ateitininkų įsteigėjas ir tėvas) ir jo tie- 
sakalbis ryžtumas. Prof. Dovydaitis tai tarsi Lietuvos

Grįžęs iš Lenkijos XX 
Amž. red. narys pranešė, 
kad bai. 4 d. išvyko Vil
niaus lietuvių delegacija į 
Varšuvą pas Minist. Pir
mininką Skladkovvskį. Jam 
bus įteiktas memorandu- 

, kuriame atkreipia- 
i sun

kią Vilniaus lietuvių padė
tį : “Lietuvių visuomenė 
Lenkijoje yra jau beveik 
visai netekusi savo moky? 
klų, savo organizacijų, sa
vo spaudos ir apskritai ji 
normaliai nebegali pasi
naudoti veikiančių įstaty
mų globa, nors lietuviai vi
sada sąžiningai pildo visas 

v pilietines pareigas ir yra 
“kom-^°jalūs vyriausybei”.

-- J Toliau memorandume 
ir Tako kalbama apie paskutines 

’! “administracinių organų 
To užteko, ir asmeninę ginčo dalį tenka likviduoti. Vis S ,

uviu įsvanarese vie- dėlto būtli pageidaujama, kad autorius opiose vietose .8 ’ ,.9 azdary.ta Lie-
katalikišką, bet pil- be j°kių galimybių dviprasmiškai Xje; 1938 IL^u^tyta

Kai dėl idėjinės ginčo pusės, p. Nekmitas teigia,' ^abdaryb^s drau-
0 kad “išsisukinėjant iš nepavydėtinos pozicijos, vis dėl- =Ūa Vilniuje, 1938. II. 28 
š to nereikėtų nuo principų ir nuomonių peršokti į bio- az . r^’ be^vių^ švietimo 

Profeso- SrafW’-
Čia norėta kaškas svarbaus pasakyti, bet vėl ne- v.

aišku, į keno ir kokią “nepavydėtiną” poziciją taikoma. clonyse> 1938.1. 28 uzdary- 
W MCUA/1111144UJ.V \AU1 HVfcUAlU. M41UMVVU.1 M » A VV4111V e v e ~ '4- — - ~ ~ . - - 1-1 ” ---- -

ministerio pranešimą, kad jam nevalia dėstyti kituose Atrodo, kad čia turima mintyje mano nusistatymą bu- 
universiteto fakultetuose, nes vienintelė jo legališka vusi°s krizes metu: kritingo pavojaus momentu nepul- 
sritis — religijų istorija. Toks cariškas švietimo minis- tį valdžios, kokia ji ten bebūtų, nes kilęs perversmas, 
terio parėdymas sumažino Prof. Dovydaičio algą 287 su sekančiu paskui jį priešų įsikišimu, gali katastrofm- 
litais mėnesiui. Toks skaudus apkarpymas pastatė jį Sai '
kritingon padėtin. Religijų istorijos skyrius, kuriuo 
vien specialistai domisi vis tuštėja. Netolimoj ateity 
visai likviduosis, ir Prof. Dovydaitis paliks be duonos... 
Toks tai stambaus mokslininko likimas Lietuvoje. Čia 
savaime prisimena SSSR, kur universiteto profesoriai 
neša ant pečių tai malkų pundelį, tai kruopų maišelį, 
tai kopūstų galvą...

Atsiradęs tokioj padėty, Prof. Dovydaitis smar
kiai susirūpino. Santaupų nėra, šeima didelė, o čia ba
do vilkas pas duris... Tiesa, yra ūkis, bet be jokių tro- prįe reikiamo tikslo nepriveda, 
besiu. Tiesiog nėra kur galvos priglausti Bet paklau- slapyvardžio p. Nekmito neatskleidžia. Gaila. Ko! 
sykime, kaip pats Profesorius rašo apie savo pa 'jo slapyvardis išsigarsįs ir jo asmenybę atskleis, gali

“Kas man beliko esamoj padėty veikti? Viešų išeiti kiek laiko, o mums labai skubu su jo asmeniu su
kalbu katalikų akcijos fronte aš nebegaliu kalbėti, sipažinti, kad išgelbėtų iš “nepavydėtinos” pozicijos. K.j 
nes dėl jų paskui tenka aiškintis rektoriui, o tai

v •

w •

dr-ja “Rytas” Vilniuje, o 
savaite ankščiau — Šven-

' y I 
krizei gi praslinkus, valdžia jau kritikuotina, nes jau 
čia nebe perversmas, bet ramios sąskaitos už buvusius 
trūkumus. Tai mano pozicija.

Jei apie tai p. Nekmitas kalba, tai mano pozicija,; 
papraščiausio “pilko” galvojimo išdava, mano many
mu, nė pavydėtina, nė nepavydėtina. Tai elementarinė 
savisaugos taisyklė. Kokia ji ten bebūtų, aš iš jos neiš
sisukinėju. Bet čia vėl gerb. autorius gali teigti, kad 
jis visai ne apie tai kalbėjo. Migloti posakiai duoda jam 
progos zigzaguoti. Tai gal vikru ir savotiškai gudru,

nėra labai malonus dalykas. Be to, šitai aš juntu 
kaip labai skaudų man moralinį įžeidimą. Univer
sitete man paskaitų paliko tik minimumas. Tat 
nusprendžiau atsidėti dabar tokiems dalykams, a- 
pie kuriuos pirmiau aš nė negalvodavau, bet apie 
kuriuos galvojo mano praktiškesni bičiuliai Ameri
koj: rūpintis statyba mano sklype padubisyj, ku
rį jau 1935m. gavau kaip Lietuvos nepriklausomy-! 
bės paskelbimo aktą pasirašęs (20 ha). Toji graži 
vietūkė prie Dubysos (jos atšlaitėse) prašosi gra
žių stilingų trobesių. Bet apie rūmus aš negalvoju, 
nes jiems lėšų niekuomet neišteksiu. Aš galvoju ir 
planuoju ne apie rūmų, bet apie... tvarto statybą 
su dviem priedais: viename gale žmogui gyventi 
patalpėlė, kitame — daržinė javams pasidėti. Jei 
šitai įvykdinsiu, tai koks įleistas gyventi žmogelis 
galės ten kad ir keletą metų gyventi, išdirbdamas 
tiek žemės, kiek pajėgs išdirbti. Jau vis bus žemė 
racionaliau naudojama. Nes be jokios trobos ma-

(Ref. L. R. K. Federacijos N. Angli
jos skyrių suvažiavime 1938. III. 27, Law- 
rence, Massachusetts.)

K. Čibiras

ta jaunimo auklėjimui 
i skirta Šv. Kazimiero dr-ja;
1938. II. 22 uždaryta Vil
niuje lietuvių ūkio draugi
ja. Toliau memorandume < 
rašoma dėl uždarytų lietu
vių sporto klubų, liet, mo
kytojų sąjungos paraližuo- 
to lietuvių komiteto veiki
mo. Pagaliau primenama 
gimnazijos ir spaudos rei
kalai.

Po memorandumu pasi
rašė K. Stasys, kun. Vis- 
konta, kun. Čibiras, kun. 
Bieliauskas, inž. Jankaus
kas, A. Krutulis, R. Bogda- 
navičius, inž. Kraužlys, B. 
Untulis.

nojo sklypo ilgiau laikyti negalima: gėda prieš 
kaimynus ir prieš valstybę. Kaimynai sklypinin
kai - savanoriai, gavę po 8 su viršum ha, jau be
veik ‘visi pasistatė trobeles; o aš, ponas ir profeso
rius, jų akimis žiūrint, neįstengiu nė šuniui būdos 
pastatydinti. Dėl to nuo dabar, viešo idėjinio dar
bo dirbti beveik negalėdamas, nusprendžiau atsi
dėti statybai. Bet ne rūmus ketinu statydinti, o tik 
kaip sakiau, pradėti nuo tvartelio. Nes tvartely, 
aure, ir Kristus kitados gimė, o rūmuose nuo am
žių tik Pilotai ir Erodai tegyvendavo. Aš tokiu ne
norėčiau būti... Ir aš turiu vilties, kad mano bičiu
lių Amerikoj padedamas, įstengsiu bent kuklią 
trobelę pasistatydinti...”
Tai skaitant, ir skaudu ir graudu darosi. Nors 

kiek palengvinkime garbingo Profesoriaus būklę ir pa
dėkime jam bent tokius trobesius pasistatydinti, kad 
pats juose galėtų gyventi nepraščiau, kaip kad kadaise 
savo tėvų ūkyje gyvendavo. K.
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Darbo Apdrauda Dvidešimts 
Dviejose Valstybėse

Pirmą kartą Amerikos is
torijoje nedarbo apdrauda, 
seniai žinoma Europos ša
lyse, jau ir šioje šalyje pra- 

i dėjo veikti. Šių metų sau- 
l šio pirmą dieną nedarbo 
kompensacijos sistemos 
pradėjo veikti net 22 vals- 

į tybėse ir District of Co
lumbia. Nedarbo apdrau
dos įstatymai, su ateinan
čiais metais, įims visas 
šios šalies valstybes.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 

i teisų beturtį.

(Tęsinys)

Pavojingiausia Blogybe
Pavojingiausia mūsų laikų blogybė yra ta, 

kad tvarkos ardytojai, komunistai ar kaip 
kitaip jie besivadintų, panaudodami menką 
žmonių dorovingumą ir perdėdami ekonomiš
kuosius sunkumus, drąsiai deda pastangas, 
kad panaikintų visų žmonių širdyse dieviškų
jų bei žmogiškųjų įstatymų dedamus varžtus 
ir pastūmėtų žmones kovose prieš religiją. 
Tam tikslui stengiasi, pradėdami jau nuo 
ankstyvosios jaunystės, ištrinti iš žmogaus 
sąžinės bet kokį religijos supratimą, gerai 
žinodami, kad, panaikinę tikėjimą į Dievą, jie 
galės laisvai šeimininkauti.

Tad matome šiandien tai, ko ligi šiolei nė
ra buvę, — netikintieji su ypatingu įtūžimu 
visuose pasaulio kraštuose begėdiškai kovo
ja prieš Dievą ir religiją. Nors niekad netrū-

ko netikinčių žmonių, kurie neigė Dievo esi- 
mą, tai vis tik jie buvo labai negausūs, išim
tys, ir ar tai bijojo viešai savo mintis skelbti, 
ar laikė tatai nepatogiu...

Šiandien priešingai, šis pavojingiausias pa
klydimas jau plačiai paskleistas liaudyje, jis 
skverbiasi net j pradžios mokyklas. Dides
niam netikėjimo paskleidimui jojo šalininkai 
naudoja naujausius išradimus: kino teatrus, 
radio, knygynus; visokiomis kalbomis jie lei
džia knygas, daro viešas vaikštynes, viešas 
savo netikėjimo darbų bei dokumentų paro
das.

Ir tai dar neviskas. Politinėse, ekonomiš
kose ir kariškose organizacijose pasiskleidę, 
bet glaudžiai sujungti, jie atsidėję dirba šiam 
piktam tikslui per savo agitatorius, panaudo
dami tam konferencijas, plakatus ir visus ki
tus būdus viešam ir slaptam savo idėjų propa
gavimui visuose visuomenės sluogsniuose. 
Tam pačiam tikslui jie panaudoja savų uni
versitetų autoritetą taip, jog greit įtraukia 
neatsargiuosius į savo organizacijas. (2r. en- 
cikl. “CaCritate Christi Compulsi”).

Žymūs mąstytojai, kaip: prof. Foersteris, 
N. Berdiejevas ir kit. didžioje mūsų laikų sui
rutėje matė Šv. Jono Apreiškimo vystimąsį. 
Apaštalo taip ryškiai vaizduojamasis Apoka
lipsės žvėris yra ne kas kita, kaip visuomenis, 
tautų ir atskirų žmonių grupių žvėriškumas, 
kuris vardan valstybės, partijos ar tautos su- 
žiaurina žmogų ir stengiasi užmušti (dvasine 
prasme) jo sielą. Šito žvėries galybei didė
jant, asmeninė sąžinė, žmogaus teisė, jo lais
vė ir sielos pasaulis (t. y. tikėjimas, dorovė, 
įsitikinimai) skaudžiai sužalojami. Savaran
kiškai apsisprendusio žmogaus asmeninį gy
venimą antikristinis žvėris laiko didele kliūti
mi ir jo siekimų išdavimu.

Ta baisioji galybė vieną kartą bus sunai
kinta, bet pasak Šv. Jono regėjimo žodžių, 
antrasis kolektyvinio (bendruomeninio) žvė
ries paveikslas bus dar baisesnis įr visi: maži 
ir suaugę, turtingieji ir bedarbiai bus verčia
mi nešioti jo žymę ant rankos ir kaklo — da
ryti ir galvoti taip, kaip įsako antikristinis 
žvėris.

Pranašas įspėja, jog tas laikotarpis bus 
didžiausia krikščionybės krizė, kurios metu 
nesuskaitoma daugybė garbins ne Dievą, o 
cezarį. Bet ir tuo metu visur bus maži būre- 

• liai Dievo ištikimųjų, kurie savo įsitikinimais

ir gyvenimu ištikimai išlaikys neiškreiptą 
Kristaus mokslą.

Akivaizdoje antro dar siaubingėsnio pa
saulinio karo, kurio pasėkose galimos revo
liucijos ir kovojančių bedievių dar stipresnis 
įsigalėjimas, reikia numatyti ypatingai sun
kius tikinčiųjų išbandymus. Tie išbandymai 
kai kuriuose kraštuose jau ir dabar labai di
deli. Nekalbant jau apie Rusiją, Meksiką ir 
kairiąją Ispaniją, užtenka prisiminti tikrai 
karčią Vokietijos tikinčiųjų dalią. Kai gar
bingi žilgalviai apaštalai (iš katalikų ir pro
testantų tarpo) žiauriomis priemonėmis kon
centracijos stovyklose “perauklėjami”, kai 
neįmanomas laisvas pasaulėžiūrinis žodis ir 
raštas, kai jaunimas nacių partijoje (Hitlcr- 
jugenel) privalo kalbėti kasdieninę maldą į 
Hitlerį (!) ir negali lavintis savo tėvų tikėji
me ir jo išpažinti, — tai ištikrųjų kažkas pa
našaus į tą antikristinį žvėrį, kuris stengiasi 
visus paženklinti savo ženklu.

Šitokiose laikų audrose tikintiesiems nega
li užtekti tik paprasto jų pamaldumo. Pamal
dumu buvo pasižymėję ir ispanai. Tačiau iš
bandymo ugnyje daugelio jų tikėjimas su
braškėjo. “Katalikai” kovoja su katalikais, 
“katalikai” degina šventyklas ir žudo tikin- 
čtuositiM.

(Bus daugiau)
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ĮVADO VIETOJE
Žinoma, kad mūsų išeivijoje yra daugelis tokių 

lietuvių, kurie, įstoję į kitataučių vienuolinius ordinus, 
nesidarbuoja mūsų pačių tautos gerovei, bet dirba sve
timtaučių naudai.

Taip negalima išsitarti apie gerb. Augustijoną Tė
vą Kazimierą Juozaitį, O.S.A., kuris dabar garbingai 
eina kilnias klebono pareigas ŠŠ. Petro ir Povilo lietu
vių R. K. parapijoje, Rockford, Illinois. Jis yra susipra
tęs lietuvis tėvynainis ir uolus misijonierius. Be to, jis 
yra atsižymėjęs bažnytinės muzikos žinovas, talentin
gas giesmininkas ir žavus pamokslininkas. Neabejoja
ma, kad rockfordiečiai lietuviai dideliai džiaugiasi ir 
yra labai patenkinti, turėdami savo klebonu tokį nepa
prastą ir garbingą vienuolį.

Dėl to, ir mes nuoširdžiai jį sveikiname, ir tuo pa
čiu tikimės iš jo sulaukti daug kūrybos darbų mūsų 
tautos naudai, Bažnyčios gerovei ir Dievo garbei.
JIS SAVO PARAPIJOJE PRADĖJO GARBINGĄ PA

MALDUMĄ PRIE DIEVO MOTINOS GEROSIOS 
PATARTIES

Tėvų Augustijonų Ordinas atsidavusiai gerbia 
Švenčiausiąją Panelę Mariją plačiai žinomu Gerosios 
Patarties Motinos garbinguoju vardu. Gerb. Tėvas Ka
zimieras Juozaitis, O. S. A., sekdamas savo Ordino gar
bingą pavyzdį, savo parapijoje, nuo pat atėjimo į ją, 
įvedė kilnųjį pamaldumą prie Dievo Motinos Gerosios 
Patarties. Ir štai šio (balandžio) mėnesio 18 dieną jis 
pradėjo Dievo Motinos Gerosios Patarties škapleriaus 
novėną, ir ji baigsis to paties mėnesio 26 dieną, kurią 
pripuola Dievo Motinos Gerosios Patarties šventė. Die
vo malonei padedant, tikime, kad ta novena jo para- 
pijonims suteiks skaitlingų ir gausių malonių, ir suį
domins kitus lietuvius klebonus kviesti, atsižymėjusį 
misijonierių ir garsų pamokslininką, gerb. Tėvą Kazi
mierą Juozaitį, kad garbingojo pamaldumo apaštalavi
mą paskleistų bei išpopuliarintų ir jų parapijose.

Dabar pasiklausykime gerb. Tėvo Kazimiero Juo
zaičio garbingojo apaštalavimo, kaip jis išganingai 
skleidžia garbingą ir maldingą idealą apie Dievo Moti
nos Gerosios Patarties škaplerių.

Anot jo paties paskleistų žodžių, didelis pamaldu
mas į Švenčiausiąją Panelę Mariją, kaipo Gerosios Pa
tarties Motiną, taip galingai plito žmonėse, kad Apaš
talų Sostas tėviškai susidomėjo ir laiminančiai patvir
tino naująjį škaplerių tiems, kurie pamaldžiai atsiduo
da Švenčiausiąjai Panelei Marijai ir Ją nepaprastai 
gerbia kaip Gerosios Patarties Motiną, ir ypatingai, 
kad tuomi Dievo Motinos Gerosios Patarties gerbėjus 
atskirti nuo kitų Marijos gerbėjų, ir tikinčiuosius pa
žadinti, kad visi kreiptųsi prie Marijos, Dievo Motinos, 
melsdami Jos išmintingos patarties, galingo užtary
mo ir maloningos globos sau arba kitiems.

ŠKAPLERIAUS TRUMPA ISTORIJA
Gerb. Tėvui Aurelijui Martinelli, Dievo Motinos 

Gerosios Patarties Pamaldumo Sąjungos moderatoriui, 
Genazannoje, maldaujant, Šventųjų Apeigų kongrega
cija gruodžio 19 dieną, 1893 metais, kreipėsi į Šventąjį 
Tėvą Popiežių Leoną XIII-ktąjį ir jo meldė, kad malo
nėtų tos Pamaldumo Sąjungos kiekvieno skyriaus 
skirtam direktoriui arba dvasiškam vadui teikti įga
liojimą pašvęsti arba palaiminti tuos ypatingus škap
lerius, dabar žinomus kaip Dievo Motinos Gerosios Pa
tarties škaplerius, ir jais kad sy palaiminimu įvilktų 
kiekvieną, nežiūrint lyties.

Gavęs iš tikinčiųjų prašymus ir maldavimus, ku
riuos patiekė šventųjų Apeigų kongregacijos prefek
tas Jo Eminencija kardinolas Masella, Šventasis Tėvas 
Popiežius Leonas XIII, gruodžio 21 dieną, 1893 me
tais, apgailestaudamas tų laikų didelius neramumus ir 
skaitlingus sumišimus, ir maldaudamas Palaiminto
sios Dievo Motinos Pagalbos, sutiko maloningai patvir
tinti Švenčiausios Marijos, Gerosios Patarties Moti
nos, škaplerius, taip pat ir kartu patiektą maldų for- 
mulą. Tuo pačiu Šventasis Tėvas malonėjo Šventojo 
Augustino Ordino Tėvams suteikti įgaliojimą pašvęsti 
arba palaiminti Dievo Motinos Gerosios Patarties ška
plerius, ir jais įvilkti visus tuos, kurie maldingai sutin
ka juos dėvėti.

IS EUROPOS
Jūs turite Lietuvoje giminių ir 

draugų, norinčių atvykti į Ameriką 
paviešėti ar apsigyventi. CUNARD 
WHITE STAR linija jums patar
naus paršaukti gimines ir draugus 
iš Lietuvos — suteiks informacijų 
laivakorčių ir dokumentų reikalais. 
Nuolatinis savaitinis susisiekimas 

laivais 
QUEEN MARY

—naujausiu pasaulyje keleiviniu laivu— 
AQUITANIA 

Moderniikais motorlaiviais 

BRITANNIC GEORGIC
Prašykite brošiūras ■'Atsivefktte Savo 

Gimines iš Europos", 
lo/ormaoijų prašykite pas savo artimiausia 

CUNARD LINE arenta arba 
CUNARD WHITE STAR LINE 

25 Br 3»3 Boyl»ton $t. 
Botton, M*m.
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Tuomet vien tik Tėvams Augustijonams duota į- 
galiojimas į Dievo Motinos Gerosios Patarties škaple- 
rius narystę įrašyti visus tuos, kurie trokšta atsidavu
siai gerbti Švenčiausiąją Panelę Mariją, Gerosios Pa
tarties Motiną. Ir vien Tėvai Augustijonai turi tam y- 
patingą įgaliojimą teikti tuos atlaidus, kuriuos jiems 
įgaliavo garbingos ir šventosios atminties patsai Šven
tasis Tėvas Popiežius Leonas XIII. Tas pats garbinga- 
sai Popiežius malonėjo tuo ypatingų būdu įgalioti Tė-! 
vus Augustijonus, kad jie patys galėtų teikti tą įgalio
jimą ir kitiems kunigams, kurie įpareigotai eina sielų 
ganytojavįmo kilnias pareigas.

Nūngi, į Dievo Motinos Gerosios Patarties škap- 
leriaus narystės priklausimą įeina ne tik Dievo Moti
nos Gerosios Patarties Pamaldumo Sąjungos nariai, 
bet bendrai ir visi tie katalikai, kurie turi gerąją inten
ciją tapti Dievo Motinos Gerosios Patarties gerbėjais. 
Todėl, visi tikintieji šiandien yra raginami, kad prisi
imtų ypatingą įžadą ir maldingai atsiduotų Dievo Mo
tinos Gerosios Patarties globai ir apgynimui prieš ap
gaulingo pasaulio1 nedorovę ir piktas pagundas, ir pri
sižadėtų savo ištikimybę ir klusnumą Šventąjam Tėvui 
ir mūsų Šventąjai Motinai Bažnyčiai, ir įgyvendinti jų 
kilnius perspėjimus ir išmintingus patarimus.

ŠKAPLERIAUS IŠVAIZDA IR JO REIKŠMĖ
Dievo Motinos Gerosios Patarties škaplerius susi

deda iš dviejų keturkampių šmotelių baltos vilnonės 
medžiagos, susijęs su dvylinkais baltais kaspinėliais. 
Ant vieno baltinio (arba šilkinio) keturkampio pusės 
yra išsiūtas arba įžymėtas Dievo Motinos Gerosios Pa-

tarties paveikslas sų garbingojo vardo parašu (arba 
titulu), būtent, Mater Boni Consilii, (arba, Gerosios 
Patarties Motina), o ant kitos baltinio keturkampio 
pusės yra išsiūti arba įžymėti Šventojo Tėvo popieži
niai ženklai, būtent, tijara, ties kurios viršūne skersai 
paženklinti Šventojo Petro raktai su sekančiu padavi
mų: “Fili acąuiesce consiliis ėjus” (Sūnau, klausyk jos 
paturimu), būtent, obalsio pritaikinimui: “Filii acqųi- 
escite consiliis ėjus” (kas reiškia, sekant Vulgatos tek
sto žodžius: “Vaikai, klausykite jos patarimų”), ku
riuos žodžius Šventasis Tėvas taikė Dievo Motinos Ge
rosios Patarties Pamaldumo Sąjungos nariams, ir ku
riuos žodžius Jo šventenybė tųr būt pagrįso Rebekos 
žodžiais, tartai? Jokūbui: “Nunc, ergo, fili mi, acęįuies- 
ce consiliis meis” 
syk mano patarimų” (Gen. XXVII, 8).

PAMALDUS ATSILIEPIMAS Į DIEVO MOTINOS 
GEROSIOS PATARTIES GERBĖJUS

Kas daugiau palaiminta mūsų sieloms kaip klau
syti išmintingų perspėjimų ir gerųjų patarimų Naujo
sios Rebekos, būtent, Švenčiausios Panelės Marijos, 
Dievo Motinos, kurią Bažnyčios Tėvai ir Daktarai va
dina “Amžinosios Patarties padariniu”, ir “visuotina 
Patarėja”.

Kas daugiau išganinga kaip nulenkti ausį ir nuo
lankiai atsiduoti maloningai patarčiai Švenčiausios 
Panelės Marijos, mūsų Viešpaties ir Atpirkėjo Jėzaus 
Kristaus Motinos, kuri nuo amžių buvo Dievo išrinkto
ji, kad mokintų Atpirkėją Kūdikį ir Jį globotų šventa
me namelyje, Nazarete!

Sekant Mariją, Dievo Motiną, reiškia Šventasis 
Bernardas, “pats nepaklysi; mąstydamas apie Ją, pats 
nenusidėsi; maldaudamas Jos pagalbos, pats niekada 
nenustosi vilties ir nesielvartausi; laikydamasis Jos, 
pąts, niekada neperpulsi”.

DIEVO MOTINOS GEROSIOS PATARTIES ŠRAP- 
LIERIAUS PAŠVENTINIMO BEI PALAIMINIMO

IR ĮVILKIMO FORMULA

Tie, kurie įvelkami škaplerių, klūpi, kuomet kunigas, 
kpmža ir balta stula, pamaldžiai kalba:

V. Adjųtorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit coelum et terram.
V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
R. Et salutare tuum da nobis.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad Te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS
Domine Jesu Christe, Qui magni Consilii Angelus, 

et Admirabilis Consiliarus hominibus .per Incarnatio- 
nem tuam adfuisti, hoc scapulare Beatae Mariae, Mat- 
ris tuae a Bono Conšį.lio benedicare digneris, ut haec 
insignia gestantes per gratiam tuam recta consilia se- 
cuti bonis perfrui mereantur aeternis; Qui vivis et reg-

mi, acquies- 
“Taigi, mano sūnau, dabar klau-

V. Mūsų pagalba vardan Viešpaties.
R. Kurs sukūrė Dangų ir žemę.
V. Parodyk, Viešpatie, mums Savo pasigailėjimą.
R. Ir suteik mums Savo išganymą.
V. Viešpatie, išklausyk mano maldą.
R. Ir mano šauksmas teateina pas Tave.
V. Viešpąts su jumis.
R. Ir su Tavo dvasia.

MELSKIMĖS
Viešpatie Jėzau Kristau, Kurs esi Didžiosios Pa

tarties Angelas, ir per Tavo Įsikūnijimą tapai Garbin- 
gasai Patarėjas žmonijai, malonėk palaiminti šį Palai
mintosios Marijos, Gerosios Patarties Motinos, škaple- 
rių, ir tie, kurie nešioja (arba dėvi) tą ženklą, kad, pa
dedant Tavo malonei, sektų tikrais (arba vertais) pa
tarimais ir pelnytų gėrybių džiaugtis amžinatvėje, nas in saecula saeculorum. Amen. 
Kurs gyveni ir viešpatauji per visus amžių amžius. A- 
men.

NUOTAIKA
LENKIJOJE

XX Amžius rašo, kad,

“Tautinio Susivienijimo Stc 
vykios (O. Z. N.) vyresnieji bu 
vo suruošę vaišes, kuriose daly 
vavo Lenkijos vyriausybė. Mai 
šąląs Smigly-Rydzas, kaip rąš 
“IKC.”, pasakė kalbą, pavaū 
duodamas Lenkijos nuotaiki 
paskutinėmis dienomis.

“Maršalas kalbėjo, kad uiti 
matumo pateikimo metu buv 
emocinė temperat. tokiame laip 
sny ir tokioj aukštumoj, kai] 
retai tas Lenkijoje būna. “Ne 
paisant pilno savęs valdymo i 
blaivumo, — kalbėjo Smigly Ry 
dzas, — nors šaltai apskaičią 
vau visokius eventualumus, vi 
sokias galimybes, dirbau šalt 
galva, vis dėlto negalėjau išlai 
kyti šaltos širdies”. Tokiuos* 

’ atvejuose, esą, tik tada' galinu 
išlaikyti širdies šaltumą, jei tu 
rimą daug cinizmo ar daug su 
rūgusio egocentrizmo.

“Grįždamas prie vidaus politi 
kos marš. Smigly Rydzas paša 
kė, kad jį pasiekia įvairūs len 
šų visuomenės reikalavimai 
Vieni nori karinės diktatūros 
tik totalizmo, kiti tik demokra 
tijos, liaudies valdžios. Kartais 
koks nors frontas maršalui pa 
reiškiąs, kad turėsiąs nešti sun 
kią atsakomybę, jei neprisidė' 
siąs prie kurio nors fronto per
galės.

“Smigly Rydzas pasiliekąs 
prie savo linijos.

Tą patį vakarą kalbėjo ir OZIS 
parlamentarų sferų pirminin
kas pulk. Dąbkowskis.

Jis pareiškė, kad esant poli
tiniam sąmyšiui po anšluso 
vienintelė Lenkija neparodžiusi 
baimės, o buvusi veikli savo in
teresų srityje. “Lenkija niekada 
neatsistos uodegoje laukdama 
savos aukos eilės. Priešingai, jei 
kas užkabina, ji pasiryžusi pati 
mestis į akis”. Z

, (Šio straipsnelio užbaigą Lie- 
. tuvos valdžios cenzorius nu- 
. braukė).

ŠIS - TAS
Naujorke yra garsioji muzi

kos - operos Metropolitan kom
panija, prie kurios priklauso p- 
Ona Katkauskaitė, mūsų lakš- 
tingalė ir prima donna. Visų A- 
merikoje dainininkų ambicija 
yra kad nors priklausyti Metro
politan operos kompanijai — ir 
tai nelengvai įvykdoma.

* # #

Mass. valstybės gubernato
rius Jo Ekscelencija V. Hurley 
moka itališkai kalbėti.

♦ ♦

Radio artistė p. Jessica Dra- 
gonette yra Seserų Vienuolių 
išauklėta. Ji sako, kartą jos mo
kytoja - vienuolė išgirdusi ją 
giedant — ją paskatino lavintis 
dainavime. Ir šiandien ji yra 
mėgiama artistė. Ji katalikė.

♦ • •

Airijoje prezidentas p. E. De 
Valera yra gimęs Amerikoje —

Čia kunigas švęstu vandeniu apšlakšto arba pakrapina 
škaplerių (arba škaplerius), ir dėdamas ant pečių as
mens (arba asmenų), kurs juo būna įvilktas (arba ku

rie jais būna įvilkti), pamaldžiai atsiliepia:
Priimk, Broli (arba Sesuo), šį Palaimintosios Pa- Accipe, Frater (vėl Soror), haec insignia Beatae 

neles Marijos, Gerosios Patarties Motinos, škaplerių: Mariae, Virginis, Matris Boni Consilii; ut, ea inspiran- 
kad Jai globojant, pats (arba pati) visais laikais gale- te, quae Deo placita sunt digne semper perficies, et cum 
tum vertai atlikti (arba vykdyti) visa, kas Dievui pa- electis suis consociari merearis. Per Christum Domi- 
tinka, ir kad tuomi pelnytum vietą su šventaisiais ben- num nostrum. Amen, 
drauti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Ir kunigas tęsia toliau:
V. Melski už mus, Gerosios Patarties Motina. V. Orą pro nobis, Mater Boni Consilii.
R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų. R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

MELSKIMĖS OREMUS
Dieve, Kurs Tavo numylėto Sūnaus Motiną davei Deus, Qui Genetricem dilecti, Filii tui Matrem no- 

mums, kad Ji taip pat būtų ir mūsų Motina, ir malonė- mis dedisti, eiusque speciosam imaginėm mira appari- 
jai jos kilnųjį paveikslą nušviesti nuostabiu apsireiš- tione clarificare dignatus ėst; concede ąuaesumus ut
kimu ,suteik, mes meldžiame Tavęs, kad, klausydami eiusdem monitis jugiter inhaerentes, secundum Cor Naujorko valstybėje. 
Jos perspėjimų, galėtume gyventi vienybėje su Tavo tuum vivere, et ad coelestem patriam feliciter perveni- 
Širdįmi, ir palaimintai pelnytume mūsų dangiškąją tė- re valeamus. Per eumdem Christum Dominum nos- 
vynę. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. trum. Amen.

PASTABA. Nešiojantieji (ąrba devinti) Dievo
Motinos Gerosios Patarties škaplerių, yra paiiuo-
suoti nuo ypatingųjų maldų (arba poterių).
Tie, kurie nešioja (arba dėvi) Dievo Motinos Ge

rosios Patarties škaplerių, pelno visuotinų atlaidų, bū
tent:

1. Tą dieną, kurią priima škaplerių, arba pirmąjį] 
sekmadienį bei bent kurią šventę, kuri tuojau seka.

2. Balandžio 26 dieną, kurią iškilmingai minima 
Dievo Motinos Gerosios Patarties šventė, arba bent ku
rią kitą dieną šventės oktavos metu.

3. Mirties valandą, jei atlieką išpažintį ir priima 
Šventąją Komuniją, ir šaukiasi Jėzaus Šventojo Var
do; jei mirštantysis negali balsiai šauktis Jėzaus Šven
tojo Vardo, jis turi bandyti bent lūpomis ištarti, trokš
damas savo širdimi.

• 4. Švenčiausios Panelės Marijos šventėse: Nekal
tojo Prasidėjimo, Gimimo, Apreiškimo, Grabnyčių ir 
Ėmimo į Dangų; taip pat ir Šventojo Augustino, Vys
kupo, Išpažintojo ir Daktaro, šventėje.

DALINIAI APLAIDAI
1. Septynių metų ir tiek kvadragenų atlaidus pel

no tie, kurie Švenčiausios Panelės Marijos Pristatymo

rią viešą koplyčią, ir meldžiasi Šventojo Tėvo skirta 
intencija.

2. Šimtą dienų atlaidus ir tiek kartų taip dažnai 
pelno tie, kurie arba lūpomis arba širdimi šaukiasi Die
vo Motinos išganingos patarties.

3. Taip pat šimtą dienų atlaidus taip dažnai pelno 
tie, kurie nuveikia bent kurį iš gerųjų darbų su sutrin
ta atgailuojančia širdimi ir aukoja už nusidėjėlių atsi
vertimą-

Tuos visus dllaidus galima aukoti už kenčiančias 
sielas skaistykloje.

Tačiau, kad pelnius viršuje nurodytus visuotinus 
atlaidus, reikia eiti išpažinties ir priimti Šventąją Ko
muniją. i

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai” 
Balandžio 28 d. — šv. Kazimiero parapijos svetainėje 

Worcester, Mass. 7:30 vai. vakare 
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. I.

ir Aplankymo šventėse atlanko bažnyčią arba bent ku- Gegužės 1 d. — New Britain, Conn. 7:30 vai. vakare.

Metropolitan operos kompa
nijos artistė p. Bidu Sayao yra 
brazilietė — iš Brazilijos.

• • •
Mano mėgiamiausi radio pra

nešėjai yra ponas Milton J. 
Cross, ir Truman Bradley.

♦ • •

Pirmininkas Radio Corpora- 
tion of Amerika yra G. Samoff, 
rodos rusiškos kilmės.

• • •
Šioje šalyje 1937 metų pra

džioje buvo 4,002,650 registruo
tų sunkvežimių (trucks).

• • •

• Ponia Chiang Kai-shek, Kini
jos Generalisimo žmona, yra 
mokinusis Amerikoje.

• • •
Kalifornijos valstybinis uni

versitetas turi 22,000 pilno lai
ko studentų, o 40,000 nepilno 
laiko studentų.

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

6v. Petras Kamajus.
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Nuteistas "Neringos”
Kapitonas

ĮDOMUS PAVARDŽIŲ SLAVINIMO DOKUMENTAS
1802 M. Šiaulių Ekonomijos

Byla
Vidaus Reikalų M-ja iš Šiau

lių “Aušros” muziejaus susipa
žinti parsisiųsdino labai svarbų 
netolimos praeities lietuviškų 
pavardžių slavinimo ir darkymo 
paminklą. Tai 1802 m. lietpos 10 
d._ Šiaulių ekonomijos byla, ku
rioje surašyti Platono Zubuvo 
valstiečiai, įvairiais būdais įrodę 
savo “bajorystę”. Šį brangų do
kumentą muziejus gavęs iš St. 
Putvinskio. Byla yra didelio 
formato, 65 lapų; surašyta sto
rame šviesiai melsvos spalvos 
popieriuje, gražios rašysenos ru
sų kalba. Valstiečių pavardžių 
sąrašą sudaro 283 šeimos (ats
kiri kiemai), kurios prirašytos 
prie 25 skirtingų Šiaulių apylin
kės vaitijų (vadinamųjų “klu- 
čų”). Žmonių iš viso yra 2,008, 
kurių 1,110 vyrų ir 898 moterys. 
Be kitų žinių, dokumente sura
šyti šeimos narių vardai, kokiais 
dokumentais įrodo savo bajo
rystę. Mus labiausiai domina se
noji šeimos pavardė, įrašyta pir
moje skiltyje, ir kokias naujas 
pavardes prisiima “subajorin- 
tieji” valstiečiai.

Iš minėtų 283 bylos pavardžių 
didžiausiai daliai pavardžių, ku
rių pirmykštės lytys yra įrašy
tos net su taisyklingomis lietu
viškomis galūnėmis, pridėtos 
slaviškos priesagos, o dažnai iš
kreiptos ir pačios pavardžių ša
knys. Tokių pavardžių bus kone 
pusė. Išrašysime kai kurias: Vė
žys priimtas į bajorus ir pasida
ro — Veževič. Juras — Jurevič, 
Čepaitis — Čepinskį, Čepulis — 
Čapski, Šliupas — Šliupovič, 
Grinius — Grinovski, Norkus — 
Narkevič, Devolius — Devolski, 
Bertulis — Bortkevič, Nagius 
ir Nagys — Nagievič, Vaupšas
— Vaupševič, Vaizbutas — Vai- 
zbutovič, Valiušis — Valiuševič, 
Kaupys — Kopisvič, Stasiūnas 
—• Stašin, Nemunis — Nemen- 
tovski, Adomaitis — Adamovič, 
Zubrys — Zubrevič, Birutis — 
Birutovič, Miškūnas — Miševs- 
ki (kitur: Miško), Marcinkus— 
Marcinkievič, Matjošaitis, Mitu- 
zas ir Naudužas — visi Matuse- 
vič, Nainys — Nainevič, Valan
čius — Valancevič, Pakštys — 
Paškivič, Lukšas — Lukaševič, 
Narušas—Nar uševič, Dvelys— 
Dvelgievič, Radvilas — Radvi- 
lovič (pavardžių lytys originalo, 
tik rašyba pakeista)...

Kitos pavardės labai iškreip
tos arba visai pakeistos. Pvz.: 
Raugelis pasidaro Radzevič, 
Balčiūnas — Balcevič, Barvainis
— Pervoin, Kripas — Viršicki...

Vis dėlto apie 30 lietuviškų 
pavardžių likę nesuslavintų. Tai 
tokios pavardės, įrašytos be ga- 
lėnės arba su galūne “o”, ku
rios, matyt, atrodė “poniškos” 
esančios, pvz.: Tartila, Murza, 
Domeika, Žadeika, Rimdeika,

Noreika, Mažeika, Daugėla, Ky
bartas, Butautas, Gendvila. Ži
noma, jos rašomos lytimis: Tar- 
tilo, Domeiko, Možeiko, Dovge- 
lo, Kibort, Butovt...

Jau turėjusios slaviškas galū
nes arba slaviškos pavardės 
(matyt, seniau nelietuvintos!), 
paliktos nekistos, nors jų savi
ninkai ir “subajorėjo”, pvz.: Ži- 
levič, Narkievič, Šukievič, Ro- 
manovski... Bet keletas pasikei
tė ar “pasitaisė” ir suslavintas 
pavardes: čičinski pasidaro 
Cinski, Kadecki — Grušecki, 
Danowski — Zdanovski, Dia- 
mentovič — Diamentiško, Da- 
nilkevič — Danilevič, Tilkevič— 
Talkovski.

Dar yra viena pavardžių kei
timo rūšis — tai pavardės pa
keitimas priimant valstietį į 
“bajorų” šeimą. Sakysim, Pe
čiulis priimtas į “bajorišką” šei
mą ir prisiima jos pavardę — 
Pietkievič, Žiogas (kitur Žakas 
kitaip: Žiogas) — Žagievič, Lu
košiūnas ir Šilius — Lukoševič, 
Odminis — Odbin, Kanapė — 
Kanopka, Laucius — Lavcevič, 
Guntis, Gankis, Strajevski — 
Silvestrovič...

Numestos lietuviškos galūnės 
tokioms pavardėms: Puidokas, 
Butautis. Bogužas, Juodeikis, 
Buivydis, Šantaris, kurie virsta: 
Puidok, Butovt, Boguš, Jodei- 
ko, Buivid. Šanter..

Duodamieji pavyzdžiai labai 
vaizdžiai rodo, kaip buvo elgia
masi su lietuviškomis pavardė
mis. Biaurota, kaip įmanyta. Po 
tokio valstiečių “subajorinimo” 
kalbamajame dokumente lietu
viškų pavardžių nekeistų palik
ta maža, tik visa laimė, kad do
kumentai ėjo savo keliu, o gyvo
sios kalbos vartosena ir lietuvy
bės dvasia ir čia išlaikė lietuviš
kų pavardžių. Teko lyginti Šiau
lių apylinkės minimų vietų pa
vardes su šiandieninėmis tų pat 
vietų pavardėmis ir įsitikinti, 
kad čia suslavintųjų prigijo ne
daug. Tiesa, turime Devolskį, at
siradusį iš Devoliaus. Nagevi
čių iš Nagiaus ir Nagio, Kumpi- 
evičių iš Kumpio; bet net visoje 
Lietuvoje (tai matyti iš Pavar
džių Komisijos turimosios me
džiagos) nerandame Nementau- 
skio, Vaupševičiaus, Dvelgevi- 
čiaus, Mišiauskio, šiuo aktu pa
darytų iš Nemunio, Vaupšo, 
Dvelio, Miškūno , kurie visi ir 
šiandien yra pažįstami.

Kelios dokumento pavardės 
yra gana senos ir šiandien Lie
tuvoje jau išnykusios. pvz.; 
Lapkutis, kuris pasikeitė Jase
vičiumi, Devolius, Vaisbutas.

Lietuvos Gudai Paminėjo 
Savo Tautinio Apsisprendi

mo 20 Metų Sukaktį

PICKVVICK ALE
PIRKĖJAMS

PRANEŠIMAS APIE UZVADAVIMUS

Svarbesniųjų produktų išdirbėjai turi kada nors susidurti su užvadavimų
kenksmingumu. Neseniai mes gavome kelioliką nusiskundimų, kad nesąžiningi ir
trumparegiai pardavėjai vietoj PICKWICK ALE duoda pigesnį alų. Dauguma parda
vėjų, kurie moka už PICKWICK ALE daugiau dėl to, kad jo išdirbimas ir produktai
daugiau kainuoja, stoja su mumis vieningai užgniaužti tų praktiką.

Ši kompanija pirmoji pasiūlė sužymėti kranus, kas dabar jau priverstina
Massachusetts valstybėje, kad apsaugotų ne tik visuomenę, bet taipgi bravorą ir
patikimą pardavėją. Tačiau, kaikurie pardavėjai (nors mažas jų skaičius, bet ver-
čia atkreipti dėmesį) savo pareigos visuomenei neišlaikė ir nelegaliai užvaduoja
pigesniais produktais. Dauguma mūšy pirkėjų, tačiau, dėl ypatingai skirtingo
PICKWICK ALE skonio tuojau supranta skirtumą.

Mes nuoširdžiai įvertiname Alcoholic Beverages Control komisijos narių ir a-
genių pastangas panaikinti tą padėtį ir šis pranešimas jums y-
ra tiksliai daromas, kad pašalinti tą neteisingą ir nedorą prak
tiką

i

HAFFENREFFER & CO., INC.
BOSTON, MASSACHUSETTS

BREWERS S1NCE 1870

REIKALAUK, KAD TAU PRIPILTŲ ALAUS
IŠ OFICIALU) P1CKWICK ALE KR AK O

Tačiau gražiosios vilties 
išblaškytiems gudams ne
pavyko realizuoti, bet gu
dų tauta neišnyko, Šian- vai. vak. į Kauną atvyko Lenki-' 
dien ji išblaškyta Lietuvo- jos ministeris Lietuvai p. Char- 
je, Latvijoje, Rusijoje 
Lenkijoje.

Savo tautinio apsispren- . Rygos važiavęs į Vilnių,

Atvyko 10 Lenkų Į Kauną Lietuvos Miestų Gyventojų
—

KAUNAS — Kovo 29 d. 7:15’ Skaičius
Centr. Statistikos Biuro

ir vatas su šeima ir keliais atsto- žiniomis Kaune yra 106.

<

KAUNAS — Kaip žinoma, š. 
m. vasario 28 d. netoli Juod
krantės ant seklumos užplaukė 
laivas “Neringa”, kuris paskui 
bangų buvo sulaužytas. Po to 
buvo jūros teismas, kuris gana 
sunkiai apkaltino laivo kapito
ną Latvijos pilietį Bertinį ir II 
šturmaną taip pat Latvijos pi- 
ietį Freimanį. Per avariją pri

gėrė trys jūrininkai. Po teismo 
kap. Bertinis buvo suimtas. Pa
darius tyrinėjimus, kovo 26 d. 
buvo jam iškelta nauja byla, 
kurią svarstė Klaipėdos vals
čiaus teismas. Kap. Bertinis bu
vo kaltinamas apsileidimu, dėl 
kurio paskendo trys jūrininkai. 
Teismas išklausęs liudininkų 
Bertinį nuteisė 1 metus kalėji
mo.

“Neringa” jau galutinai žuvo. 
Ilgai trukusi audra laivą sulau
žė, apie laivą sunešė daug smė
lio. Virš vandens dabar tesima
to kaminas, stiebai ir vidurinė 
laivo dalis.

Nubaudė Demonstrantus
KAUNAS — Ryšium su triuk

šmo kėlimu, viešosios tvarkos 
ardimu ir mėginimu surengti vi
suomenę kiršinančių ( ?) de
monstracijų š. m. kovo 19 — 27 
d. laikotarpyje, šiomis dienomis 
Kauno karo komendantas vieną 
asmenį ištrėmė iš Kauno miesto 
vieniems metams į jo kilimo vie
tą
nubaudė nuo 15 iki 50 litų pi
niginėmis baudomis ir keturis— 
nuo dviejų savaičių iki vieno 
mėnesio kalėjimu.

Raseinių apskritį, devynis

PAGĖGIAI
110 Vagonų Bulvių i 

Vokietiją
Nuo šių metų pradžios išvežta 

į Vokietiją per Pagėgius 110 va
gonų bulvių, kurias pasutiniu 
laiku labai perka Lietūkis. 137. 
054 kg vietos sūrio, 1.293 ver
šių ir raguočių. Be to, išvežta 
per Vokietiją į Belgiją ir Olan
diją 641 arklys.

"Žiburėlio" 15 Mėty 
Sukaktis

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. ĮJroekton 2005

Kaunas, kovo 25 dieną, 
Lietuvoje gyveną gudai 
minėjo savo tautinio apsi
sprendimo dvidešimties 
metų sukaktį. Praūžus pa
saulinio karo audrai, 1918 
metais kovo 25 dieną gu
dai Minske paskelbė Gudi
jos nepriklausomybę. Po 
ilgų vergavimo metų pen
kiolikos milijonų tautos 
atstovai proklamavo savo 
tėvynės nepriklausomybę.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

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

vybės personalo nariais. 794 gyv., Klaipėdoje — 38. 
Ministeris Pr. Charvatas iš, ”

> - - - - j, o iš čia
dimo dvidešimties metų' per Suvalkus ir Augustavą į ne

priklausomą Lietuvą. *
Prie administracijos linijos p. I 

Charvatą sutiko Marijampolės 
apskr. virš. p. Kalendra ir poli
cijos vadas, kurie Lenkijos ats
tovą atlydėjo į Kauną.

Be ankščiau atvykusio p. Klo- 
potovskio, sekmadienį Kaunan 
atvyko dar ir spaudos atašė p J 
Vesfalis, kuris aną metą Lietu-! 
vos universitete studijavo litua-l 
nistiką. P. Vesfalis gerai prak-i 
tiškai ir teoretiškai moka lietu
viškai.

Pirmuoju pasiuntinybės sek
retorium atvyko p. Žarčikovskis, 
atstovybės etažė p. Zalensiks.

Iš viso lenkų atstovybės per
sonalo atvyko apie 10 žmonių.

sukakties proga vakar Val-I 
stybės Radijofone gudai, 
gyveną Lietuvoje, suruošė 
minėjimą. Lietuvoje gyve
ną gudai yra susitelkę į 
Lietuvos Gudų Tautinę Są
jungą. Šios sąjungos cen
tro komiteto pirmininkas 
advok. V. Bojevas per ra
diją lietuviškai skaitė pra
nešimą, kuriame peržvel
gė gudų tautos istoriją, 
sunkiuosius priespaudos 
metus, kada savo gimtaja
me krašte, Gudijoje, gu 
dai neturėjo teisės įsigyti 
žemės, kada buvo jiems 
draudžiama kalbėti gimtą
ja kalba.

Toliau kalbėtojas per
žvelgė lietuvių ir gudų 
draugingus santykius pra
eityje, pažymėdamas gudų 
ir lietuvių sunkius sveti
mųjų priespaudos laikus.

Paskiau šį pranešimą gu
diškai skaitė Jakaviukas, 
Gudų švietimo ir Kultūros 
Draugijos pirmininkas.

545, Šiauliuose — 24.687, 
Panevėžy 21.442. Tačiau 
šie skaičiai, kaip tenka pa
tirti, nėra tikslūs, nes ši 
statistika neapima į mies
tus atsikrausčiusių. Pas
kutinis gyventojų surašy
mas pas mus buvo tik 1923 
m., tad, nepadarius naujo 
gyventojų surašymo, sun
ku paskelbti tikslius mies
tų gyventojų skaičius. Pa
vyzdžiui, Centr. Stat. Biu
ro žiniomis Klaipėdoje yra 
38.545 gyventojai, o Klai
pėdos miesto policija pa
skelbė, kad 54.000. Taip pat 
ir Kauno gyventojų skai
čius yra, be abejo kur kas 
didesnis, kaip 106,794.

jai sulaikius, kiti išsiskirstė. Tą 
pat dieną 18 vai. pil. A. Bengis 
iškėlė žalios spalvos su tam tik
ru įrašu vėliavą.

Kaune, Laisvės alėjoje, vienas 
asmuo,akminiu išmušė lenkų 
knygyno “Stela” vitrinos stik
lus, o Šančiuose “Pachodnės” 
langus. Policija asmenis sulai
kė. Lenkų įstaigos Kaune sau
gomos policijos.

KAUNAS — Vaikams laikraš
tėlis “Žiburėlis” yra įsteigtas 
Giedriaus — Giedraičio. Kurį 
laiką jį leido pats įsteigėjas. 
Vėliau perleido Lietuvos Raudo
najam Kryžiui. Šiemet sukanka 
15 metų, kaip “Žiburėlį” leidžia 
L. Raudonasis Kryžius.

Dailininkas Adomas Varnas

Visuomenė Nusiramino

MARIJAMPOLE. Visuomenė
je buvo matyti daug nerimo, y- 
pač senesnių žmonių tarpe, o 
jaunimas visi kaip vienas buvo 
pasiryžę ginklu pastoti kelią 
lenkams.

Vargas Su Sėklomis Ir .
Pašaru

Norėjo Demonstruoti

Sulaukusi pranešimo, kad san
tykiai su lenkais susitvarkė ge
ruoju visuomenė nusiramino. 
Senesnieji džiaugėsi, kad išven
gta karo, o jaunimas buvo nela
bai patenkintas, bet gerai su
pratę savo tautai gresiančią pa
dėtį, nusiramino.

Šių metų pradžioje Lietuva 
iškilmingai paminėjo savo žy
maus dailininko Adomo Varno 
30 metų kūrybos darbo sukak
tuves. Dailininkas Adomas Var
nas yra ne tiktai vienas iš žy
miausių, bet taip pat ir vienas 
iš produktingiausių Lietuvos 
dailininkų. Jis per 30 savo kūry
binio darbo metų yra sukūręs 
apie 1,000 įvairių paveikslų.

Adomas Varnas yra gimęs 
1879 m. sausio 2 d. Joniškio 
miestelyje Šiaulių apskričio. 
Pabaigęs Mintaujos gimnazijos 
4 klases, įstojo į Kauno kunigų 
seminariją, kurioje išbuvo 3 
metus. Adomas Varnas įsitiki
nęs, kad neturi pašaukimo būti 
kunigu, iš seminarijos išstojo. 
Jį traukė menas. Todėl, nors ir 
neturėdamas lėšų menui studi
juoti, 1899 m. išvyko į Petrapilį 
ir čia 3 metus lankė meno mo
kyklas.

BROCKTON SAVINGS BANK
KREKENAVA. Kai kurie ūki

ninkai dėl pašaro stokos šėrė 
gyvulius miltais. Dabar dejuoja, 
kad javų sėklų truks. Pasisko
linti nėr kur. Tuo naudojasi žy
deliai: skolina ūkininkams sėk
lą ir zuperį, o rudenį pelningai 
atsiims.

r

Kovo 27 d. 16 vai. Kaune, Lai
svės ai., prie miesto sodo, buvo 
raginami darbininkai suruošti 
demonstraciją, kaip protestą 
dėl lenkų pavartotų priemonių 
užmegzti su Lietuvos diplomati
nius santykius. Į nurodytą vie
tą apie 16 vai. susirinko kelios 
dešimtys asmenų, iš kurių kai 
kuriuos vadovas laikinai polici- 2Kxxxxxxxxx9()00cx90C»0acxM9(3S9c»0t9Sxx9000cxstxst9^^

Corner Main and Court Streets
Deposits Received from $1 to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000
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Stud. Ant. Tamulis

Jaunimo Suartėjimas
Lietuvos moksleiviai kai 

kada skaito savo spaudos 
skiltyse rašinius apie A- 
merikos lietuvių aukštąją 
mokslinę įstaigą Mariana
polį. Kartą, rodos, ir gana 
plačiai tilpo moksleivių 
žurnale “Ateityje” mini
mos mokyklos aprašymas 
su gražiomis gyvenimo ir 
aplinkumos iliustracijo
mis. Mokinių tarpe yra ki
lęs mažesnis ar didesnis 
susidomėjimas užsienio, o 
ypač užsienio lietuvių mo
kyklomis. Moksleiviai la
biau linksta pažinti vis 
tautiečių užsienio mokyk
linį gyvenimą, taip pat no
ri ir kitataučių moksleivių, 
švietimo sistemas, jų mok
slinius gabumus palyginti 
su savaisiais. Tam tikslui 
mokyklose turi įsisteigę: 
taip vadinamus kultūri-Į papildydamas laišką savo 
nius ratelius ir moksleiviai 
iš to yra susilaukę gražaus 
darbo vaisių. Įvairių kraš
tų moksleivių suartėjimui 
jų bendradarbiavimui yra 
panaudojama laiškų siste
ma susirašinėjimas įvai
riomis kalbomis. Toks kul
tūrinis moksleivių susira
šinėjimas teikia jiems ke
leriopu žvilgsniu naudos; 
lavina juos kalbotyros da
lykuose, praplečia juose 
bendrąjį akiratį, atsklei
džia plačius horizontus pa
žinti tautų papročius, bei 
visuomeninį gyvenimą.

Yra tekę dalyvauti to
kiuose moksleivių rateliuo-i 
se ir pastebėjau juose intu-j 
alektinius gabumus skir
damiesi iš tų, kuriems šis 
įdomus bei naudingas ben
dradarbiavimas atrodė tik 
bereikšmis laiko gaišini
mas.
MOKSLEIVIŲ SUSIRAŠI

NĖJIMAS
Lietuvos moksleiviai 

daugiausia gauna laiškų iš 
J. A. C. Danijos ir Čekoslo
vakijos, pastarosios daž-

niausia laiškai būna rašyti ; 
asperantų arba tarptauti
ne kalba, o iš J. A. V. be
veik visi angliškai na ir 
kaip kada stenografiškai. 
Laiškus visuomet papildo 
savo gamtos vaizdeliais, 
savo tautos didvyrių žy
mių veikėjų, mokslininkų! 
rašytojų nuotraugomis.

Laiškuose randa patrijo- 
tinių eilėraščių tautos him
no citatas, pasikeičia pašto 
ženklais, žurnalais bei laik
raščiais.

Gavęs tokius laiškus 
moksleivis bėga su juo pas 
savo draugus ir kartu su 
jais dalinasi tuo džiaugs
mu ir tas suteikia niekuo
met neužmirštamą vaizdą. 
Suįdomintas tuo jis visuo
met stengiasi kuogreičiau- 
siai į jį atsakyti, taip pat • - - •• - • V 1
mokyklos bendra mokinių 
fotografija, šiaip gražiais 
vaizdeliais, vėliau ir asme
niškai nuotraukomis pasi
keičia. Ar begali būti gra
žesnio . moksleivių bendra
darbiavimo?

Amerikos lietuviai moks
leiviai į tai turėtų atkreip
ti ypatingesnį dėmesį, vien 
dėl to, kad tas mokslą ei
nantis jaunimas, kuris no
ri geriau pažinti lietuvių 
kalbą, jos rašybą, lietuvių 
dailės literatūrą, poeziją, 
prozą ir bendrai geriau pa
žinti tėvynę, šio bendra
darbiavimo siekdami galės 
prie to prisiartinti, be to, 
šiuo kultūriniu moksleivių 
susiartinimu, bus žengtas 
platus žingsnis prieš sru
venančią nutautinimo ban
gą. Juk ne kuo kitu šian
dien ir susirūpinta kaip tik 
mokslą einančiu jaunimu, 
kuris dieną po dienos pasi
duoda defensyviai.

Aiškumo dūliai, pavyz
džiui, būtų galima pasielg
ti šiaip: Amerikos moks
leiviai rašytų laišką Lietu-
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MALDAKNYGES

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

GEGUŽĖS-MAY 14 D,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 21 D., ———
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

GEGUŽĖS-MAY 21 D.. '
Holland-American Linijos laivu —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčių C. pirm. A. J. Mažeika.

GEGUŽĖS-MAY 22 D., —
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdime į Klaipėdą.

LIEPOS“JULY 1 Dij švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

4
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Waterbury, Conn.

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų aukščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai — 
“Reentry Permit”.
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Maspeth, L. I. Transfiguration 
Brockton, Mass. Kruegėr’s Brevvers 
Bridgeport St. Cyrils 
Port Cheter Don Boscos 
Maspeth, L. I. Transfiguration 
Gregory’s Colored Lion, N. Y. 
Bridgeport St. Cyrils, 
New Haven Hulls Collegians
Meriden Endees, 
Meriden Endees 
Pawtucket Tovvnies 
Clavers Ali Stars, Bklyn, N. Y. 
Torrington Full Fashions 
Meriden Police Dep’t. 
Danbury Catholic Club 
Greenwich, Conn. Bombers 
Hartford Underwood 
Freeport, L. I. Ghints Big 5, 
West Haven Red Devils 
Pawtucket Townies 
Hartford Underwood 
Clavers Ali Stars, Bklyn, N. Y. 
Bristol West Ends 
Maspeth, L. I. Transfiguration 
Albany, N. Y. Jewish Community Center

Oponentai —1186

Oponentai
50
63
42
47
37
48
51
49.
37
47
66
62
46
53
48
41
39
34
48
59
43
64
40
37
34

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Darbininko Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

venimą ir bendrąja mokslo 
atmosfera be to kartu da
lintis kultūriniais laimėji
mais. Na žinoma jiems jau 
nereikėtų rausti dėl lietu
vių kalbos etimologijos ar 
minties. Ten tai Amerikos 

taisyklingos, tai Lietuvos lietuvybės židinys iš kurios 
moksleivis aiškiai supras 
ką šiuo žodžiu norėta pasa-

vos moksleiviams lietuviš
kai; nesvarbu kaip jis ten 
bus parašytas gramatikos 
ar sintaksės žvilgsniu, 
svarbu tiktai, kad žodyje 
susidedančiame iš penkio
likos raidžių penkios būtų

sruvena tautos dvasia. Ir 
tikrai yra pagrindo teikti, 

kyti. Gavęs šį laišką mok- kad ši auklėjimo bei švieti-

ii
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i
I

I

kiek tik galėsiu, tiek paro-j 
dysiu lietuviškojo jaunimo 
širdį.

Ant. Tamulis,
10 Main St., 
Greenfield, Mass.

CHORŲ SEIMAS
A. L. R. K. Parapijų Cho

rų Sąjungos pirmutinis
sleivis žinoma jį atatinka- mo įstaiga, tai pamatas' seimas prasidės liepos 10 
mai ištaisytų ir jis su savo ant kurio, yra pastatyta jįeną su dainų švente, Sun- 
laišku jam rašytų anglų Amerikos lietuvybė.
kalba ir šį ištaisytą laišką 
grąžintų atgal. Ir čia būtų čįa priėjus dėl šio bendra- Antano parap. svetainėje, 
ištaisomas Lietuvos moks- darbiavimo prie konkrečių Cicero, III.

sėt parke.
Dabar klausimas kaip Sesijos lietpos 11d., Šv.

ATLAIDŲ ŠALTINIS, parašė Tėvas Kazimieras, kapucinas, 308 pusi., 
tikro kolenkoro ir lankstūs viršeliai ..............................................  65c.

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........ 30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi...............  35c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi..........e...........  65c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
$1.25 | 

65c.
. 75c.
$1.50 

. 90c. 
$1.50 
$2.50

apvalūs kampai ..................................................................................
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi...............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai .......................... .
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ....................

balti celuloidiniai viršeliai .... .............................. .
balti celuloidiniai viršeliai su kabike ............
juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................

ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 
gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi................................ .....

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384

MALDŲ RINKINĖLIS, 
MALDŲ RINKINĖLIS, 
PULKIM ANT KELIŲ.

$3.00

65c.pusi................... ............................ ........................... ................................
VYRAI BROLIAI, speciąjė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ................................................................................................

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi. ............. ......................................... ....

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką ‘‘Stovi motina 
verkdama”.

‘ŠVENTAS DIEVE’
“šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3^2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų. 
Kaina $^ 00

$2.50

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

leivio laiškas ir vėl gražin
tas jam. Šitokia laiškų ope
racija yra naudinga todėl, 
kad aiškiai mokinys paste
bės padarytas savo klai
das, kurios žinoma jau se
kančiame laiške nepasikar
tos. Jeigu ne skirtingomis 
kalbomis, kurios žinoma 
daugiau teikia naudos, nes 
abiejų šalių moksleiviai la
vinasi, galėtų susitarti ko
kia viena bendrine kalba, 
kaip tai: lietuvių, anglų, 
prancūzų arba net esperan- 
tų, su pastarąja šiek tiek 
būtų sunkiau, nes Lietuvos 
mokyklose nėra privaloma, 
bet yra daug mokinių, ku
rie šią kalbą kultivuoja sa
vo noru.

Jeigu susirašinėti pavyz
džiui su Lietuvos mokslei
viu septintos ar aštuntos 
klasės aukščiau minėtomis 
kalbomis, tai čia ir baigęs 
high school moksleivis ne
daug ras kritikos žodžio, 
kad ir anglų kalboj, kaip--------------------------------
dėl kitų kalbų tai ir abejo-tėvai bei giminės. Kurie 
ti netenka, nes Lietuvos'tarp kitko galės aprašyti _ i i i _ „ _ _ _ y _•____ • 1/nimno

v •

Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

mokyklos, ypač gimnazijų 
mokslas anaiptol neprilyg
sta amerikoniškomis high 
school.

Marianapolio Kolegijos 
studentai galėtų užmegsti 
artimesnius santykius šu 
studentų korporacijbmis ir 
čia geriau susipažintų su 
Lietuvos universitetu, jo 
mokslo lygį, studentų gy

ŽIEMOS SEZONO ŽAIDIMAI UŽSIBAIGĖ
Balandžio 9 d. užsibaigė basketball žaidimai Šv. 

Juozapo lietuvių parapijoj.
Lietuvos Vyčių “Špeedboys” sezono rekordas 1937- 

1938:
i
Lietuvos Vyčiai
36
79
49
44
44
45

130
41
44
31
69
48
57
80
57
78
30
54
52
70
55
68
47
47

156
Viso L. V. — 1311 points. 
Laimėjo 17; Pralaimėjo 8.

Šv. Juozapo parapijos S v. Vardo draugijos basket
ball ratelis turėjo sėkmingą sezoną. Iš 50 žaidimų lai
mėjo 40, žaisdami su įžymiais suaugusių rateliais Conn. 
ir New Yorko valstybių. Šv. Vardo draugijos ratelis 
laimėjo Naugatuck Valley Seniorų čampionatą ir vėliau 
Waterbury Seniorų tournamente.

Šv. Vardo draugijos ratelį sudarė šie: V. Salemo- 
nas, vedėjas ir žaidikas; P. Neverdauskas, kapitonas; 
Antanas Augustauskas; Klarensas Rameikas; Edv. A- 
damavičius; Edm. Vaitukaitis; Br. Pužas.

Ratelio rekordas 1937—1938:
Šv. Vardo

18
30
39
28
37
22
66
32
25
36
36

100
61
41
32
45
48
32
54
28
31
32
35
44
26
36
42
34
40
31
34
65
35
47
48
33
36
29
21
39
49
47
31
31
30
30
26
31
62
26

I

veikimui žygių. Į šią pagel- Prašome chorų susido- 
bą pasisiūlysiu pats. Ka- mėti savo pirmuoju seimu 
dangi esu neperseniausiai ir jame skaitlingai daly- 
dar atvykęs, mokslo tikslu vauti.
iš Lietuvos ir ten prasėdė
jau apie 15 metų mokyklos. 
suole, tai man yra gerai 
žinoma nevien Kauno mo
kyklos ir visa eilė mokinių,

Nik. Kūlys,
Įpareiguotas Skelbti 

Chorų Seimą.

Veiklioje ir stiprioje jau
bet taip pat ir provincijų nystėje yra įrašyta ilga ir 
gimnazijos, seminarijos laiminga senatvė.
bei institutai, kaip tai ----- •-------
Tz1_. -j i _ . • • .• j Profesionalai, niznieriai, pramonin-KlaipedOS mokytojų instl-i kaĮt kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
tūtas, Šiūulių berniukų ir tai verti skaitytojų paramos.

gimnazijos,• v •mergaičių j
Šiaulių mokytojų simina- 
rija, Joniškio, Biržų, Mari
jampolės, Alytaus, Rokiš
kio ir daugelį kitų mokslo 
įstaigų. Be to jai kas pa
geidautų susirašinėti su 
aukštesnio išsilavinimo, 
patieksiu visą eilę studen
tų antrašų.

Šiuo žvilgsniu būtų aš 
manau įdomiausia pasi
rinkti tos mokyklos moki
nius iš kurio krašto yra ki-

ir tuos kaimus bei mieste
lius kuriuose prieš kelioli- 
ką ar keliasdešimts metų 
jūsų tėveliai gyveno.

Visi, kurie šiuo mano iš
keltu klausimu susidomau- 
tų, kurie norėtų arčiau su
sigyventi su Lietuvos mok
sliniu jaunimu, geriau jį 
pažinti, pasiuskit mano 
vardu laiškutį ir aš jums

Keliaukite j Lietuva
HOLLAND-AMERIGA

Dm Ra^thip S.S. Statendsm

Patogūs, greiti ir Svarūs laivai. Į 
Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 ra.:

KOTTERDAM ......— Balandžio 9
VOLEN’DAM ___ Balandžio 23
STATENDAM _.L_ Balandžio 26 
VEENDAM _______ Gegužės 7
NEW AMSTERDAM Gegužės 21 
VOLENDAM________ Gegužės 28
Visais kelionės reikalais kreipkimės 
pas vietiniu* mūsų autorizuotas a- 

gentus arba j ;
HOLLAND-AMERICA UNE 

Artimiausią J. A. V. Ofisą

Oponentų
31
20
18
33
21
29
33
23
23
20
23
20
23
51
30
7

30
25
28
34
29
17
34
20
28
24
15 :

* 27
23
25
27
30
30
40
53
24
24
25
22
13
27-
50 -
13 :
27 ;
19t • '
24
20 -
30:
28
25 ■

Great Neck, N. Y., K. of L. 
Ansonia Maples 
Naugatuck “Y” Diamonds 
Centrai “Y” Orions 
Oakville Dukes 
Ansonia Maples 
Beacon Falls 
Bristol St. Stanislaus 
North End “Y” Tigers 
North End “Y” Triangles 
Forrestville Ali Stars 
Fulton A. C. 
Naugatuck “Y” Zephyrs 
Meriden Boy’s Club 
Meriden Speedsters 
Fulton A. C. 
Bristol St. Stanislaus 
North End “Y” Pals 
Bristol Crusaders 
Hartford K. of L. 
Nevv Britain Junior Varsity 
North End “Y” Pals 
Capitol Alleys 
Bristol Upstaters 
North End “Y” Tigers 
Bristol Upstaters 
Gamma Hi-Y 
Chucks Friendly Service 
Blessed Sacraments 
St. Ann’s Maplė Lėafs 
Meriden Iroąois 
Princeton A. A. 
Meriden Speedsters 
Centrai “Y” Orions 
Hartford K. of L. 
Litchfield Covvboys 
Wallingford Gaęis 
North End “Y” Tigers 
Bristol Gus’ Grill 
Hopeville Špeedboys 
Meriden Independents 
North End “Y” Wolves 
Thomaston P. N. A.

. New Britain Jr. Varsity 
Columbian Sųuires 
Brooklyn Orioles 
North End “Y” Ali stars 
Press Hi-Y 
Joe’s Tire Shop 
Brooklyn “Y” Eagles

šv. Vardo dr-jos ratelis gavo 1911 punktų, o jo o- 
ponentai 1316. Koresp.

*
*

Kiekvienas didis darbas reikalauja didelės aukos 
ir pasiryžimų, bet jo laimėjimas atneša neįkainuoja
mą moralinį atpildą.
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NEW HAVEN, CONN
liava visos. Gargždiškė.

d.
v*

Žvaigždė Rytmetinė

Pranešu, kad LDS Connecti

Chi-
I

GARDNER, MASS

Šeimininkių Diena
K. Moterų DraugijosL.

Velykų šventės prabėgo

I

ą «

PHILADELPHIA, PA.

• v

BATCHELDER WH!TT0WORE COAL CO.

i

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoj^ paramos.

Džiaugiamės, kad Worceste- 
rio Aušros Vartų parapijos jau
nimas organizuotai pareiškė no-

B. Mičiūnienė, 
Apskričio Rašt-kė.

LAWRENCE, MASS

SUSITVĖRĖ KATALIKŲ 
CHORAS

siems Linksmų Velykų. Pamal
doms pasibaigus, išėję iš baž- nauja kaipo tikra sesutė ir gi- 
nyčios, vieni kitus sveikino, lin- minaitė. Spieskimės po jos vė- 
kėdami linksmų švenčių.

M

raštus t. y. 
siunčiamas

didžiuojasi
” apra-

jęs mokyti mus dykai. Laikui kvietimą į darbą. Kalba- 
bėgant, sustiprėjus chorui, mes ma» kad pradžioje gegužes 

atsilyginti, darbai kiek pagerės.

"Darbininko" Redakcijai Laiškas

Antradienis, Balandžio 26, 1938 DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios
SĖKMINGAI UŽSIBAIGĖ 

MISIJOS

Nuo balandžio 4 d. lig 10 
Šv. Kazimiero parapijoj įvyko
misijos, kurias skelbė pasižymė
jęs pamokslininkas kun. Ado
mas Morkūnas, MIC. Žmonės 
skaitlingai dalyvavo ir klausė
si gražių ir pamokinančių pa
mokslų.

Malonu buvo matyti misijų 
metu žmonės skaitlingai einant 
prie Šv. Komunijos. Verbų Sek
madienį užsibaigė misijos.

Paskutinį pamokslą pasakė 
kun. A. Morkūnas, kuris visus 
sujaudino, nes gaila buvo už
baigti misijas ir atsiskirti su 
gerb. misijonierium, kuris per 
visą savaitę dėl mūsų sielų iš
ganymo pasišventusiai dirbo.

Kun. Adomas Morkūnas, yra 
Dievo apdovanotas stipriu bal
su ir gražia iškalba. Lai gera
sis Dievas suteikia stiprią svei
katą jaunam misijonieriui, kad 
galėtų dirbti Dievui ir vargstan
čios žmonijos išganymui.

Mūsų klebonui kun. M. Pan
kui už pakvietimą misijonie- 
riaus priklauso padėkos žodis.

VELYKŲ ŠVENTĖS
Didžiajam Ketvirtadienyje ir 

Penktadienyje pamaldos šv. Ka
zimiero bažnyčioje buvo labai 

_įspūdingos. Žmonės skaitlingai 
dalyvavo pamaldose.

Penktadienį, žmonėms arti
nantis bučiuoti Kryžių, choras, 
vadovycstėje mūsų gabios var
gonininkės p-nios A. Kripienės. 
sutartinai ir jausmingai giedojo 
“Kryžius Šventas” ir “Verkit 
Angelai”. Viešpaties karstas 
buvo gražiai papuoštas Velykų 
lelijomis ir daugybe žvakių. 

>aug svetimtaučių aplankė mū
sų bažnyčią ir negalėjo atsige
rėti tokiomis įspūdingomis ce
remonijomis.

Sulaukus Velykų, visi mūsų 
kolonijos katalikai skubinosi į 
bažnyčią, nes prisikėlimo cere
monijos ir šv. mišios buvo at
našaujamos 6:00 valandą ryte. 
Prisirinko pilnutė bažnyčia. 
Prisikėlimo pamaldos ir giedoji
mas buvo įspūdingas; procesija 
graži.

Šv. Komuniją priėmė skait
linga žmonių minia. Svečias ku
nigas atnašavo šv. mišias ir pa
sveikino visus parapijonus kle
bono vardu, linkėdamas vi

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

kai. Pasinaudokite proga, prisi- 
rašydamos prie šios organizaci
jos, kuri rūpinasi gerove savo 
narių, ligoje išmokėdama pašal
pą ir nelaimėje maloniai patar-

Mulevičienė,
Staniulienė, j 

Gobienė,

moterų sąjungos 33 kuo. Connecticut ApskričioPA RPMOITA CIPA-ŽTT VAKAR A VVIUIVVIIVMI IVIV

I Kuopoms PranešimasPA RENGIA GRAŽŲ VAKARĄ į

Gegužės 1 d., Moterų Sąjun
gos 33 kuopa rengia gražų va
karą, pagerbimui motinų. Tai' 
bus naujų narių vajaus progra- cut apskričio, pusmetinis suva- 
ma. Bus suvaidintas veikalas žiavimas įvyks 22 d. Gegužės š. 
“Geriaus Vėliaus”. Taipgi bus m., Šv. Kazimiero parapijos sa- 
dainų ir kitokių pamarginimų. Įėję, 339 Green Str., New Ha- 
Programai užsibaigus bus šo- ven, Conn.
šokiai. Rengimo komisija susi- Visos kuopos kviečiamos da- 
deda iš darbščių sąjungiečių,- lyvauti šiame suvažiavime, pri- 
p-nių S. Tamulevičienės, Z. Mar- siunčiant atstovus su naudin- 
kunienės, ir p-lės O. Norkūnai- gaiš ir rimtais įnešimais organi- 
tės, kurios deda pastangas, kad zacijos gerovei.
šis vakaras pavyktų. i Kadangi jau artėja Trilypė

Patariu visiems New Haven’o Gegužinė, kuri įvyks 26 d. bir- 
lietuviams atsilankyti į sąjun- želio, š. m., tai kviečiame visas 
giečių vakarą, nes tenai visi kuopas prie to rengtis ir pada- 
smagiai laiką praleisite. Kviečiu ryti pranešimus šiame suvažia- 
ir apylinkių kolonijų lietuvius vime, būtent, kas yra nuveikta 
atsilankyti. Įžanga tiktai 25 et. ir kaip rengiamasi dalyvauti.

Katalikės moterys ir mergai-' Sesijos prasidės 1-mą vai. po 
tės! Dabar eina Moterų Sąjun- pietų, 
gos naujų narių prirašinėjimo 
vajus. Įstojimas į sąjungą dy-'

brauskaitė,
Samulienė, 
Kanapurienė, 
Butkienė.

Smulkių aukų $1.75.
Adėlia Arminas Shenan- 

doah, Pa. — $5.00.
Philadelphijos, Pa. Šv.j^ a _ ________

Kazimiero parap._ klebon. j kolonijos lietuvis turėtų prie jos 
kun. J. Valanciunas $50. priklausyti 
00.

Už aukas patsai Jėzus 
Švenčiausiame Sakramen
te visiems atlygins.

Kun. D. Mikšys,
Aukos siunčiama J. E.

Vysk. T. Matulioniui — 
Benediktinų gat. 4, Kau
nas.. Arba kun. A. Linkui 
12259 Emerald avė., 
cago, III.

nant prisirašyti prie draugijos, 
buvo prirašyti, 8 nauji nariai, 
o likusieji penki prisirašys atei
nančiame susirinkime. Tai ne
labai blogas pasirodymas. Ta
čiau turėtų būti daug daugiau 
naujokų. Juk minėta draugija 
yra vienintelė grynai katalikiš
ka draugija, ir kiekvienas šios

PAGERBKIME MOTINA
“ •

Cukraus Atpiginimo 
Reikalu

L. K. Moterų Draugija, 
atsižvelgdama į Jubilieji-

I

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

Šiais metais sueina 35 
metai nuo įsikūrimo Šv. 
Pranciškaus parapijos. 
Kad ir sunkūs laikai, para
pijiečiai visgi panorėjo at
žymėti jubiliejinę sukaktį 
Gegužės 30 dieną, bažny
čioje įvyks didelės iškil
mės, o vakare, šaunus ban- 
kietas. Sudaryta rengimo 
komisija, kuriai vadovau
ja kun. J. Skalandis. Jis 

Kovo 11 dieną, susirinkęs jau- sutelkė būrį jaunuolių, ku- 
nuolių būrelis gerb. A. Nakučio rįų pagelba, tikisi sutrau- 
ir A. Juškos namuose, padarė į parengimą visus para- 
pradžią, užmegsdami jaunuolių pįjįečius.
tarpe naują organizaciją Aušros F 
Chorą, vadovystėje lietuvių pa
rapijos Athol’io vargonininko, negana linksmoje nuotai- 
p. J. Stačioko. Turiu visuomenei koje, nes nedarbas, tik da- 
pranešti, kad tai žmogus, turįs bar pradeda kiek sumažė- 
aba, gerą s.rd, .r atjauctąs ka- U Teko patirti, kad vienur
talikiską jaunuolių tarpe judeji-. ., „ c .

imą; kitaip jis nebūtų prisižadė-!jmonehai gavo pa-

Didžiai Gerbiamieji:—

Mes žemiau pasirašę Aušros 
Vartų parapijos Worcester, 
Mass., Jaunimo draugijų pirmi
ninkai, meldžiame “Darbininko 
Redakcijos talpinti 
korespondencijas 
“Darbininkui”.

Mūsų Jaunimas 
perskaitęs “Darbininke’ 
šymus iš savo darbuotės. Tuomi 
jiems priduoda ambicijos toli- 

i mesniam veikimui, kuris mūsų 
i tautos vardą platina kitataučių 
j tarpe. Iš anksto tariame širdin
gą “Ačiū”.

Aušr. Vartų parap. Choro —
Pirm. Jonas Marcinkus, 

; Aušr. Vart. parap. Sodalicijos,
Pirm. Felicija Zakaraitė,

■
Aušr. Vart. parap. Studentų dr.. 

Pirm. Antanas Vaitkevičius,

Liet. Vyčių 116 kuopa,
Pirm. Frank Rainis, 

I

Aušr. Vart. parap. Jaunimo 
Federacijos —

Pirm. Bronius Borisas.

rą bendradarbiauti laikraščiui I 
“Darbininkui”. Rašykite, o mes 
talpinsime tiek, kiek sutalpinsi-' 
me 8 puslapiuose. Tik prašome 
rašyti ne vien į penktadienio nu
merį, bet ir į antradienio, kad 
“Darbininkas” galėtų pasipuoš
ti VVorcesterio jaunimo žinio
mis ir taipgi patenkinti ir kitų 
kolonijų bendradarbius. Lauksi
me Worcesterio jaunimo žinių.

Įrengimui AMŽINOS ADORA
CIJOS Šv. Mikalojaus Sese
rų Benediktinių Bažnyčioje 

Kaune—Aukojo:

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežiu, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 Ellsworth St. 
WGrcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

Detroit, Mich.
ALRK Moterų S-gos 54 kp. 
$25.00; Maldos Apaštalys
tės dr. $5.00; Tretininkų 
dr. $5.00; Gyvojo Rožan
čiaus dr. $5.00; M. Viga- 
nauskienė $5.00; M. Bai- 
kauskienė $3.00.

Po $1.00 — Stankienė, 
Skaistienė, Vaškevičienė, 
Macijauskienė, Banonienė, 
Barsonienė, Balkienė, Če- 
pulionienė, Druskauskienė, 
Dainauskienė, Gurauskie
nė, Gustaitienė, Jokubai- 
tienė, Karnagienė, Kibar- 
tienė, Kaminskienė, Kase- 
vičienė, Kudzienė, Mike- 
lionienė, Majauskienė, Mi
kalauskienė, Miknaitienė, 
Morozienė, Mičiutienė, Pi- 
liukienė, Petrauskienė, 
Paurazienė, Raulickienė, 
Stefenson - Simonavičienė, 
P. Valatkevičienė, R. Va- 
latkevičienė, Veloniskienė, 
M. Valatkevičienė, Zaba- 
lavičienė, Dereškevičienė, 
Valatkienė.

Smulkių aukų $5.00. 
Elizabeth, N. Y.

Ivaškų šeimyna $20.00;
Jovaišų šeimyna $5.00.

Amstetdam, N. Y.
Šv. Kazimiero parap. 

klebonas kun. J. žydanavi- 
čius $100.00; Ona Žydana- 
vičiūte $100.00; Tretinin
kų dr. $10.00; A. Kazlaus
kaitė $11.00; A. Šmitienė 
$10.00; O. Kučienė $5.00; 
K. Guobienė $3.00; M. Ku
čienė $3.00; B. Morosienė 
$5.00; K. Dudienė $3.00; P. 
Trumpickienė $2.00; p. Be
leckienė $2.00.

Po $1.00 — Gustaitė, Ba-

Į

bandysime jam 
Šiandiena mes visi jam tariame 
širdingą ačiū.

Jaunuolių nuotaika labai ge
ra; jie visi, be skirtumo, nori dienį tūkstančiai žmonių 
darbuotis. Tik viena bėda — 
svetainės nėra susirinkimams ir 
repeticijoms.

Būtinai turiu tarti, choro var
du, viešą širdingą ačiū gerb. 
Šerkšnų šeimai už leidimą (ke
turių gyventojų) stuboje dary- 

■ ti pratybas. Amerikos politikie- 
’ riai kalba apie užmirštą žmogų, 
o mes Gardneriečiai kalbėjome 
apie užmirštą katalikišką veiki
mą. Bet dabar atgyjome.

Prisirašė 33 dainininkai, užsi
mokėjo po 25 centus pasiskir
tus mėnesinius mokesnius ir 
prasidėjo tikra darbuotė. Mano
ma, kad greitoje ateityje mūsų 
narių skaičius sieks 50. Visus 
jaunuolius ir jaunuoles kviečia
me prisirašyti prie mūsų choro. 
O vietinių katalikų ir vertelgų, 
ateityje, prašome gausios para
mos.

JAU RENGIA PIRMUTINĮ 
KONCERTĄ

Mūsų choras rengia pirmutinį 
koncertą 14 dieną gegužės. Pro
gramą išpildysime pamargini- 
mais: dainomis, komedijomis ir 
kitokiais įvairumais. Taipgi y- 
ra bandoma iš choro narių su
tverti šiokį-tokį orkestrą, kad 
būtų galima pramogas užbaigti 
šokiais.

PRISIMINUS DAR NESENĄ 
PRAEITĮ

Kokia 14 metų atgal, čia 
Gardneryje, taipgi gyvavo Auš
ros choras, kurs buvo finansiš- 
kai praturtėjęs. Mat tuo laiku 
Šv. Petro ir Povilo draugija tu
rėjo nusisamdžiusi svetainę ir 
prisiėmė auklėti tuo laiku gy
vuojantį chorą, duodama svetai
nė dykai pratyboms. Choras 
draugijai atsilygino dainomis 
jos surengtuose vakaruose. 
Chorvedžiui mokėjo algą iš už
dirbtų pinigų iš vakarų. Choras 
bujojo kaip ant mielių. Tik gai
la, kad tuomet nebuvo jaunimo. 
Minėtas choras likvidavosi. Spė
jama, kad ižde liko apie 40 do
lerių. Likviduojant buvo nutar
ta: “jeigu, kada nors ateityje, 
vėl bus choras sutvertas, tai li
kusią sumą pinigų perversti 
naujam chorui”. Gaila, kad dar 
iki šiam laikui nieko negirdėti 
iš tų laikų buvusio kasieriaus. 
Buvo bandyta surasti buvusio 
choro knygos, Šv. Petro ir Po
vilo draugijos spintoje, bet ne
suradome.

ŠV. PETRO IR POVILO 
DRAUGUOS VEIKIMAS 

Komitetui pasidarbavus, vaik
ščiojant po stubas ir prikalbi-

Kaip kitados, taip ir šiais 
metais altoriai skendo gė
lėse. Didžiajame Ketvirta-

aplankė ir mūsų gražią 
bažnyčią.
Antradienį, balandžio 26 

dieną, 4-tą vai., Šv. Pran
ciškaus parapijos bažny
čioje, Jo Ekscelencija, Vys
kupas Spellman, suteikė 
sutvirtinimo Sakramentą 
nemažam būreliui.

Aušrelė

Prieš 10 metų Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugi
jos rūpesčiu buvo sudary
tas pirmasis komitetas 
Kaune Motinos Dienos mi
nėjimui organizuoti. Šis
gražus paprotys prigijo vi- n®je Konferencijoje atsto- 
soj Lietuvoj ir dabar kas- pareikštus pageidavi- 
met įvairios organizacijos, mus ir ištikrųjų matyda- 
mokyklos, paskiri asme- ma nelengvą mūsų kaimo 
nys stengiasi tą dieną ata- moterų būklę ir tautai da- 
tinkamai motiną pagerbti. "" " ’ * *

Šįmet Motinos Diena bus 
Švenčiama gegužės mėn. 1 
dieną. L. K. Moterų Drau
gijos Motinos ir Vaiko 
Sekcija ruošia visoje Lie
tuvoje, Jo Ekscelencijai 
Ponui Vidaus Reikalų Mi
nisteriui leidus, viešą rink
liavą, 4cad Motinos Dieną 
surinktomis aukomis būtų 
galima sušelpti neturtin- J 
gas, vargstančias motinas 
ir jų kūdikius.

IMaloniai sutiko leisti Mo
tinos Dieną padaryti baž- Šeimininkių Sekcija supra- 
nytinę rinkliavą neturtin- sdama, kad nuo mūsų šei- 
gų motinų šelpimui Jo E k- mininkių pažangumo dide- 
scelencija Kauno Arkivys- le dalimi priklauso ir viso 
kūpąs Metropolitas, Pane- krašto kultūringumas no- 
vėžio Vyskupas Paltaro- rėdama, kad kiekviena lie
kas, Telšių Vyskupas Stau- tuvė savo darbu būtų nau- 
gaitis.

Iškilmingą Motinos Die
nos Minėjimą Kaune suor-i 
ganizuoti yra sudarytas 
specialus komitetas, kurio 
pirmininkė yra gyd. A. Ra
gaišienė.

romą žalą vartojant vai
kams vietoj cukraus (nes 
cukrus kaimui per bran
gus) įvairias nuodijančias 
ir silpninančias organizmą 
priemones, kaip sachariną 
ir kit., padavė cukraus at
piginimo reikalu prašy
mus J. E. Ponui Finansų 
Ministeriui ir Lietuvos Cu
kraus Akc. B-vei.

DŽIKO ŠOKIS
Penktadienį, gegužės 6 d., 

8-tą vai. vakare, įvyks WT 
EL radio stoties garsinto
jo, ir lietuvių programos 
vedėjo Antano Džiko ba
lius ir šokiai, Lietuvių Mu- 
zikalėje Salėje.

Muz. A. Džikas yra per 
daugelį metų Šv. Jurgio 
parapijos vargonininku. 
Apart to, jis moko didžiu
lį Vyčių chorą Šv. Andrie
jaus parapijoje. Kad dar 
daugiau pasidarbavus lie
tuvybei ir lietuviams, keli 
mėnesiai atgal, jis atidarė 
radio pusvalandį mūsų pri
gimtoje kalboje. Dabar jau 
ir visą valandą skamba lie
tuvių dainos ir muzika oro 
bangomis.

Reikia didelio pasišven
timo, gabumo ir darbštu
mo, kad išlaikius visą va
landą radio. Tai pirmuti
nis lietuvis, radio garsin
tojas mūsų mieste, kurs 
sugeba išlaikyti valandą 
laiko lietuvių kalboje. Ta 
garbė priklauso p. Anta
nui Džikui.

Todėl kaip matome yra 
vertas paramos. Jis pinigų 
neprašo. Vien nori, kad 
kiekvienas radio klausyto
jas atsilankytų į jo rengia
mąjį vakarą. Visas pelnas I 
skiriamas lietuvių radio | 
valandinės programos pa
laikymui. F. P.

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa 
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
eigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

dinga netik sau, savo šei- 
'mai, bet ir visai Lietuvai 
ir kad darbas būtų sėkmin
gesnis, nutarė rengti Šei
mininkių Dieną, šeiminin
kių Sekcijos Globėja yra 
Šv. Morta. Taigi, pirmą 
sekmadienį po Globėjos 

Tik dėka geraširdžių au- Šventės (liepos mėn. 29 d.) 
kotojų Motinos Dieną yra nutarta visoje Lietuvoje 
sušelpiama nemažas skai- surengti Šeimininkių Die- 
čius motinų ir vaikų; ir tą ną. Šįmet Šeimininkių Die- 
dieną bent dalinai paleng- na bus švenčiama liepos 
vinama sunki motinos gy- mėn. 31 dieną.
venimo našta ir suteikiama Šeimininkių Sekcijos 
motinai džiaugsmo. Pav. Pirmininkė yra agr. M. Si- 
1937 metais Motinos Dieną daravičienė, kuri yra 
Kaune buvo sušelpta 646 Tarptautinio Katalikių C- 
motinos; o per pastaruo- kininkių Komiteto narys, 
sius 5 metus visoj Lietuvoj 
Motinos ir Vaiko Sekcijos 
rūpesčiu sušelpta apie 
5.000 motinų.

Taigi Motinos Dieną pri
siminkime nelaimingas 
skurstančias motinas, duo- 
sniau ištieskime joms pa
galbos ranką.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meile, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę J Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEWY0RK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir 
immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinj agentų arba
252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBBBG-AMEBICAN LIKĘ. 
NORTH GEBMAN LLOYD
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108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.




