
DABARTIES 
BILDESIUOS
Lietuvos Ministeris pir

mininkas kun. Mironas pa
sidarė tikru tautininkų 
spoksmanu. Važinėja į tau
tininkų suvažiavimus ir 
jiems aiškina, kad tauti
ninkų vyriausybė “sieks 
glaudaus bendradarbiavi
mo su visu kraštu”. Tai 
sena tautininkų nudėvėta 
giesmelė. Lietuvos tauti
ninkų vyriausybė per 12 
savo rėžimo metų “sieks” 
ir šiandien dar vis “sieks”, 
bet kada ji pasieks, jeigu 
jai užėmė tiek laiko siekti.

Štai ką ministeris pirmi
ninkas pasakė Panevėžio 
tautininkams gegužės 8 d. 
š. m.:

(Lietuvos Generalinio 
Konsulato Pranešimas)

“Panevėžys, gegužės 8 d. 
Ministras Pirmininkas ku
nigas Mironas čia įvyku
siam tautininkų suvažiavi
me sekmadienį, pareiškė, 
kad vyriausybė sieks glau
džiai bendradarbiauti su 
visu kraštu, stiprins kraš
to ekonominę padėtį ir kul
tūrinę akciją, stengsis su
reguliuoti valstybės ir Baž
nyčios santykius eliminuo
jant partinį elementą”.

Tautininkai glauda u s 
bendradarbiavimo su visu 
kraštu jau seniai turėjo 
pasiekti, bet jie to nedaro, 
nes yra savymeiliai ir sa- 
vynaudžiai. Jie turėjo daug 
progų sudaryti kdalicijinę 
vyriausybę, bet to nenori 
daryti.

Lietuvos vyriausybė ir 
jos agentai šioje šalyje, ka
da mes reikalaujafne, kad 
sureguliuotų Katalikų Baž
nyčios ir valstybės santy- 
kii^s, tikrino, kad tokie 
santykiai yra ir katalikai 
neturi pagrindo protestuo
ti dėl santykių nutraukimo 
ir reikalauti juos suregu
liuoti. Pasirodo, kad* tauti
ninkų vyriausybė ir jos a- 
gentai stengėsi klaidinti 
mūsų išeiviją. Kadangi 
Lietuvoje veikia aštri tau
tininkų valdžios cenzūra, 
tai Lietuvos katalikai ne
turi galimybės viešai tau
tininkų valdžios žinias pa
neigti ir paskelbti tikras 
žinias.

Dabar štai patys tauti
ninkai, ministerio pirmi
ninko žodžiais, patvirtina 
tą, ką mes tikrinome, kad 
Lietuvoje, kur yra apie 
85% katalikų, nėra santy
kių su Šventuoju Sostu 
(Vatikanu). Jeigu nėra, tai 
kodėl? Lai atsako, kad ir 
ministeris pirmininkas 
kun. Mironas, jeigu tauti
ninkų vadui nepatogu tai 
padaryti. Ministeris pir
mininkas priduria: “elimi
nuojant partinį elementą”. 
Jeigu tas partinis elemen
tas tautininkų partijoje 
trukdo sudaryti santykius, 
tai laikas jį eliminuoti. 
Laukiame ir reikalaujame.
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Karas Prieš Šlykščią Spaudą Prancuzija Prispyrė Lenkiją Prie Sienos
New Bedford, Mass. geg. gų. Kaip Judas Kristų par- 

12, — Kolumbo Riteriai davė už trisdešimts sidab- 
(K. of C.) metiniame savo rinių, taip jie parduoda 
suvažiavime nutarė kovoti mūsų jaunuolių dorybes, 
prieš šlykščią spaudą, laik- Per šlykščią spaudą jie žu- 
raščius, žurnalus r knygas, do ne tik žmonių kūną, bet 
Fall River diecezijos vys- jų sielas...” 
kūpąs James E. Cassdy, a-i Prelatas P. Phelan sakė: 
tidarydamas suvažiavimą “Bažnyčios vadai šaukia 
sakė: “Platinimas šlykš- mus į darbą. Dievo ir arti-
čios spaudos yra smarkiai mo meilė verčia mus stoti 
varomas. Mes turime prieš į karą prieš blogą, kuris at- 
tą kovoti. Leidėjai ir par- virai yra platinamas per 
davėjai begėdiškų laikraš- laikraščius ir žurnalus, 
čių ir žurnalų, kuriuose ne Kolumbo Riteriai turi ko- 
tik telpa šlykštūs aprašy- voti už Dievą ir prieš visą 

kas Dievą niekina”.
Kolumbo Riteriai išnešė 

rezoliuciją, kuria ragina 
visus savo organizacijos 
narius bendrai ir pavieniai 
kovoti prieš blogų laikraš
čių ir žurnalų pardavėjus. 
Išreikšti protestus leidė
jams, o iš tų pardavėjų, 
kurie savo parduotuvėse 

Jung? Valstybėse^Alaskoj' laiko ,tokius laikraščius ar 
ir Hawaijų Salose katali
kų yra 21,451,460. Taigi 
per pastaruosius metus ka
talikų skaičius padidėjo 
492,326. Kunigų skaičius 
padidėjo 1,019. Viso kuni
gų, kurie aptarnauja 18, 
428 bažnyčias, misijas ir 
kitas institucijas, yra 32, 
668.1937 m. perėjusių į ka
talikus buvo 62,696. Dėl 
katalikų skaičiaus padidė
jimo buvo įsteigtos trys 
naujos bažnytinės provin
cijos, trys naujos arkidie- Korporacija ‘Ramovė’ pra-

mai, bet ir begediški pa
veikslai, tai daro dėl pini-

Pereitais Metais Katalikų
Skaičius Padidėjo 492,326

New York, geg. 12 d. — 
Oficialis Katalikų metraš
tis (1938) paduoda, kad!

žurnalus, nieko nepirkti. 
Apie 300 atstovų dalyva

vo suvažiavime.

Kariuomenės Ir Visuomenės 
Diena Bus Transliuojama 

Amerikai
Gražus Lietuvos pajūrio vaizdas

____________

Paryžius, Prancūzija, — 
į geg. 12 d. — Prieš pat Tau-

Gaisras Palangoje
Palanga, gegužės 10 die- Sąjungos suvažiavimą, 

, ną per tris valandas sude- Prancūzijos užsienių mi- 
gė 300 namų, jų tarpe gim-; misteris George Bonnet pa- 
nazija, paštas, klebonija ir sigavo Lenkijos ambasado- 

i pora gintaro dirbtuvių. 
: 1500 gyventojų liko be pa
stogės. Nuostoliai siekia 
trijų milijonų litų. Priežas
tys aiškinamos.

i i
Iš SLRKA Seimo

i

Kaunas, gegužės 10 die
ną. Kariuomenės ir Visuo
menės susiartinimo šven
tės inicijatorė Vytauto Di
džiojo Universiteto -<Stu- 
dentų Atsargos Karininkų

LENKIJAI REIKALINGA 
KLAIPĖDA

ZS-.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenkija kiek įmanydama
cezijos, ir penkios naujos nega ^aj šventės iškilmės stengiasi išplėsti politinius 
diecezijos. ’ *’ ------ —__

Vilniaus Lietuviai Lietuvos- 
Lenkijos Santykiais Nepa

tenkinti

i transliuojamos Amerikai ek°nominius santykius 
trumpų bangų siųstuvu, su Lietuva. Tai pastebi net 
32,2 metrų. Programa bus vokiečių laikraštis ‘Frank- 
transliuojama šeštadienį,: ^urter Zeitung , kuris, rem- 
gegužės 14 dieną ir Ameri-; damasis lenkų spaudos pa-i

I

Čilė Reikalauja Reformuoti 
Lygą

Vienas kauniškis gavo iš 
savo Vilniuj gyvenančio 
draugo laišką, kuriame ap
rašęs gilius pergyvenimus 
ankstybesnėse dienose, to
liau sako apie padėtį Vil
niuje.

“Tiesa, spaudoj šūkauja 
pas mus dabar apie susibi
čiuliavimą, bet., popieris 
kantrus. Ne taip greitai 
žmogus keičiasi. Jei nori 
parodyti savo atmainą, tai 
geriausias būdas darbai. 
Netikėkite saldžialiežu
viams. Kai tik bus galima 
siuntinėti laiškai, tai pra
šau tą dieną išsiųsti, nes 
visi filatelistai ištroškę tų 
markučių, o aš gi taip pat 
tau pasistengsiu tučtuojau 
pasiųsti. Nepraleiskite tos 
dienos. Bet... 1000 kartų 
norėčiau, kad geležinkely 
augtų eglaitės, o mūsų lai
škai keliautų pro Rygą, 
Prahą ir kitur. Ne vien sa
vo individualią nuomonę 
reiškiu. Šiaip gyvenimas 
kaip po didelės katastro
fos. Jautiesi žmogus kaip 
iš malonaus sapno pabu
dintas”.

koje bus girdėti New Yor
ko “Day Light Saving” lai
ku 12 vai. lieną ir 2 vai. 30 
min. po pietų. Be to, tą pa
čia tvarka šventė bus tran
sliuojama sekmadienį, ge
gužės 15 dieną, 8 vai. ryto. 
(Lietuvos laiku gegužės 14 
dieną, 5 vai. ir 7 vai. 30 
min. po pietų ir gegužės 15 
dieną 1 vai.).

Mėnulio Užtemimas

reiškimais, konstatuoja, Į 
kad Lenkijos ūkiniai ir po
litiniai interesai pirmoj ei
lėj krypsta į Klaipėdos uo
stą. Lenkai aiškiai pagei
dauja išplėsti santykius su 
Lietuva, kad galėtų savo 
reikalams išnaudoti Klai
pėdos uostą. Lenkai norė- 

I tų, kad Klaipėda būtų į- 
jungta ir į oro susisiekimo 
su Lenkija tinklą.

Įdomus tuo atžvilgiu len
kų laikraščio “Kurjer Bal- 
tycki” pasisakymas. Laik- 

l raštis pabrėžia, kad Lietu
vos — Lenkijos santykių 

i yra nepa
prastai svarbus Lenkijai.

šeštadienį, geg. 14, nuo 2 
valandos ryto įvyks mėnu
lio užtemimas. Visiškas__  ____
užtemimas bus nuo 3:18 sureguliavimas 
vai. iki 4:09.

PASMERKĖ NETEISĖTUS 
STREIKUS

Detroit, Mich. geg. 12, — 
Automobilių darbininkų u- 
nijos vadai pareiškė, kad 
darbininkų streikai pa
skelbti be vietinės unijos 
žinios yra neteisėti ir strei- 
kierių vadai bus nubausti 
arba išmesti iš unijų. Ho- 
mes Martin, padaręs tokį 
pareiškimą, pasakė, kad 
trys toki streikai buvo su
daryti.

• v • v

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, gegužės 14 d., 2 vai. po pietų iš WC0P 

radio stoties, Boston, Mass. Darbininkų Radio progra
mą išpildys So. Bostono parapijos Radio Grupė, vado
vaujant muzikui Rapolui Juškai. Prašoma paklausyti 
Draugijos ir biznieriai savo skelbirtius prašome priduo
ti prieš 10 vai. rytą, šeštadienį arba prieš.

Kinija Prašo Tautų Sąjungos 
Pagalbos

rių Prancūzijai, Juljuszą 
Lukasiewiczą ir atvirai jo 
užklausė, kad pasakytų 
kur dabar stovi Lenkija: 
su Prancūzija ar Vokieti
ja? Lenkijos ambasadorius 
į tą užklausimą negalėjo 
atsakyti. Jis skubotai išvy
ko į Varšuvą atsiklausti 
savo vyriausybės kaip į tą 
Prancūzijos ministerio 
klausimą atsakyti, nes 
Prancūzija gali tokį pat 
klausimą iškelti ir Tautų 
Sąjungos posėdy.

Kaip žinome, Lenkija tu
ri militarę sutartį su Pran
cūzija ir nepuolimo sutartį 
su Vokietija. Visiems aiš
ku, kad dviem ponam nega- 

i Įima tarnauti, tai labai ge
rai supranta diplomatai. 
Bet Lenkija lošia veidmai
nio rolę. Suprantama, kad 
Prancūzija tokio talkinin
ko kaip Lenkija nenori tu
rėti. Ji, beabejo, taip daly
kams esant, nutrauks su 
Lenkija militarę sutartį, 
arba pareikalaus, kad Len- 

i kija duotų tikrą pasižadė
jimą, kad ji tą sutartį iš-z 
laikys.

I

kad“Draugas” praneša, 
mūsų SLRKA seime pirmą 
dieną buvo 112 delegatų 

' (Tai toks skaičius atstovų 
buvo Lietuvos Steigiama
jame Seime iki 1926). Pre
zidiumą sudarė šie: Ign. 
Sakalas, pirm.; Jurevičius, 
vice-pirm.; M. Zujus, se
kretorius; Lukošiūtė, sekr. 
;pagelb. Skundų komisija: 
;adv. Grišius, Leskauskas 
ir Kvietkauskas; įnešimų 
— Vilniškis, Vilkelienė, 
Rubinas, adv. Grajauskas 

| ir Vaitulionis; rezoliucijų 
ir spaudos — komp. A. A- 

■ leksis, Grieštoraitis, kun. 
Baltusevičius, Glugodienė 
ir Katilius.

Geneva, geg. 12 d. — Či
lės valstybės atstovas Tau
tų Sąjungos posėdyj griež
tai reikalauja peržiūrėti 
pokarines sutartis ir perre
formuoti Tautų Lygą. Jei
gu to nepadarys, tai Čilė 
žada išeiti iš Tautų Sąjun
gos, o su ja išeitų ir kitos 
valstybės (Spėjama, Pieti
nės Amerikos).

Išvartė Kapinėse Paminklus
Brockton, Mass., geg. 12, 

— Šv. Patriko kapinėse 
vaikezai prodarė už du 
tūkstančiu dolerių nuosto
lių, išvartydami ir sudau
žydami paminklus. Polici
ja ieško piktadarių.

Užmušė 14 Lakūnų Orlaivio 
Nelaimėje

Londonas, Anglija, geg. 
12 d. — Aštuoni Karališko 
Oro Laivyno lakūnai žuvo 
keturiuose orlaivių susi
mušimuose. šeši kiti lakū
nai žuvo orlaivių nelaimė
se. -

Dėl Streiko Uždarė 
Dirbtuvę

iThompsonville, Conn., — 
geg. 12 d. — Bigelow - San- 
ford Carpet kompanijos 
darbininkai, kurių esą virš 
2000, sustreikavo. Darbi
ninkai atsisakė priimti nu
kapotas algas 10 nuošim- „ „„
čių. Streikas vieningas.! darbininkai neteko gyvy- 
Todėl kompanija buvo pri- bes. Daug ktų surasta sun- 
versta uždaryti dirbtuvę. : kiai sužeistų.

93 Darbininkai Žuvo 
Anglijos Kasyklose

Chesterfield, Anglija, —
Geg. 12. — Markham ka
syklose ekspliozija ir 93

FAŠISTŲ SUKILIMAS
BRAZILIJOJE SULAIKYTAS

Kaltina Sekretorę Perkins
-4>

VVashington, geg. 12, — 
Senatorius King, demokra
tas iš Utah valstybės, se
nate apkaltino sekretorę! 
Perkins, būk ji užtarianti 
Harry Bridges, pajūrio 
CIO darbininkų vadą, ir 
apsaugojanti jį nuo depor
tavimo. Harry Bridges sa
koma, esąs komunistas, ir: 
Amerikos valdžia ieško į-i 
rodymų, kad jį būtų gali
ma deportuoti iš šios ša
lies.

Rio De Janiero, Brazilija, 
geg. 12, — Nepasitenkini
mas Brazilijos prezidento 
Getūlio Vargas rėžimu ir 
prieš jį sukilimas buvo 
greitai sulaikytas. Daug 
laivyno ir kariuomenės va
dų areštuota. Fašistai no
rėjo užimti valstybės na
mus ir taip paimti valdžią, 
tačiau prezidentas Vargas 
ir valdžios ištikimieji su
kilėlius nugalėjo. Sukili
mas buvo tik Brazilijos so
stinėje, Rio De Janeiro, 
taip, kad daugelis žmonių 
ir nežinojo apie tai.

Ženeva, geg. 12, — Kini
jos atstovas Tautų Sąjun
gai, Dr. V. K. Wellington 
Koo, prašė Tautų Sąjungos 
narių suteikti pagalba Ki
nijai prieš Japonų karą. Jis 
priminė, pirmiau priimtas 
Tautų Sąjungos rezoliuci
jas, kuriose nariai buvo pa
sižadėję Kinijai pagalbą. 
Jis sakė: “Iki šiol Kinija 
tegavo tik iš vienos šalies 
paramą”. Visi suprato, kad 
jis kalbėjo apie Rusiją. Jis 
toliau sakė, kad suteiktą 
Kinijai pagalbą greičiau 
užbaigtų karą su Japonais, torius, Hitlerio priėmimui 
kurie neteisėtai užpuolė ir vaišėms išleido 30 milijo- 
Kiniją. nų dolerių.

Ispanijoj Tebesimuša
Ispanijos nacionalistai 

smarkiai ptiola radikalus, 
bet Castellonos dar neužė
mė. Pranešama, kad Pran
cūzija viešai atidarė rube- 
žių ir pristato amunicijos 
ir ginklų Ispanijos radika
lams. Tas gali pailginti ka
rą.

Mussolini, Italijos dikta-

nų dolerių.

i

600 BRAZILIJOS SUKILĖLIŲ 
GALI SUSILAUKTI MIRTIES 

BAUSMES
Kiniečiai Pradeda Smarkiai 

Nugalėti Japonus

Hongkong, geg. 12, — Ki
niečių lakūnai nuskandino 
didį Japonų karinį laivą 
prie Amoy. Pietinėje. Kini
joje eina smarkūs mūšiai. 
Kinija kasdieną gauna 
daugiau karinių lėktuvų ir 
kariškų ginklų ir ne tik su: 
laiko Japonų puolimus, bet 
atsiima pirmiau prarastas 
pozicijas.

Rio de Janeiro, Brazilija, 
geg. 12 d. — Daugiau kai 
600 sukilėlių yra kaltinami 
kaipo sukilimo dalyviai ir 
jiems gali būti, kad bus 
pritaikinta mirties baus
mė. Apskaičiuojama, kad 
40 sukilėlių žuvo sukilimo 
metu. Tai buvęs žaliamarš- 
kinių fašistų sukilimas 
prieš prez. Getulio Vargas 
valdžią. Sukilimo vadas 
buvęs Plinio Salgado, pa
naikintos Integralistų par
tijos vadas.
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Trečiadienį, gegužės 11 
d., Šv. Petro par. salėje į- 
vyko So. Bostono veikėjų 
susirinkimas Lietuvių Die
nos reikalu. Susirinkimas 
buvo entuziastingas. Visi 
pasiryžę Lietuvių Dienai 
dirbti su dideliu atsidavi
mu. Lietuvių Dienai ruoš
ti sudaryta valdyba iš se
kančių asmenų: A. Pel
džius, — pirm., vice-pirm.
— p. Pinelis ir K. Valatke- 
vičius, rašt. — V. Smigels- 
kytė, ižd. — V. Brazaus
kas, vyriausia šeimininkė
— E. Nanartavičienė, šei
mininkės pagelbininkės — 
pp. Brazauskienė ir Kaz- 
mauskienė. Transportaci- 
jos — A. Peldžius ir K. Va- 
latkevičius. Laimėjimų — 
Marytė Kilmoniūtė.

Kada transportacijos ko
misija susižinos su busų 
kompanijoms tuomet vėl 
bus sušauktas susirinki
mas.

“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi kun. Vasilius, So. 
Bostonietis, lydimas kleb. 
kun. P. Virmauskio. Kun. 
Vasilius dabar darbuojasi 
Sheboygan, Wis. lietuvių 
parapijoj, kurios klebonu 
yra kun. Šlikas, taip pat 
So. Bostonietis. Taigi kaip 
matome So. Bostonas ap
rūpino lietuviais kunigais 
ne tik Naująją Angliją, 
bet pasiekė ir Vakarus.
KVIETĖ BLAIVININKUS

Rap.

LANKĖSI

VAKARAS
--------- Rengia----------

Lietuvos Dukterų Po Globa Motinos Švč. Draugija Paminėjimui savo dvigubo ju 
biliejaus: 35 metų nuo draugijos įsikūrimo ir 25 metų nuo įkorparavimo.

Gegužės-May 15 d., 1938
Po Bažnytinėj Salėj W. 5th St.,

Pradžia 7 Vai. Vakare
So. Boston, Mass.

I

I
II
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Geg. 8 d., kun. Virmauskis, 
per dvejas mišias ir Vyčių pa-; 
rengime, prašė blaivininkus ir 
blaivybei pritarėjus gausiai at
silankyti, geg. 15. d., į Blaivinin
kų apskričio suvažiavimą 10:30 
vai. ryte, reikia sueiti į bažnyti
nė svetainę, 10:45 vai. ryte, žy
giuoti bažnyčion: išklausyti šv. 
mišių, priimti Šv. Komuniją, iš
klausyti pamokslo. Po tam bū-* 
šią bendri pusryčiai bei pietūs, 
1 vai. p.p., prasidės sesijos arba 
blaivybės seimelis. Ypatingai 
visus kvietė į sesijas, nes bus; 
svarbių referatų ir svarstymų. 
Paskaitas skaitys ponaičiai Ka
zimieras Čibiras ir Petras Ja-i 
rėčkas, abu iš Lawrence.

Įžanginę kalbą pasakys gerb. klebonas kun. P. Virmauskis. Apie draugiją prakalbą pasakys 
gerb. kun. K. Urbonavičius. Vakarą ves gerb. kun. K. Jenkus.

Gražią, įspūdingą programą iš dainų, žaislų, deklamacijų, patrijotinių ir religinių vaizdelių, 
išpildys grupė mažų vaikučių, tarp 5 ir 8 metų amžiaus, vadovybėje Onos Ivaškienės. Dainelėms, 
žaislams, pianu akompanuos muzikos mokytoja Marijona Treinavičiutė.

I

Pirmadienį, gegužes 9 d.,DAKTARAI
nuo 

v.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 V7. BROADVVAY.
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12.
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

SUSIDOMĖJO LAIKRO- | 
DŽIAIS

Keli vyrai iš Šv. Petro ir Povi- i 
lo dr., apsiėmė pasidarbuoti Šv.! 
Petro parapijos piknikui, kurs 
įvyksta birželio 12 d., Kęstučio 
parke. Ponas Komičius jau ga
vo dovanų gražų laikrodį, geg. 
10 d. Iš Šv. Kazimiero draugijos 
darbuojasi Ant. Pivariūnas, A. 
Andrikonis ir kiti.

LRK Saldžiausios Širdies V. J. 
draugijos gražiai darbuojas po
nia Pečiulienė, ponas Kleponis, i 
p. Vaikšnoras, ir k.

Iš Lietuvos Dukterų draugijos 
darbuojasi ponios Marksienė,. 
Norvikienė, Rimutienė, Marcin
kienė, Dusevičienė, Zunorienė, ir 
kitos.

Šioje parapijos pikniko dar
buotėje jau seniai yra įsisiūba- i 
vusių asmenų ir visos bažnyti-J 
nės parapijos draugijos: Blai-į 
vininikai, Rožančiaus dr., Tre
tininkai, Maldos Apaštalystės,; 
Sodalietės, Studentai, ir k.

I

Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę: I. Pigagaitė, R. Ivaška, O. Ivaškienė, R. Martinkus, A. Nevie- 
raitė. Antroj eilėj: Venis, F. Petrauskaitė, I. Medonytė, O. Nevronytė,'A. Plevokaitė, K. Strakau- 
skaitė, F. Baliukonytė, R. Savickaitė. Trečioj eiiej A. Bendzevičius. T. Nevronytė, A. Plevokas, A. 
Ivaška, S. Vasiliauskas, A. Medonis, E. Rudis. E. Pigagaitė.

MAŽI VAIKUČIAI IŠPIL
DYS PROGRAMĄ

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

:ose (aklose) akyse sugrąžinu
šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 BROADWAY, So. Boston.ADVOKATAI

r
L

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass.

4

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474'

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

SURPRISE PARTY
Gegužės 7 d. pp. Januškevičių 

draugai ir giminės surengė juos 
pagerbti taip vadinamą “sur
prise party”, parapijos svetainė
je, jų 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga. Pp. Jonas 
ir Domicėlė Janukevičiai, atėję 
į svetainę ir pamatę tiek daug 
savo gerų draugų ir giminių, su
sijaudino. Jubiliejatus svetainė
je prie durų patiko su gėlių bu
kietu jų sūnūs Jonas ir Juozas 
ir duktė Ona. Orkestras grojo 
maršą. Svotai pp. L. Žardeckie- 
nė ir p. Januškevičiaus pusbro
lis J. Augūnas jubiliejatus nuve
dė prie garbės stalo. Iš Nashua 
buvo pp. Augūnai, Staniuliai ir 
V. Mitchell ir iš Maynard p. 
Prinkus, iš Lowell p. Kazlaus
kai ir Andrius Kevian, iš Nor- 
wood — A. Versetskai, Jankau
skai ir Rotkevičienė, iš Medway 
— Jasulevičius (krikšto sūnus), 
iš Dorchester — pp. Tutkai, iš 
So. Boston — pp.
Žardeckai, Siauriai, Natkai, Ta
mošiūnas ir A. Tamošiūnas, Ja- 
nušonienė, Marksienė, Staniu- 
lytė, Senukevičienė, Punienė, 
Drevinskienė, V. Širka, S. Žu
kauskaitė, Pavyzdžiai, Januške
vičius, Kiškiai, Žardeckų šeima, 
Pečiulių šeima. Telegrama svei
kino pp. Cuniai.

Ponia Ona Siaurienė buvo to- 
astmksteriu. Visi sveikino pp. 
Januškevičius ir linkėjo ilgiau
sių metų! Pp. Januškevičių duk
tė Ona ir sūnūs Jonas ir Juozas 
taipgi sveikino savo tėvelius. 
Visiems už sveikinimus ir dova
nas nuoširdžiai dėkojo pp. Jonas 
ir Domicėlė Januškevičiai.

Visi linksmai praleido laiką. 
Ten Buvęs.

vonis, Taruška, Grabijola Alky 
ir Gailiūnas.

Merginų choras artistiškai su
dainavo.

O Al. Kiburis, farmerio rolėje, 
savo komiškais išsireiškimais ir 
šokiais prijuokino publiką iki a- 
šarų. Daugiausia juokėsi iš jo 
“šyvos kumelės”. “Šyva Kume
lė” juokingai suvaidino Taruška 
ir Jakavonis.

Al. Giedraitis ir Mickevičius 
gitarų ir banjo sutartinai grojo 
ir susilaukė daug aplodismentų. 
Juozo Giedraičio ir Jono Pešino 
pasikalbėjimas apie “bėdas” bu
vo tikrai komiško turinio veika
lėlis, jų pačių parašytas.

Taruška ir Augustinavičiutė 
suvaidino juokingą veikalėlį, be 
žodžių.

Magikas Trprumskis, atvykęs 
iš tolimos Afrikos nustebino sa
vo magiškais gabumais.

Dr. Juozas Antanėlis, opto- 
metristas, yra stambus šulas 
jaunimo tarpe. Jis nesididžiuoja 
būdamas profesijonalu, bet kar
tu su visais chore gražiai dar
buojasi.

Dainų buvo naujų ir senų. Įdo
miausia ir juokingiausia buvo 
tai “Tetos Nosis”. P-lė Žardec- 
kaitė turėjo komišką kostumą 
ir ilgą nosį ant kurios tupėjo 
musė, kurios negalėjo nubaidy
ti Taruška nei su šluotkočiu. 
Forduko daina irgi buvo juokin
ga. Taruška ir Jakavonis vežė 
forduku paneles Sinkevičiūtę ir 
Macaitę.

Vienu žodžiu, Šv. Petro para
pijos choro, vadovaujant ga
biam ir sumaniam muzikui ir 
art. Rapolui Juškai, Minstrel 
Show buvo įdomus ir juokingas. 
Būt gerai, kad choras pakarto
tų ir duotų progos pamatyti 
tiems, kurie tą sekmadienį ne
galėjo matyti.

Šv. Petro parapijos choras la
bai gražiai ir daug darbuojasi. 
Surengė koncertus Lietuvos ar
tistėms: pp. Rakauskaitei ir Žu
kauskaitei labdarybės naudai: 
bažnytinę kantatą: išmoko daug 
naujų dainų, giesmių: surengė 
savo geram draugui šaunų ban- 
kietą: dalyvauja tautiniuose mi
nėjimuose; surengė šokius.

Choras sau gal ir mažai ką 
pelnė finansiniai, bet jis išsidir-

i bo gerą vardą visuomenėje. Ma- 
j no nuoširdžiausias patarimas 
: tam gražiam jaunuolių būreliui: 
j dirbkite vienybėje su savo vadu 
katalikybės ir lietuvybės darbe.

Dėdė Tadas.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC

502 East Broadvvay, So. Boston. 
Tel. ŠOU Boston 1437

Residence: 198 M St., So. Boston.
Tel. ŠOU Boston 3960.

Patarnavimas Dieną ir Naktį.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Reikalingas Duonkepys
Reikalingas pirmarankis duon

kepys, mokąs kepti gerą lietu
višką duoną. Darbas nuolatinis. 
Atsišaukite laišku, pažymėda
mi : kaip seniai duonkepio darbą 
dirbate, kur ir pas ką ir kiek 
reikalautumėt algos?

AdreSuokite šiaip: “Darbinin
kas” — Dept. 4, 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Mass.

(9-13)

mą, tuomi tinkamai pami- 
nėdamos savo draugijos 

Lietuvos svarbų jubiliejų.
Ieva Marksienė, Pirm. 

Ona Ivaškienė, Prot. Rašt.

35 metus nuo draugijos įsi
kūrimo ir 25 metus nuo į- 
korporavimo.
Dukterų draugija įkurta 
kovo 5 d., 1903 m., o įkor-: 
poruota gruodžio 9 d. 1913 
m.

Iš ryto, 9:30 vai., bus šv.; 
mišios. Visos narės sueiki
te į bažnytinę salę 9 vai. 
ten susitvarkę bendrai 
maršuosime bažnyčion. Vi
sos narės prašomos per mi
šias eiti prie šv. Komuni-i 
jos. Vakare, bažnytinėj sa
lėj įvyks graži programa.

Prašome, kad šį sykį, vi 
sos narės dalyvautų šv. 
mišiose, o vakare atsilan
kytų į draugijos parengi-

i1 I 
II

I 
I

MINSTRELIS
SLRKA Seimas Užsibaigė 

Ketvirtadienį
Peter P. Plevack

(Plevokas)
Stogų dengčjas ir taisytojas. 

Taiso ir stato kaminus.
Geras Darbas — Kainos Žemos
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Lietuvos Dukterų po glo
ba Motinos Švč. draugijos 
35 metų jubiliejaus vaka
ro programą išpildys gru
pė mažų vaikučių tarp 5 ir

; 8 metų amžiaus. Progra
mas įvyko gegužės 15 d., 7 
vai. vakare, bažnytinėj sa
lėj. Vaikučiai, beveik visi, 

i yra Lietuvos Dukterų sū- 
• neliai ir dukrelės ir pager
bimui savo mamyčių drau
gijos išmoko lietuviškų 
dainelių, eilių, tautiškų šo
kių, žaislų ir kitokių daly
kėlių, kuriuos tą vakarą iš
pildys. Bus gražus vaizde
lis Marijos garbei ir kaip 
mūsų jauni patrijotai yra 
pasiryžę atgauti Vilnių. 
Programos turinys sukasi 
apie Dievo, Tėvynės ir Mo
tinos meilę. Visi bus pas- 
puošę tautiškais drabu
žiais. Tai bene bus pirmas 
Bostone vaikų pasirody
mas tautiškais drabužiais

Vakare apie draugiją 
prakalbą pasakys kun. K. 
Urbonavičius. Kalbės kleb. 
kun. P. Virmauskis. Prog
ramą ves kun. K. Jenkus. 
Visi ateikite, o moterys ir 
merginos ateikite pasiren
gusios prie šios draugijos 
prisirašyti. Rengėjos

I

Zaletskai,

PRANEŠIMAS LIETU
VOS DUKTERIMS

įVAIROS 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 New Yorke. Paprastas dar
bininkas. Ką nors apie jį žinan
tieji maloniai prašomi pranešti 
Darbininkui, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

i

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

♦

—
Sekmadienį, gegužės 15 

d., 1938, Lietuvos Dukterų; 
Po Globa Motinos Švč. Dr-* 
ja minės savo metinę šven- į 
tę. Šį kartą šios šventės 
minėjimas bus ypatingai 
reikšmingas, nes tą dieną; 
mūsų drengi ja minės savo* 
dvigubą jubiliejų, būtent, i

BayViewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi

mo vieta:

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

)
Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečiokas 

Ssėlninkat.

Gegužės 1 d., Šv. Petro par. 
bažnytinėje svetainėje, kaip jau 
buvo rašyta įvyko tos parapijos 
choro metinis Minstrel Show. 
Žmonių buvo nemažai. Choristai 
kaip visada dėjo daug pastangų 
kaip sceną, taip ir programą 
paįvairinti. Galima buvo matyti, 
kad choristai įdėjo daug darbo 
ir rūpesčio. Sceną paįvairino ir 
pagražino pačios choristės, o 
vyrai dirbo, kad sudaryti mies
to teatro atmosferą. Už tai jiems 
reikia atiduoti kreditas.

Scenoje pasirodė virš 60 gra
žių lietuviškų veidelių. Tai tik
ras lietuviškas jaunimas, kuris 
praleidžia savo laisvą laiką nuo 
darbo ne gatvėse, ne poolru- 
miuose, bet gražiam ir kilniam 
darbui. Visi buvo apsirengę į- ‘ 
vairiais kostumais. Pradeda dai
nuoti, tai tik klausyk ir gerėkis. 
Jų balsai tyrūs, kaip gegutės 
čiulbėjimas. Pora dainų sudai
navus. prasideda juokų progra
ma. Išeina keturios “kūmutės” 
skalbinius džiauti. Artistiškai 
savo roles atliko pp. Čepaitė, 
Sinkevičiūtė, Augustinavičiutė 
ir Visilaitė. Pasirodė armonistas 
Šimkus iš Worcester. Jis ne tik 
gabiai groja pianino akordionu, 
bet ir gražiai dainuoja. Kada jis 
grojo, tai publika ramiai negalė
jo nusėdėti. Trepsėjimu pritarė 
artistai. Publika Šimkaus neno
rėjo paleisti iš scenos, tąip jis 
patiko.

Štai radio grupė. Ši grupė yra 
labai gerai užsirekomendavusi 
per radio ir šį kartą puikiai dai
navo. Po jų išeina “rusų” kazo
kai”. Kokios baisioB'fizionomi
jos. “Kazokams” vadovavo Juo
daitis. Jie labai prijudkino žmo- 

ines. Tai buvo Keršanskas, Jaka-

i

Kun. P. Juškaitis, Cam
bridge lietuvių parapijos 
klebonas, rašo kun. P. Vir- 
mauskiui, kad seimas eina 
geroje nuotaikoje. Seimą 
veda p. Ignas Sakalas, 
“Draugo” redaktorius. At
stovų daug, ypač iš Chica- 
gos ir Pennsylvania. Tai 
tiek rašo apie seimo pra
džią, o apie užbaigimą ir 
visą seimo eigą galėsime 
paduoti daugiau žinių tik 
sekančiame “Darbininko” 
numeryje.

Juozas M. Dilis :
Laikrodininkas

sinius ir sidabrinius daiktus.

JAUNIMO ŠOKIAI

šeštadienį, gegužės 14 d., 
vai. vakare įvyks Lietu

vos Vyčių Algirdo 17 kp. 
šokiai Bradford viešbutyj, 
Tremont St., Boston. Vieš
bučio svetainėje telpa apie 
1,500 žmonių. Taigi vietos 
visiems užteks, tik lai pri
sipildo. Rengėjai laukia 
daug svečių ir viešnių iš 
visos Naujos Anglijos. Už
tikrina 
laiką, 
tras.
proga smagiai patrepsėti, 
susipažinti ir laimėti įžan
gos dovaną: “Round trip 
ticket to New York by air”, 
arba pinigais. Bus ir kito
kių margumynų. Rengėjai 
nuoširdžiai visus kviečia 
dalyvauti.

8

visiems malonų 
Gros puikus orkes- 

Jaunimui bus gera

I

| Parduodu įvairiausios rūšies auk-
♦
«
t
į
I

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS. Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos Žydų Laikraščiai 

Prieš Lietuvą
Kaunas, gegužės 10 die

ną. Iš ateinančios į Lietuvą 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių žydų spaudos maty
ti, kad Lietuva kaltinama 
ekonominiu žydų persekio
jimu, kad Lietuvoje žydai 
išstumiami iš nuo senovės 
užimtų ekonominių pozici
jų. Į tai lietuvių spauda 
nurodo, kad Lietuvoje pra
monė ir prekyba nuo 50 i- 
ki 70 nuošimčių dar ir da
bar yra žydų rankose, to
dėl jei lietuviai bando taip 
pat eiti į prekybą ir pramo
nę, tai čia nieko nėra bai-Į 
saus.

savuosius (italus), gyve
nančius užsieny, glaudes- 
niuose santykiuose su tė
vyne. Beveik pusę visos 
sumos Italija išleidžia iš
laikymui mokyklų užsie
niuose. Italijos valdžia už
laiko 138 mokyklas užsie
niuose ir teikia paramą 
654 kitoms mokykloms. 
Vien mokyklų palaikymas 
kainuoja Italijos valdžiai 
kasmet $3,000,000. Tas mo
kyklas, kurių daugiausia 
yra Jung. Valstybėse, Pie
tinėje Amerikoje ir Pran
cūzijoje, lanko apie 65,000 
mokinių. Tose mokyklose 
dėsto italų kalbą ir supa- 
čindina su Italijos tvarka. I

PIRMUTINIS DIDELIS

PIKNIKAS
Rengia

Nekalto Prasidėjimo Panos Marijos ir šv. Juozapo d-jos

Kęstučio Darže, E. Dedham, Mass. 
SEKMADIENĮ,

Gegužės-May 15 d., 1938
Bušai nuo bažnyčios, Windsor St., išeis 11 vai. ryte. 

Bušo bilietas ten ir atgal 40c.

Nubaudė Streikierius Ir Jų 
Vadus

Kovosiąs Iki Mirties Prieš 
Italiją

_______ I Geneva, geg. 12 d. — Hai-
Ottawa, III., geg. 12, —I le Selassie, buvęs Ethiopi- 

Illinois valstybės teismas! jos karalius, atvyko į Tau- 
patvirtino bausmes užde-1 tų Sąjungos tarybos posė- 
tas streikieriąms ir jų va- dį ginti savo šalies reika-
dams. Darbininkai, vasario 
mėnesį buvo sudarę sėdėji
mo streiką Fansteel Metal- 
lurgical korporacijos fa
brike, North Chicagoje. 
Lake apskričio teismas bu
vo įsakęs darbininkams iš
eiti iš dirbtuvės. Darbinin
kai pasipriešino. Iškilo 
riaušės. Streikieriai ir jų 
vadai buvo nubausti nuo 
$100 iki $1000 pinigine 
bausme ir nuo 10 iki 240 
dienų kalėjimo.

Australija Didina Apsigy
nimo Priemones

Sydney, Australija, geg. 
12 d. — Australijos valdžia 
per ateinančius tris metus 
išleis $213,000,000 apsigy
nimo reikalams. Tą milži
nišką sumą pinigų išleis 
laivyno statybai, amunici
jos ir ginklų dirbtuvių sta
tybai, oro laivyno statybai 
ir didinimui kariuomenės.

Italija Išleido Milijonus 
Propagandai

Roma, Italija, geg. 12 — 
Italijos valdžia praleidžia 
propagandai 124,000,000 
lirų ($6,522,400) kasmet 
užsienio įvairiose ' šalyse, 
kad patraukti kitus prie 
fašizmo ir kad palaikyti

lūs. Kaip žinome Ethiopiją 
užėmė ginklu Italija. Kai- 
kurios Europos valstybės 
tą Italijos žygį užgyrė, pri
pažindamos Ethiopją Itali
jai. Haile Selassie atvyko į 
posėdį ginti savo valstybę, 
kad Tautų Sąjunga nepri
pažintų jos Italijai. Jis po- 
sėdyj pareiškė, kad nežiū
rint ką padarys pasaulis, 
bet jis ir jo žmonės kovos 
pakol privers Italiją pasi
traukti iš Ethiopijos arba 
tos šalies žmonės turės žū
ti kovose.

Haile Selassie atvyko 
sergantis ir jis pats nega
lėjo kalbėti, tai jo kalbą 
perskaitė jo atstovas. Jis 
žino, kad pasaulio valsty
bės užsikišo ausis, bet jis 
vistiek nori perstatyti pa
sauliui savo šalies reikala
vimus. •

Paryžiuje sužinota, kad 
Haile Selassie aukoja savo 
gyvybę kovose prieš Itali
ją. Jis pareiškęs, organi
zuosiąs savo šalies pilie
čius ir kariausiąs iki pas
kutinio kraujo lašo. Taip 
tai aukojasi Haile Selassie 
savo šaliai.

Už Aukas Nupirkta 10,000 
Šautuvų

Kaunas, gegužės 10 die
ną. Krašto Apsaugos Mi-

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESbENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav.

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington SL. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

L'

dyti ir greitai abudu sužei
dė. Paskiau plėšikai persi
krovė iš jų automobiliaus 
į savo troką auksą, kurio 
vertė siekė 15,000 svarų 
sterlingų, ir greitai su t ro
ku pabėgo. Plėšikai kol kas 
dar niekur nepatėmyti ir 
nesuareštuoti.

Palaidojo 26,000 Numirėliu

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJA 
IrLIETUVių LAIVOKOR.ČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedšldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

Gerb. ir Gerbiamieji:—
Žiema nusibodo visiems, nusibodo su ja ir salių 

parengimai — visi nori išeiti į atvirą orą ir liuosai atsi
kvėpti. Štai, šią progą visiems suteiks Nekalto Prasi
dėjimo Panos Marijos ir Šv. Juozapo draugijos, reng
damos DIDELĮ PIKNIKĄ, Gegužės 15 d., kuriame bus 
skanių valgių, gardžių gėrimų ir vieną geriausių orkes
trų, prie kurios galėsite kaip lietuviškai taip ir ameri
koniškai pasišokti, susitikti savo senus pažįstamus ir 
linksmai ir maloniai praleisti laiką. Bus skanaus alu
čio, kuriuo galėsite troškulį numalšinti.

Kaip žinote iš praeities, kad šios draugijos rengda
mos bendrą pikniką visuomet svečius pavaišina ir pil
niausiai patenkina. Taigi, visi kaip vienas valio į PIK
NIKĄ. Nuoširdžiai visus kviečia RENGĖJAI

Vienas jugoslavas, Čika 
Niša, 60 m. amžiaus sene
lis, Belgrado kapinių virši
ninkas ir numirėlių laido
to jas Jugoslavijoje, šventė 
liūdną savo pareigų ėjimo 
20 metų jubiliejų. Atšven
tęs tą jubiliejų, Čika Niša 
dėlei senatvės nuo tų savo 
pareigų pasitraukė. Per 20 
metų savo tarnybos laiko
tarpį, jis palaidojo lygiai 
26,000 numirėlių!
— “Kai nieko nedirbu, — 

aš bandau tuos numirėlius 
užmiršti. Tačiau kai tik 
sau prisimenu tuos ištisus 
tūkstančius palaidotųjų 
numirėlių, — tas prisimini
mas padaro mane baisiai 
liūdną!... — pasakė Čika 
Niša laike pasikalbėjimo 
Reuterio Telegramų Agen
tūros korespondentui.

J. Butkevičius.

Tikėjimas Tebėra Gyvas 
Sovietų Rusijoje

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesiogine Ekskursija į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU M.S. "GRIPSHOLM
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽES 28 d. 
PerGOTHEN&uR.6Ą,neper$ėdant [KLAIPĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm”
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUCINSKAS, švedų Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko liepos 1 d. 
Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPfiDA

Iš Stockhohno laivu S. S. “MARIEHOLM”
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Birželio 3, 9, Liepos 1, 14, 22, Rugp. 8.
Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 

SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Boylston. Str., Boston, Mass.

Juokeliai
Papūgiškas Motyvas Nepavyko

nistras Generolas Raštikis 
pareiškė spaudai, kad Gin
klų Fondo lėšomis nupirk
ta 10,000 šautuvų, dar liko 
810,738 litų, kurie taip pat 
bus sunaudoti apsaugos 
tvirtinimo reikalams. Už 
aukas nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams. Ta 
pačia proga Ministras pa
reiškė, kad greit įves kari
nį parengimą visose Lietu
vos aukštosiose mokyklo
se, kad rūpinamasi savo 
karo pramonės ir karo lai
vyno steigimu, kad stipri
nama priešlėktuvinė ap
sauga.

oficijalas, vėliau Nacijona
listams pasidavęs.

Nežmoniškas Gaisras 
Rumunijoje

A-Reuterio Telegramų 
gentūra iš Bucharesto pra
neša, kad Valeni kaime ki
lęs baisingas gaisras, — 
visą kaimą visiškai nuo že
mės veido nušlavė. Sudegė 
100 gyvenamų namų. Du 
žmonės gaisre mirtin sude
gė, keliolika yra visiškai 
pražuvusių ir daugybė į- 
vairiai sužeistų.

Nepaisant nežmoniško teroro 
per paskutinį praėjusių metų 
pusmetį paduoda GPU (bolševi
kų rusų slaptai policijai) 15,000 
prašymų steigti bažnytinėms 
bendruomenėms, nors kiekvie
nas prašymas turi būti pasirašy
tas 20 asmenų. GPU tiems pra
šymams nedavė eigos. Praėju
siais metais sov. vyriausybė 
bažnytinius mokesčius padidino 
145 milijonus rublių. Surinkti 
pinigai skiriasi ginklavimui .

— Tai sakai, kad su Ma
ryte jau išsiskyriai. Dėl ko 
taip padarei?
— Gi kad kiekvieną kar

tą, kai tik aš su ja atsisvei
kindavau, papūga jos kam
bary imdavo šaukti: “Pa
būk dar Alfonsai!”
— Na, ir kas čia blogo?
— Taigi, kad aš visiškai 

ne Alfonsas, bet Motiejus.

Žuvo 35 Žmonės

Hitleris Jau Vokietijoje
Berlynas, Vokietija, geg. 

12, — Vokietijos diktato
rius Hitleris specialiu 
traukiniu sugrįžo iš Itali
jos. Jis tuojau pasiuntė I- 
talijos karaliui ir jo šeimai 
padėką už vaišingumą. To
kią pat padėką pasiuntė ir 
diktatoriui Mussoliniui. Jis 
pilnai patenkintas savo vi
zitu.

Roma, Italija, geg. 12 d. 
Italijos diktatorius Musso- 
lini, šeštadienį kalbės Ge- 
noa ir jis savo kalbą kreips 
į Angliją, kad ją pritrauk
ti prie Romos-Berlyno a- 
šies.

Baisus Gaisras Bulgarijoje

KRISTAUS KARSTO BAŽNY
ČIA PAVOJUJE

Prancūzų poetas Riche- 
pin mėgdavo, išmetęs bur
nelę, rasti žmonių, kurie jo 
nepažįsta ir krėsti pokštus. 
Kartą jis užėjo į nuošalią 
laikrodžių parduotuvę ir 
pradėjo tarmiškuoju dia
lektu :

— Gerbiamas pone, ko
kios čia mašinos tamstos 
lange?
— Tai laikrodžiai, — bu

vo jam atsakymas.
— O kam jie reikalingo?
— Jie rodo laiką.
— Tikrai? Seniai jau apie 

tai girdėjau, bet man nesi
norėdavo vis tikėti. Kiek 
gi kaštuoja tokia mašinka?

— Kainos įvairios: 500, 
200, 100 frankų ir už 50 fr. 
galima gauti laikrodį su 
garantija.
— O ar duosite atspaus

dintą mašinkos naudojimo 
būdą?

— Tas nereikalinga: laik
rodis reikia paprastai kas
dien užsukti rakteliu.
— Rytą, ar vakare?
— Tai vis tiek pat, tačiau 

ponui patarčiau užsukti 
rytą.
— Tai kodėl?
— Nes vakarais tamsta, 

monsieur Richepin, papra
stai būnate girtas — atsa
kė juokdamasis laikrodi
ninkas.

Juodu turėję būti nužudyti 
rankinėmis granatomis. 
Suimtieji kalti, esą, prisi
pažinę. Toliau korespon
dentas tvirtina,

kad pastarosiomis dieno
mis SSSR-re suimta dau
giau kaip du šimtai auk
štesnių raudonosios ar

mijos karininkų.
Jegorovo ir kitų byla bū
sianti sprendžiama pačioje 
gegužės pradžioje. Kartu 
su jais būsią teisiami buv. 
liaudies komisarai Kamins- 
kis ir Bubnovas. Kores
pondentas tvirtina, kad vi
si teisiamieji būsią pa
smerkti sušaudyti. Dabar

aukščiausioji raudono
sios armijos vadovybė 
perduota centriniam ko
munistų partijos sekre

toriatui,
kuriam vadovauja pats 
Stalinas. Pastarąją žinią 
patvirtino ir “Krasnaja 
Zvezda”.

Brazilijoj, Sao Paulo mie
ste judamųjų paveikslų te
atre, kur buvo rodoma fil
mą “Oro kriminalistai” 
tūlas žmogus laike seanso 
sušuko “gaisras”. Du tūks
tančiai žmonių sukilo ir 
veržėsi link durų gatvėn. 
Panikoje 35 žmonės mirti
nai sumindžioti ir apie 100 
sužeista.

Palestinos vyriausias ko
misaras Verbų sekmadienį 
įsakė uždaryti garsią je. 
Kristaus Karsto bažnyčią 
Jeruzalėje. Bažnyčios pas
tate pastebėti pavojingi į- 
trūkimai ir šventovė gali 
griūti kas minutę. Vis dėl
to dvasiškijai bus leista 
laikyti Velykines pamal
das, kaip ir visada.

Kristaus Karsto bažny
čią pastatė kryžiuočiai xn 
amžiuje. Apžiūrėjusieji 
bažnyčią ekspertai dauge
lyje pastato vietų rado į- 
trūkimus, pasidariusius 
per žemės drebėjimą Jeru
zalėje 1937 metais. Atitin
kamos britų ir Palestinos 
įstaigos svarsto tos visų 
krikščionių šventovės res
tauravimo klausimą.

i

Reuterio Telegramų A- 
gentūra iš Sofijos praneša, 
kad Berest miestelį, esantį 
ant Dunojaus upės kranto, 
patiko didžiulis gaisras.1 
Viso sudegė 400 namų. Į 
Nuostolių padaryta 60,000 
svarų sterlingų. 11 žmonių 
gaisre baisiai apdegė; ta
čiau mirtin sudegusiųjų, 
tuo tarų dar nebegirdėti.

Žmonių Mėsininkų Rekordas
Press Assosiation prane

ša, kad užėmus Ispanijos 
Nacijonalistams Leridą, 
greitai paaiškėjo, kad Le- 
ridos didžiajame kalėjime, 
pirm Nacijonalistams atei
siant, komunistai sušaudė 
74 kunigus ir 402 Gen. 
Francisco Franco simpati- 
kus. Tas žinias patvirtina 
ir vienas kažkokiu būdu 
gyvas išlikęs to kalėjimo

■■■■■■■i

Banditai Pagrobė 15,000
Svarų Sterlingų Vertes 

Aukso
Reuterio Telegramų A- 

gentūra iš Accra, Gold 
Coast praneša, kad 2 euro
piečiai (Britai), būtent: 
Mr. McConnel ir Mr. Max 
Miller, ir 1 vietinis žmogus, 
kurs valdė automobilių, ve
žė Bibiani Aukso kasyklos 
kompanijos auksą, padėti 
į banką. Nuvažiavus jiems 
už Dunkwa, — 39 mylių 
atstume, skersai kelią jie 
rado pastatytą lengvą tro- 
ką. Vos jie spėjo prisiar
tinti ir susivokti apie už
taisytus sau spąstus, — 
kai plėšikai pasislėpę krū
muose šalę kelio, pradėjo 
iš revolverių į juodu šau-

London — Brangios reli
kvijos Britanijos Muzieju
je. Ten yra dalis staltiesės, 
kuria laike Paskutinės va
karienės buvo užtiestas 
stalas ir dalis Panelės Švč. 
drabužio.

Chicago, III. Katalikų u- 
nijos metinė konvencija į- 
vyks gegužės 29, 30, 31. Šv. 
Martino bažnyčioje, 59 
gatvės ir Princeton Avė.

Jegorovo Byla Bus Gegužės 
Mėnesyj

Vyr. Armijos Vadovybė 
Perduota Komunistų par

tijos sekretorijatui 
“Usi Suomi” Maskvos 

korespondentas rašo, kad 
maršalas Jegorovas ir dar 
septyni raudonosios armi
jos generolai, kurie dabar 
laikomi kalėjime, 

kaltinami ruošę atentatą 
prieš maršalą Vorošilo- 

vą ir Staliną.
Kartu su Jegorovu kalėji
me laikomi generolai: Vik- 
torovas, Alksnis, Kaširi- 
nas, Dybenko, Bielovas ir 
Gorbačevas. Pastarasis, e- 
są, šiomiš dienomis nusižu
dė Liubiankos kalėjime. 
Maskvoje tvirtinama, kad 
minėti generolai kartu su 
maršalu buvo susitarę nu
žudyti Staliną ir Vorošilo- 
vą gegužės 1 d. iškilmėse.

«

BATCHELDER VVHITTB10RE COAL CO.

We Recommend 
and 

Guarantee

♦ * »

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

♦ • •

TH€fU€LFOR^
Atodem

ttOMCS
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Tel. 1830 SOUth Boston.

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

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

minkštais po-

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
.ŽODYNAS

t
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Ar Tvirta Romos-Berlyno Ašis?

DARBININKAS

v •.

Brooklyno lietuvių bolše- 
vikėlių redaktorius A. B. 
rašo: “Nieko mes neturi
me prieš Šv. Juozapą. Te
gul jis sau miega amži
nai”. Bet bolševikų redak
toriui nepatiko “Darbinin
ko” pastaba, būtent: “Ža
dėjo rojų, o atgabena ilga
metį badą ir nebežino, kaip 
iš bėdos išsirist. Jie (ko-

Mussolini pasižada nekliudyti Hitleriui apsidirbti 
su Čekoslovakija, o Hitleris garantuoja Mussoliniui 
laisvę elgtis kaip tinkamas Balkanuose. Gi dalis Tiro
lio vokiečių, kurie po karo teko Italijai, būsią visados 
italų valdžioje, nes Hitleris patikrina, kad Vokietija 
niekad nekliudys Italijos sienų. Tarp dviejų fašistinių 
valstybių įvyksianti amžina taika.

Tokias mintis pareiškė du stambiausi Europos 
diktatoriai, Hitleriui Romoje atsilankius. Juodu spren
džia Europos tautų likimą, nes tiki, ar bent garsiai taip 
kalba, kad Romos-Berlyno ašis neįlaužiama.

Tačiau istorija parodo, kad tokių “amžinų” sutar
čių amžius būdavo nebeilgas. Visokias iškilmingas su
tartis įvykiai bematant sulaužydavo, ir juo jos būdavo 
iškilmingesnės, juo greičiau, tarsi juokais, jos suby
rėdavo. Tenka čia prisiminti 1807 metai, kada Napole
onas I su Aleksandru I, susitikę Tilžėję, pasidalino Eu
ropą : rytai Aleksandrui, centras ir vakarai Napaleo- 
nui. Abudu buvo patenkinti, bet už penkių metų juodu 
susipešė, ir tas, kurs skaitėsi neįveikiamu (Napoleo
nas), tapo nugalėtas, nuverstas nuo sosto ir ištremtas 
į Elbą. Toks pats likimas laukė ir “Šventąją Sąjungą”, 
kurią užmezgė Rusija, Austrija ir Vokietija, galutinai 
nugalėjusios Napoleoną 1815 m. Trijų valstybių inte
resai greit nuėjo savais keliais, ir “Šventoji Sąjunga” 
subyrėjo.

Bendri Mussolinio ir Hitlerio pasižadėjimai, ro
dos, tinka esamam momentui, bet Vokietijos ir Italijos 
interesai tik laikinai atrodo nepareiną kits kitam į ke
lią. Laikui bėgant, jie turės susikirsti. Italijos intere
sai siekia atsiimti “neatpirktuosius” italus, kurie tebe
gyvena Jugoslavijos sienose^ Tai toki kol kas italų rei
kalai Balkanuose. Jei Mussolini sieks tik atstumti Ju
goslaviją nuo Adriatiko jūrų, Hitleris nieko prieš tai 
neturės. Bet jei italai skverbsis toliau į Balkanus, tuo
met konfliktas su Vokietija neišvengiamas. Reikia at
siminti, kad Wilhelmas II buvo sugalvojęs savotišką 
ašį: Berlynas - Konstantinopolis - Bagdadas. Didysis 
karas tą ašį sutriuškino ir apie ją dabar nekalbama, bet 
vokiečių galvosenoj ji pasiliko.

Antra vertus, Vokietija turi Italijos sienose nema
ža “neatpirktų” austrų - vokiečių. Hitleris pasisakė 
niekad jų nekliudysiąs. Tai tik pusė tiesos. Savo minty
je jis pareiškė: laikinai nekliudysiu. Savo žodį jis lai
kys kol bus priverstas laikyti, vadinasi, kol neateis pa
togus momentas tam klausimui iškelti. Tas momentas 
dar tolokai. Pirmiau reikia likviduoti čekoslovakų ir 
lenkų klausimai. Be to, Mussolini dar gyvas. Su juo 
peštis neišsimoka. Bet laikas likviduoja gabius dikta
torius, kurie nesugeba pasigaminti tinkamų įpėdinių— 
paskui tautos genijus paprastai seka nykštukai. Hitle
ris gal tikisi pergyvensiąs Mussolinį. Jei ne, tai nacio
nalinis vokiečių apetitas tol nebus pasotintas, kol visi 
“neatpirktieji” vokiečiai nesugrįš į vokiškąją valsty
bę. Priseis tartis, ir dar kruvinai, dėl Vokietijos - Itali
jos sienų. Romos - Berlyno ašis, neetnografiškai suda
ryta, vargiai bebus ilgametė. K.

TĖVYNES SŪNŪS IR DUKROS
Šią rimtą valandą pasisa

kome pagrindiniu mūsų 
tautos klausimu.

Vilnius yra lietuvių su
kurtas ir išugdytas. Jis bu
vo Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštijos sostinė. Vil
niuje kūrėsi lietuvių vals
tybinio gyvenime santvar
ka. Lietuvių medžiaginė ir 
dvasinė kultūra iš Vilniaus 
plito į visą lietuvių gyvena
mąjį kraštą. Vilnius išgy
veno lietuvių valstybinės 
ir tautinės buities nykimo 
sunkius bandymus ir sve
timųjų jungą, jis išgyveno 
lietuvių tautos garbės rūs
taus paniekinimo ir jos 40- 
ties metų nebylumo, spau
dos draudimo, žiaurų lai
kotarpį ir, nusikratęs tau
tinės sąmonės svetimais 
slogučiais, vėl pasidarė 
centru viso, kas lietuviška. 
Vilnius buvo naujosios lie-

Lietuvos jaunuomenė vasaromis mėgsta stovyklauti. Šiame atvaizde matome 
vienos tokios stovyklos vaizdą gražiojo Lietuvos pajūrio miške.

mės, kuri būtų vertųsi Lie
tuvą pavartoti ginklą, ir į 
sutiko įeiti į diplomatinius 
santykius su Lenkija. Len
kijos grasinimas smurtu, 
sujaudinęs pasaulį, sukėlė 
simpatijų Lietuvai ir davė 
progos užsieniams 
pabrėžti mūsų teises į Vii- riems lietuvių tautos sieki- 

savo teisių, dėl atimtų sa- nių. Brutalia forma Lenki- mai yra svetimi, kurie yra 
vo žemių gražinimo, bet ir jos pateiktą Lietuvai rei- savanaudžiai dvasios tingi- 
sukėlė kultūringojo pašau- kalavimą mūsų visuomenė niai arba sąmoningai dirbą 

’ •_ __ pergyVeno kaįp lietuvio svetimųjų valstybių nau-
savigarbos sopulį. Nelietu- dai.
viškos minties gaivalai 
naudojasi kelti nerimui šia 
proga ir skleidžia dėl Vil
niaus ir mūsų kovų dėl jo 
įvairiausių prasimanymų.

Tėvynės sūnūs ir dukros!
Vilniaus Vadavimo Są

jungos Vadovybė, akivaiz
doje visa šito, sako jums: 

Išnyksta tauta, kuri pati 
išsižada savęs, savo gyvy-

, kuri dėl jų

užėmė lietuvių tautai nuo 
amžių priklausančių ir su
tartimis pripažintų Lietu
vos valstybės suverenumui 
žemių dalį su sostine Vil
niumi.

Šitas Lenkijos smurto' 
žygis ne tik įpareigojo 
mus, lietuvius, kovoti dėl!

lio pasipiktinimą ir pa
smerkimą.

Smurtas, kuriuo išplėšta 
Lietuvos širdis — Vilnius, 
nenulėmė jo likimo: Vil
nius paliko lietuvių tautos 
jos siekimų šventu tikslu, 
gaivinančiu jos sąmonę ir 
telkiančiu bei įdvasinančiu 
jos jėgas.

Tarptautinės instituci
jos, kurioms teisėtai teko 
pasisakyti dėl lenkų-lietu-

Smurto jėga nėra teisė, o 
teisė gimdo galią, verčian
čią ir jėgą jai nusilenkti.

Abejoti dėl Vilniaus dar
bo tegali tik nelietuviškos 
sąmonės žmonės arba to-

i kie, kurie atsilikę nuo gy- 
naujai vosios lietuvių veiklos, ku-

I 
i 
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pa.oioa.rk_y vi uvi įtunLi-utLu- oavę», savu S J'J "
vių ginčo Vilniaus klausi- binių siekimų, kuri dėl jų 
mu, pripažino Lietuvos nekovoja.
valstybės nusistatymo tei- Vilnius yra mūsų tautos 
sėtumą. gyvybinis siekimas. Kol

Tautų Sąjunga, kuriai tauta jo siekia, tol ji gyva, 
tas ginčas buvo pavestas Niekas negali musų kai-Į 
spręsti, yra nutarusi nepri
pažinti Vilniaus klausimo 
tokio išsprendimo, kuris 
būtų padarytas be sutiki
mo abiejų dalyvaujančių 
ginče šalių. Aukščiausioji 
tarptautinio teisingumo į-

! Niekas negali mūsų kal
tinti kieno nors teisių pa-J 
žeidimu, kai mes giname; 
savo teises ir reikalaujame! 
to, kas yra mūsų. Priešin-Į 
gai, mus galėtų kaltinti,; 
kad mes savųjų teisių ne
gindami skatiname smur-

I

tuvių spaudos, meno, mok
slo ir visuomeninio, kultū
rinio bei politinio lietuvių 
bendravimo gyva versmė. 
Čia vyko 1905 metų Vil
niaus Seimas, išpranaša
vęs Lietuvos nepriklauso
mybę. Vilniuje paskelbta 
1918 metų vasario 16 diena 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Taigi, ir senosios mūsų val
stybės laikais ir svetimųjų 
jungą velkant ir naujosios 
mūsų istorijos laikotarpiu 
ligi 1920 metų spalių 9 die
nos visas lietuvių tautos 
politinis, tautinis ir kultū
rinis gyvenimas telkėsi 
Vilniuje. Vilnius yra suau
gęs su visu lietuvių tautos 
kūnu ir dvasia, jis yra Lie
tuvos širdis.

1920 metų spalių 9 dieną 
Lenkiją, sulaužiusi savo 
duotus tarptautinius pasi
žadėjimus, ginklo pajėga

staiga — Haagos Tribūno- to ir brutalios jėgos vieš- 
las, kada Tautų Sąjungos patavimą pasaulyje. 
Taryba jo atsiklausė dėl 
susisiekimo tarp Lietuvos! 
ir Lenkijos atidarymo Ne
muno upynu ir Kaišiado
rių Len vario geležinkelio; 
ruožu, 1931 metų spalių 15 
dieną nusprendė, kad “ga- 
lioją tarptautiniai pasiža
dėjimai neįpareigoja Lietu-į _ ______
vos, dabartinėmis aplinky-pa^aldžiam ir 
bėmiS, rAilralinori I :__ _ ui__
priemonių trafikui arba ku Į gįsų' žmonės, 
rioms trafiko kategori-, jaS) skajto dvasios naudai 
joms atidaryti”. Šiuo Haa- jg jų išmokstame geriau' 
gos Tribunolo sprendimu įr aįškįau pažinti savo ti- 
dar kartą autoritetingai dėjimo tiesas. Bet tos kny- 
pripažintos Lietuvos reika- „os ^era šventasis Raštas, 
lavimų teisėtumas, tuo bu- Negalima jų lyginti 
du pabrėžiant mūsų teisę į vangeli jomis

mas lietuviškas žemes.
Šių metų kovo 17 dieną! žmonių rašyti veikalai, o 

Lenkija panaudojo nųkovi- Šv. Rašto knygos yra Die
vo veikalai, t. y., Dievo žo
dis. Šventąjį Raštą mes ir 
vadiname Biblija. Tas žo
dis yra kilęs iš graikų kal
bos ir reiškia lietuviškai: 

vos vyriausybei ultimatu- Knygos. Biblijos autorius 
mą, reikalaudama užmegs-yra pirmoje eilėje pats 
ti su ja diplomatinius san- Dievas. Tai yra Dievo laiš- 
tykius. Šitas jos reikaiavi-kas siųstas žmonėms pa- 
mas buvo lydimas gausiu skelbti giliausias tiesas ir 

savo šventąją valią.
Kaip Biblija buvo rašy

ta? Ar teisingai mes ją va
diname Dievo veikalu arba 
žodžiu? Kas joje yra para
šyta? Kokią reikšmę Bib
lija turi Katalikų Bažny-- 
Čiai? Į visus tuos kiauši-; 
mus duosiu atsakymą.

Šventasis Raštas yra 
Šventųjų knygų rinkinys. 
Šios knygos ‘ buvo surihk-

Kovokime su jais. Nepa
siduokime sve t i m o m s, 
skaldančioms mūsų tautos 
vieningumą įtakoms. Ieš
kokime to, kas mus jungia, 
o ne kas skiria. Dirbkime 
mūsų tautos ir valstybės 
stiprinimo darbą, tas dar
bas yra ir Vilniaus darbas. 
Vilniaus darbui dirbti mū
sų visuomenėje dirva nėra 
susiaurėjusi.

Vilnius tejungia mus, 
kaip ir ligi šiol. Tejungia 
tik dar tvirčiau. Junkimės 
visi į ryžtingą, vilnietišką- 
jį mūsų tautos siekimų 
vykdomą darbą.

Gyvybiniame klausime 
vistiek galų gale nulems 
mūsų visuomenės pasiryži
mas.
Vilniaus Vadavimo Sąjun

gos Centro Komitetas.
Vilniaus Geležinio Fondo 

Komitetas.

ŠVENTAS RAŠTAS-DIEVO 
LAIŠKAS ŽMONĖMS

Kaip Buvo Parašytas Šv. Rastas
Mes žinome daug knygų, , tos beveik tūkstančių me- 

r________ dievobai-'tų laikotarpyje, o ne vienu
imtis reikalingų. mingam tikslui parašytų.: laiku. Senovės laikais bu- 
1 trafikm flrh« žmonės, pirkdami------ ; -

su e-
. .. __ o_ j___ s arba Pau-

A ilnių ir kitas lenkų valdo- ijaus apaštalo laiškais. O 
- Lz kodėl ne? Šitos knygos yra

mą lenkų kareivio, neteisė
tai perėjusio administraci
jos liniją mūsų pusėn ir 
šovusio į mūsų tos linijos 
sargybinį, ir įteikė Lietu- • 1 • 1 A. • * ’ ' »

lenkų kariuomenės dalinių 
sutelkimu prie administra
cinės linijos, ir sukeltais 
Lenkijoje įžūliais grasini
mais karu Lietuvai.

Lietuva, saugodama, tai
ką ir jausdama atsakomy
bę dėl galimų tarptautinių 
painiavų, galėjusių kilti at
metus lenkų reikalavimus, 
nedavė Lenkijos smurto 
grąsinimams tokios reikš-

vo apšviesti vyrai, kurie 
rašė Šv. Dvasios padėdami 
apie pasaulio sutvėrimą, 
apie didįjį tvaną, apie Noę, 
apie Abraomą ir kitus. Tų 
vyrų vardų mes šiandien 
nebepažįstame. Vienas jų, 
kurio raštus šiandien dar 
turime, buvo Mozė. Jo raš
tai buvo sudėti su kitų pa
davimais, padalinti į pen
kias knygas ir taip atsira
do penkios Mozės knygos 
(thora). Nereikia šito taip 
suprasti, lyg Mozė pats 
būtų rašęs visas tas pen
kias knygas 
džios iki pabaigos. Žydams 
visai nebuvo svarbu, koks 
žmogus rašė šventą knygą. 
Užteko žinoti, kad Dievas 
įkvėpė žmogų — rašytoją, 
apšvietė jo protą ir saugo
jo jį nuo visokių klaidų. 
Šitą paslaptingą suteiktą 
Dievo pagalbą mes vadina
me šv. Dvasios įkvėpimu.

Kristui gimstant pasau
lyje žydai turėjo 45 įvai
raus turinio knygas. Va

dindavo tas knygas Raštu 
arba Raštais arba Šventai
siais Raštais. Tonais kny- - te «

nuo pra-

gonlis Kristus įrodinėda-

vo, kad jis yra Dievo siųs
tas į žemę. Taip pat dary
davo apaštalai ir todėl ne
nuostabu, kad Bažnyčia 
jau pirmaisiais krikščiony
bės amžiais jas labai aukš
tai vertino.

“Eikite, mokykite visas 
tautas krikšštydami jas 
vardan Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios ir mo
kykite laikyti visa, ką aš 
esu Jums įsakęs”. (Mat. 
28, 19). Kristus taip atsi
sveikino su pasauliu, bet 
neįpareigojo surašyti savo 
mokslo į knygas. Tai įro
do mums, kad Kristaus 
mokslas turėjo būti išpla
tintas žodžiais ir pamoks
lais. Bet kad žmonės galė
tų įsigilinti į tas tiesas, ke
li apaštalai ir jų mokiniai 
surašė, ką jie žodžiu skelb
davo. Svarbiausius įvykius 
iš Kristaus gyvenimo ra
šydavo evangelijose. Pau
lius ir kiti apaštalai rašy
davo laiškus parapijoms ir 
kitiems pažįstamiems as
menims. Tie laiškai turėjo 
daug reikšmės (autorite
to) anų laikų krikščionims. 
Apaštalų raštus skaityda
vo pamaldų metu, aiškin
davo ir vertindavo Dievo 
žodį lygiai tiek pat kaip ir 
žydų Šv. Raštus. Dar ir 
šiandien yra kalbama apie 
Senąjį ir Naująjį Testa
mentą. Senasis Testamen
tas (įstatymas) yra Bibli
ja prieš įbristų, o Naujasis 
Testamentas — visi Apaš
talų laikaiss atsiradę raš
tai. Lotynų žodis Testa
mentas reiškia paveldėji
mo liudijimas.

Kokioje kalboje buvo ra
šomos Šventųjų Raštų 
knygos? Autorių rankraš
čiai pražuvo, todėl apie tai 
nieko negalime pasakyti. 
Senojo Testamento pirmie
ji rankraščiai, kurie guli 
įvairiuose pasaulio muzie
juose, yra rašyti arba heb
rajų, arba aramajų, arba 
graikų kalbomis. Naujojo 
Testamento rankraščiai 
graikų kalba. Galime tikė
ti, kad ir pirmieji autoriai 
vartojo tas pačias kalbas.

Labai dažnai pasitaiko, 
kad ateina į namus įvairūs 
knygų platintojai, kurie 
siūlo ir biblijas, bet tai bū
na dažniausia klaidingos, 
iškraipytos, kurias (bibli
jas) platina visokie biblis- 
tai, subatistai, kitaip ta
riant klaidžiatikiai. Tos bi
blijos parduodamos labai 
pigia kaina.

Žmonės tūri būti atsar
gūs ir nepirkti tų biblijų, 
kurios eina iš klaidžiati- 
kių rankų ir parduodamos 
be paaiškinimų ir iškrai
pytos. ,

Pas mus ir Lietuvoje Bib
lija arba Šv. Raštas yra 
laikomas tikru, I 
išverstas į lietuvių kalbą 
vyskupo J. Skvirecko.

Katalikai gali vartoti Šv. 
Raštą ir kitomis kalbomis, 
pav. vokiečiu ir prancūzų 
ir t.t., bet naudojamos Šv. 
Rašto knygos tūri turėti 
vyskupo aprobatą: para
šytus žodžius: Nihil obs- 
tat, arba Imprimatur. ,

Kun. M. Stencelis,

i

munistai) nė tiek sąžinės 
neturi, kiek ansai farao
nas, kad patartų kreiptis į 
Šv. Juozapą” A. B. įrodinė
ja, kad ir dabar, kada ka
talikai kreipiasi į Šv. Juo
zapą, yra milijonai darbi
ninkų be darbo. Taip, yra, 
bet tikintieji nori nedarbą 
sumažinti. Todėl jie krei
piasi į Šv. Juozapą, darbi
ninkų globėją. Jeigu komu
nistai ir visi klaidatikiai 
pamatytų savo klaidas ir 
nuoširdžiai kreiptųsi į Šv. 
Juozapą, tai galima būti 
užtikrinti, kad nedarbas 
sumažėtų. Darbininkai bū
tų vieningi kovoje prieš vi
sus blogumus. Taigi dėl ne
darbo yra kalčiausi komu
nistai ir visi klaidatikiai, 
nes jis nesinaudoja ir ne
nori naudotis tomis prie
monėmis blogumus paša
linti, kurias nurodo Auk
ščiausias, Šv. Juozapas ir 
kiti šventieji. Katalikai, 
būdami mažumoje, negi 
gali visus blogumus praša
linti, kada dauguma taip 
uoliai darbuojasi juos pa
laikyti, arba naudojasi ne
tinkamomis priemonėmis 
ir paneigia Tą, Kuris yra 
Tiesa, Kelias ir Gyveni
mas.

I

Laisvamanių - sandarie- 
čių organas apie savuosius 
vadus, kurie pasigrobę 
SLA, rengiasi pakelti na 
riams mokesnius šiaip ra
šo: “Dėl ko įvyksta toks 
mokesnių kėlimas? Yra 
kelios priežastys. Užlaiky
mas Pildomosios Tarybos 
šiandie kainuoja daug dau
giau negu keli metai atgal. 
Politinės rietenos marina 
tos organizacijos būvį. Da
bartiniai “gaspadoriai” ir 
jų rėmelai (Gal rėmėjai? 
Red.) leisdami visokius 
burbulus prieš kitaip ma
nančius, turi omeny ne su
sivienijimo gerovę, bet sa
vo partijų interesus. Ir už 
tuos neva “laimėjimus”, 
kuriuos jie atsiekia rinki
muose, SLA turi užmokėti 
ne vien savo sveikata, bet 
gal ir gyvybe”.

Taip rašo patys laisva
maniai apie savuosius SLA 
“gaspadorius”. Šių metų 
rinkimuose tie patys “gas
padoriai” vėl tapo išrinkti 
dviem metam. Rinkimuose 
dalyvavo tik apie 50% na
rių.

Balsų skaitymo komisija 
oficialiai paskelbė rinkimų 
davinius. Štai jie: prez. F. 
J Bagočius gavo 3,772 bal
su; vice-prez. — J. K. Ma- 
žukna — 3,896; sekreto
rius
3,667; ižd. — K.P. Gugis— 
3,694; iždo globėjai — S. 
Mockus — 3,624 ir E. Mi 
kužiūtė — 3,558; daktaras 
kvotėjas — J. S. Staneslow 
— 3,534.

SLA “gaspadoriai” nepa
sikeitė, taigi, anot sanda- 
riečių organo, nepasikeis 
ir politinės rietenoš, ku
rios suėda daug sunkiai 
uždirbtų narių pinigų.

Lietuviai Komunistai Ruo
šiasi Rinkimams

Šiomis dienomis Water-

M. .J. Vinikas

būry, Cohn. įvyko lietuvių 
° i komunistų konferencija.

Dalyvavo ir jų “čyfas” 
Bimba. Jis instruktavęs 
visus kokią ir kaip vešti 
propagandą lietuvių visuo
menėje. Iš jų nutarimų su
žinome, kad komunistai 
savo kandidatų į valdihih- 
kus neturės, bet rems De
mokratų partiją.
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.Vertė — GINTARAS
(Kun. J. A. Karaliaus premijuotas vertimas) 

kiek Tamsta aukoji?
Tikėjimas iš esmės reikalauja išsižadėjimų, ir pa

rapijiečiai, nenorį bažnyčiai gelbėti, beabejo prastai į- 
vertina naudas ir malones, kurias Bažnyčia jiems su-i 
teikia. Gera daryti — tai visas gyvenimo tikslas, ir mes 
ištikro negalime didesnio gero daryti, arba kilnesne 
garbe pasidžiaugti, kaip kad pastatydindami ir užlai
kydami šventoves, kuriose Dievas tinkamai yra garbi
namas.

Bet einant prie smulkesnio taško — kiek Tamsta 
savo bažnyčiai — tu, kuris gal manai, būk bažnytinės 
duoklės perdaug aukštos? Ar 30 arba 40 dolerių me
tams? Tai atrodo didelė suma pinigų, bet pareina tik 
10 centų į dieną. Ar Tamsta rūkai? Kasdien atsižadė
damas vieno gero cigaro, galėtai bažnytinę sąskaitą 
suvesti.

Gal lankai kino teatrus, ir panašias į tai pasilink
sminimo vietas? Ką praleidi linksmoms pramogoms, 
bei “god times”, lengvai užmokėtų, kad ir aukštas baž
nytines duokles. Ką užmoki už sviestą metų bėgyje, 
padengtų bažnytines išlaidas, tačiau rūgoji, kad duok
lės neprieinamos. Vienok esame pastebėję, kad nieko 
pasauly nėra taip naudinga ir mums reikalinga, kaip 
Bažnyčia.

Mielas drauge, su savo mažos išlaidos pagelba Die
vo Žodis skelbiamas jūsų apylinkėj, — Kristus gyvena 
jūsų tarpe, — o patsai tu gali semtis Dievo palaimų ir 
malonių, kurios už visą pasaulį yra brangesnės. Ir visa 
tai padeda tau, bekeliaujančiam dangaus Tėvynėn. Ar 
dar gailies tų išlaidų? Juk niekuomet nesugebėsi Baž
nyčiai įteikti tiek, kiek tu iš jos pasinaudoji. Be to, Die
vas mus užtikrina, kad nepasiduos Save duosnumu 
pralenkti; taip pat reikia neužmiršti, jog “kas šykščiai 
sėja, šykščiai ir piaus”.

PASAULIEČIO NUOMONĖ:
t

“Mūsų šalyje perdaug žmonių laikosi pažiūros, ; 
kad dvasiškiai neturėtų kalbėti iš sakyklos apie pini-' 
gus.

“Tos nuomonė# ir aš laikyčiaus, kad neabejočiau 
kelių mano draugų krikščionybe. Juk yra žmonių, ti
kinčių krikščionyste, kurioje “viskas dykai”. Nori jie 
puošnią bažnyčią, gražių suolų, žavinčios muzikos, 
gražbilingų pamokslų ir tt., dėja, už visa tai jie atsily-j 
ginti nemėgsta. Bažnytinėms duoklėms išvengti, jie 
panaudoja įvairių rūšių klastas bei apsimetimus. Visas 
pamaldas nori jie dykai turėti, o sekmadieniais, kuni-i 
gui liečiant piniginius dalykus, jie žymiai nerimsta.

“Yra ir tokių naujos gadynės krikščionių, kurie 
prastai brangina bažnyčios patarnavimus. Tiesa, gei
džia jie laikytis krikščionies vardo; vieni nedėliomis 
praleidžia net ištisą dieną bažnyčioje; kiti uoliai muša
si į krūtinę, ir nusidėvėja savo kelius besimeldžiant, 
bet kai reikia kelis dolerius palydėti bažnyčios užlaiky
mui, jie nerangiai užsimoka.

“Jeigu šie yra brangūs pragyvenimo laikai, tai1 
drauge gali būti vadinami ir šykščiu krikščionybės am
žių. Tai nemokamų suolų gadynė, kurioje išaugo rūšis 
parapijonų, reikalaujančių dovanai visa kas liečia tikė-1 
jimą.

“Prieš 30 metų, eilinis angliakasys į metus atiduo
davo už sėdynes 35 arba 40 dolerių. Jo duosnumas tuo 
dar nesibaigdavo, nes aukodavo ir kolektose. Jo sūnus 
gi ir šeima tik pusėtinai duosnūs. Tėvas eidavo šalton 
prastai vėdinamon bažnyčion, ir visu tuo nesiskundė. 
Gi sūnus ir šeima lanko šiltą, tinkamą vėdinamą baž
nyčią, ir gali dar išgirsti gerą chorą.

“Šiais laikais sūnus žymiai šykštesnis už tėvą; ei
na jis bažnyčion, apsirėdęs kogeriausiais drabužiais. 
Jam beeinant link Dievo namų, pro lūpas kyšo geras 
cigaras. Išsisukęs nuo kolektos pintinėlės, jis išeina iš Į 
bažnyčios, užsidega kitą cigarą, ir pasakoja, girdi: 
“Tie pinigiški pamokslai man įgrįsta iki gyvam kau
lui!”

“Sugrįžęs namon, jis apgailestauja, kad vietiniai 
kino teatrai sekmadieniais uždaryti. Išviliojęs iš moti-

Pereitos savaitės bėgyje Intertypos fondas padi
dėjo $67.32, kurį padidino — suaukojo sekanti:

♦ tLietuvos katalikų dien
raščio “XX Amžiaus” ra
porteris, nuvykęs į Lenki
ją, rašo iš ten savo įspū
džius. Jam teko lėkti orlai
viu į Varšuvą. Lenkijos 
vaizdai iš lėktuvo neimpo
nuojanti. Daugiausia lygu
ma. Didelių ūkių esą ne
matyti. Daug kur dar te
bėra sodžiai. Šiaudiniais 
stogais grįčios, tartum iš
sigandusios, spaudžiasi 
viena prie kitos. Artėjant 
Varšuvos, ore atsirado 
“duobių”, ir lėktuvas smar
kiai šokinėjęs. Nusileido 
Varšuvos aerodrome, ku
ris esąs vienas geriausių a- 
ėrodromų Europoje. “Ne
toli tos vietos, kur nusilei- I. ų. t ■ » fi-u . .

I

"GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIAI’L,

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 
I LIETUVĄ!

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d..— iš Bostono gegužės 22 d.

Štai yrz Jom* (er* proga aplankyti Lietnv, 
vienintelio laivo, karia plaolc* tia*io( į Klai
pėda per vaizdinga Kiel Kanai,. Paaitenkin- 
kite Hera ir patogia kelione, kariai etanai*, 
kai vedoveoia PIJUS BUKSNAITIS, Coiard 
Whit« Star liaijoa liacovhi akyriaaa vedėja*.

PztMę* kambariai, (ražęa viaMaji kam
bariai. plzalcioiinn baaainai. teras valgia. 
nramntM. mandato* patarnavimas ir grąžos 
vaizdai plaakiant par pagarsėjusį Kiel Ka
nai*. Smulkesni* informacija kreipkitės paa 
tavo vietinį agantg arba

CUNARD WH1TE STAR
393 Boylston St, Boston, Mass.

t

i
Pp. B. Gailiūnienės, K. Masiulienės, Em. Janušo- 

nienės, M. Bendzevičienės ir kitų pastango
mis suruoštas So. Bostone ŠURUM-BURUM $41.40

Antanas Zalumskis, Chicago, III............................  1.00
M. B. Scranton, Pa......................................................50
Motiejus Užubalis, Pittsfield, Mass.............................50
Konstantas Vencius, Lawrence, Mass...................... 2.00
M. Peskus, Elizabeth, N. J.........................................1.00
M. Stokna, Watertown, Conn. ................................... 1.00
Silvestras Sviokla, Montello, Mass. ....................... 1.00
LDS 24 Kp. per J. Kilmonį, W. Lynn, Mass.........10.00
Juozas Kilmonis, W. Lynn, Mass............................  1.00
Jonas Kalenauskas, Watertown, Conn...... ............... l.Q,0
J. Kybartas, Amsterdam, N. Y................................. 1.00
Antanina Gritaitė, Worcester, Mass......................... 1.00
Jonas Tūbelis, Phila, Pa..................................  2.25
Smulkiais prisiųsta už knygutes...............................2.67

I

Viso

Pirmiau paskelbta

------------------- .-----------------—

varde vadinasi — Gnia: 
dowskis.

NEBYLIAI VARŠUVOS 
TAKSIAI

Varšuva vis dėlto gali pe 
sididžiuoti savo pavyzdir 
gu judėjimo sutvarkymi 
Čia neišgirsi nei tramvž 
jaus, nei, autobuso, nei ta 
ksi, nei motociklo signale 
Signalizuoti griežtai ui 
drausta, ir to įsakymo grie 
žtai laikomasi. Nors judė 
jimas ir gana didelis, ta 
čiau susidūrimas čia laba 
retas įvykis, nors gatvi 
susikirtimuose net nėr 
reguliuojančių judėj i m 
policininkų. Labai draus 
mingai gatvėse laikosi i 
minia. Tokių ištaiging 
taksi, kaip Kaune, Varšu 
voje nematyti. Net ir įstai 
gų “mašinos” daug papras 
tesnės, negu pas mus. Sėst 
į taksi daugiau, negu yr; 
vietų draudžiama. Kai vyk 
darni susitikti minister; 
mėginome į taksį susėst 
keturiese, šoferis jokiu bū 
du nesutiko, ir teko samdy 
tis du taksiukus.

išnaudotojais, bet mes, 
vargšai, nieko neišnaudo- 
jame ir negalime išnaudoti. 
Kad galėtų atskirti nuo 
lenkų, krautuvių iškabose 
privertė parašyti savo pa
vardes. Tačiau žydų pavar
džių daug yra lenkiškų. 
Vėl negerai. Antrą kartą 
privertė pridėti ir vardą. 
Jei pirma žydo iškaboje 
buvo parašyta, “C. Sopic- 
ki”, ta dar nebuvo visiškai 
aišku: žydas ar lenkas, bet 
kai dabar parašyta “Cha- 
im Sopicki”, tai kiekvienas 
lenkas žino, kad čia tikrai 
žydo parduotuvė, ir jos 
vengia. Su turtingaisiais 
žydais, žinoma, elgiamasi 
kitaip. Pavv., lenkų žurna
listų sindikatų sąjungos 
pirmininkas Sciežynskis — 
žydas, Varšuvos žurnalis
tų sindikato pirmininkas 
Stefanas Grosšternas — 
taip pat žydas. Jo tikras 
brolis buvo lenkų patarėjas 
delegacijos Augustavo de
rybose. Bet tas jau kita pa-

dimas, eilių eilėmis išsiri
kiavę karo lėktuvai: di
džiuliai bombnešiai, pana
šūs į mūsų “Anbo”, tik žy
miai didesni, žvalgybos a- 
paratai”, sako raporteris, 
“o kiek tolėliau visai mažu
čiai lėktuvėliai. Greičiau
siai tai vienaviečiai naikin
tuvai. Lenkai, sako, betu
rį net 1,560 karo lėktuvų”.

“XX Amžiaus” Raporte
ris atvykęs į Varduvą ir be
laukdamas Lietuvos minis
terio Lenkijai, pulk. Škir
pos užėjo į žydišką kirpyk
lą, ir kada kirpėjai sužino
jo, kad lenkiškai nemoka, 
tai pradėjo klausinėti, kas 
toks ir iš kur. Gerb. rapor
teris pasisako. Prasideda 
pasikalbėjimas. Kol kirpy
kloje sėdėjo dar vienas kli- 
jentas, kirpėjai varžėsi, ta
čiau kai pasilikome vieni, 
žydeliai prabilo visai atvi
rai. Štai ką jie su gerb. ra- 
porteriu kalbėjo:

Apie Lietuvą jie nedaug 
ką težino, bet žino, kad 
“ten” viskas gerai.
— Ar iš tikrųjų pas jus 

žydams snukių nedaužo?— 
klausia kirpyklos savinin
kas.
— Nedaužo, — sakau.
— Taip, mes čia taip pat 

žinome, kad ten žydams ge-1 
ras gyvenimas. Lietuvoje,’ 
sako, yra žydų ir karinin
kų, ir advokatų, ir net tei
sėjų.
— Bet Lenkijoje advoka

tų taip pat yra, — pastebiu.
— Žinoma, turtingiesiems 

visai kas kita. Bet mes, 
vargšai, turime savo kai
liu už viską atsakyti. Bus 
kas kaltas ar nebus, o žy
dui jau ir kliūva. Pav., 
prieš Lietuvą demonstra
vo, rėkė, šaukė, ir pagaliau 
visą įtūžimą teko savo kai
liu pajusti žydams; išdau
žė langus ir sumušė daug 
mūsų tautiečių. Štai mes 
čia esame keturi. Iš visų 
mušti negavo tik vienas, 
nes jis sėdėjo namie, o mes 
trys parėjome su sudaužy
tomis galvomis. Ir tai jau 
ne piirmą kartą.

BARZDASKUTIS 
PASAKOJA

I
Apie mušimą žydeliai pa-

I

$67.32

$1,013.25

Viso aukų sudėta...........................$1,080.57
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū. 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

nos keletą dolerių, nueina krautuvėn, nusiperka saują 
cikarukų (ir savo meilužei — saldainių dėžutę) ir, orui 
esant palankiam, eina su ja pasivažinėti. Matyt, jau
nam krikščioniui ir geriausi dalykai toli gražu ne rete
nybė ! Vis dėlto tenka pastebėti, kad pobūdyje nėra pa
siaukojimo, savęs išsižadėjimo dvasios.

“Na, grįžkime dabar prie svarbesnių, stambesnių 
žuvų, ir pirštu nurodykime kur glūdi visa to kaltė. Kas 
tiesa kituose dalykuose, tas tiesa ir tikybos srityje. 
Vaišink jaunuolius prastais pasilinksminimais, ir tuo
jau kels jie nepatenkinimo balsą. Atvirkščiai, kai jau
nuolis tris dolerius užmoka už teatro bilietą, jis per ke
lias savaites nesiliauja kalbėjęs apie ten regėtus vaiz
dus. Bet prašyk jį nešioti trisdolerines kelnias, tai vei
kiai jis susiraukia.

“Už drabužius, batus, šokius ir tt. jis nori kobran- 
giausia mokėti. Dalykų vertę tesuvokia tik iš prisegto 
kainos ženklelio. Žinoma, jis nesugeba atskirti vilnonį 
nuo medvilninio drabužio, tačiau puikiai žino skirtumą 
tarp įvairių papirosų, kvepiančio muilo, ir parėdalinės 
pudros.

“Kaltė iš dalies turi kristi ant dvasiškių. Juk jie 
nupigino savo patarnavimus. Daug dievobaimingų pa
nelių mielu noru mokėtų šešių mėnesių alga už apsiaus
tą, o už skrybėlaitės plunksną atiduotų vienos savaitės 
uždarbį. Bet aukoti kolektoje bent dolerį!!! jos to neda
rytų be baisaus nervų suirimo.

“Kad gerbtina būtų Bažnyčia, tikėjimas privalo 
būti pagrįstas neskolingais pamatais. Turi Ji liautis 
skįrus neapmokamas sėdynes arba vietas bažnyčioje. 
Jei teatrai tai darytų, beabejo neužilgo išeitų iš biznio. 

(Jei kumštininkai paskelbtų, kad kumščiuosis už dyką 
jų pastangos rungtynėse būtų skaitomos netvarkingu! 
užsilaikymu.

būtų gaminama alaus. Be to, žmonės, turį neapmoka
mus gelžkelio bilietus, retai kada jais pasinaudoja vien 
pasilinksminimo kelionėms.

“Šią Įafkų dvasiškiams reikėtų suprasti, jog neap
mokamas tikėjimas, kaip ir neapmokamas vanduo, yra 
neįmanomas. Juo/greičiku klebonas išraus iš parapijos 
tikybinius veltėdžius, juo ankščiau galės kalbėti apie 
tikėjimą vietoj "pinigų. Vėltėdis ne vien parapijoj, bet ir 
kitur apstmkina gyvenimą tiems, kurie nori mokėti 
už visa, ką patina. Gi vienintelė priemoriė pinfgjskiems 
pamokslams pašalinti glūdi tame: -priversti visus para- 
pijonūs mokėti už bažnyčios patarnavimus, kaip kad 
daroma kitose gyvenimo srityse. Juk “darbininkas Ver
tas savo užmokešnio”, nežiūrint kas jis bebūtų: ar tai 
duobkasys ar pamokslininkas” (Harold Francis, Elmi 
ra, N. Y.). .

f

KLAIPĖDOS SEIMELIO DEMONSTRACIJOS
Toliau buvo pasiūlymas 

kuriuo reikalaujama, kai 
būtų panaikintas Klaipė 

! dos krašte karo stovis ii 
panaikinta saugumo polici 
ja. Ir šį pasiūlymą Seime 
lis pripažino esant svarsty 
tiną.i

Tuo būdu Klaipėdos kraš 
to Seimelio vokietininką

Pagal Klaipėdos konven-i 
ciją, visi Klaipėdos krašto' 
seimelio priimtieji įstaty
mai turi būti Lietuvos vy
riausybės skiriami guber
natoriaus patvirtinti. Įsta
tymus, kurie nesuderinti 
su Klaipėdos Konvencija ir 
Lietuvos įstatymais, gu
bernatorius gali netvirtin
ti. Tai yra vadinama veto
teisė, kuria gubernatorius aiškiai pasisako prieš be 
kontroliuoja autonominį kokį Lietuvos vyriausybė.* 
Seimelio veikimą. kišimąsį į Klaipėdos reika

Klaipėdos Seimely dau- lūs. Vadinasi, Lietuvai no 
guma narių yra vokieti- retų palikti tiktai išlaidai 
ninkai, kurie ne visada ro- Klaipėdos krašto 
do Lietuvos valstybei pri- ■' 
deramą lojalumą. Atrodo, 
kad kai kurie nariai Sei
melio tribūną tyčia naudo
ja gyventojų kiršinimams 
prieš Lietuvą ir lietuvius.

j Šių metų rudenį baigiasi I 
; laikas, kuriam dabartinis 
I Seimelis yra išrinktas. Gali 
būti dar šiemet įvyks nauji 
Seimelio rinkimai. Taigi 
dabar jau Seimelio nariai 
vokietininkai pradeda ruo
štis rinkimams. Kadangi 
Seimelis mažai turi gerų 
darbų, tai už savo nemokė
jimą ar nenorą kraštui pa
sitarnauti kaltę stengiasi 
nuo savęs nusimesti.

Prieš metus laiko Seime
lis buvo išrinkęs komisiją, 
kurios uždavinys buvo per-

HALI* .

Jei stiklas vandens kainuotų penktuką, mažiau sa\°Ja, taiP» tartum gauti 
raminama alaus. Be to, žmonės, turį neapmoka- mu^ti tai jų pareiga, o

• £

(Bus Daugiau)

•> ~ " > K ”mušti negavusis liūdnai 
nusišypso ir sako:
— Atsiimsiu ir aš savo 

porciją.. Be to neapsieis.
— Tai už ką gi čia jus 

pliekia? — klausiu.
— Už ką? Jie ir patys ne

žino, už ką. Žydas, tai ir 
duoėa. Įsikalė į galvas, kad 
mes ne žmonės, kad mus 
reikia ištremti kur nors į 
Madagaskarą ar dar kur 
nors toliau, ir dabar neken
čia. Jei jie muštų turtuo
lius, būtų dar šiaip taip: 
vadinasi, kovoja žmones su

reika 
lams ir uosto tobulinimu 
o šeimininkauti norėti 
Klaipėdos vokietininkai 
niekieno nekontroliuojami 
Tai Seimelio biauri demon
stracija prieš Lietuvos val
stybę, ir jos teises.

Čia pravartu pastebėti 
kad klaipėdiškiai vokieti
ninkai yra labai menki šei
mininkai ir jie nemoka au
tonomijos teisėmis naudo
tis. Juk Klaipėdos kraštas 
niekad jokios autonomijos 
nėra turėjęs. Klaipėdos vo
kietininkai yra papratę 
viską daryti Berlyno nuro
dymais. Kol kraštas buvo 
vokiečių valstybės dalis, 
tol Berlyno vadovavimas 
jam tiko. Bet vokietininkai 

žiūrėti gubernatoriaus ve- ir dabar, būdami Lietuvos 
tuotus (nepatvirtintus) į- valstybės ribose, eina pa
statymus ir juos pritaikin- pratimu, dar vis žvalgosi į 
ti prie Klaipėdos statuto. Vokietijos pusę. Tačiau su-
Balandžio 12 dieną įvyku
siame Seimelio posėdy toji 
komisija padarė savo pra
nešimą. į Seimelio posėdį 
prisirinko daugybė publi
kos ir laikraštininkų. Buvo 
jaučiama, kad turi įvykti 

] kažkas nepaprasto. Komi
sijos vardu kalbėjo atsto
vas Monienas. Jis įrodinė
jo, kad gubernatorius ne
turėjęs teisės nė vieno įsta
tymo vetuoti. Visi vetuo
tieji įstatymai buvę visai Į 
priimti. Komisija tarėsi su

' gubernatūros atstovais ir 
pačiu gubernatorium, ta-! 
čiau jai nepavykę guberna
torių įtikinti, kad vetuotie-; 
ji įstatymai neturėję būti 
vetuoti. Toliau Monienas 
kalbėjo, kad valstybė turi 
jėgą, ir ta jėga spaudžia 
silpną Klaipėdos kraštą.

Kiti atstovai skundėsi, 
kad Seimelis negalįs išleis* 

i ti naudingų įstatymų, ku
rių gubernatorius nevetuo
tų, o todėl gyventojams e- 

' są sunku gyventi.

I

prantama, kad iš Vokieti
jos klaipėdiškiai dabar jau 
negali tikėtis savo kraštui 
naudingų patarimų ir pa
ramos.

• • f • ’ C*. «v*

Atrodo, lyg Klaipėdos 
vokietininkai veiktų Čeko
slovakijos vokiečių pavyz
džiu, nors čia sąlygos visai 
nepanašios. Tsb.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Ileumatiimo. 
kurį noriai pasiųsime 
kuinam Šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose. Jeigu jie .Tus
tina?. arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo I im- 

j»asiųsim jums PILNA 
DYKAI IšBAN-

pijry Metodu, 
tams.

Mes noriai |
I’okclj. 7 dienoms
DYI'MLT, ir Jeigu norėsite naudoti 
danginu, tą galėsit daryti už mažus 
ktštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, m tisą kaš
tais. Pasiųsk savo vardą Ir adresą 
tuojau I
RpSSE PRODUCTS C0. Dąpt. X-© 

270t W. FarweU Avė. Chicago, III.
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Lietuvių Dienos Reikalu Susirinkimas
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13-tu KARTU PASIKARTOJI NUOSTABUS ĮVYKIS!

LDS. N. Anglijos Apskričio Metinė m

GEGUŽINE
WORCESTER, MASS. — Sek- konis, MIC., p. Mažukna, p. Len- 

madienį, geg. 8, š. m., 3 vai. p.p.,Į gvinas, p. Žemaitaitienė ir kiti. 
Šv. Kazimiero ar. Mokyklos sve
tainėje, Worcester, Mass. įvyko1 gą talką, dėl Lietuvių Dienos pa- 
Lietuvių Dienos Reikalais susi- sisekimo. 
rinkimas. Į susirinkimą atvyko 
atstovai iš Worcesterio abiejų' darbui. O Centralinei Komisijai 

paliko kuogreičiausiai vykdyti 
visus

Bendrai pasisakyta už energin-

Visi skirstėsi pilni pasiryžimo

Įvyks Sekmadienį, /

parapijų, Cambridge, So. Bos
ton, Thompson, ir kitur.

Susirinkusieji atstovai vispu
siškai apsvarstė Liet. Dienos 
reikalus ir patvirtino Centrai i- 
nės Komisijos sąstatą.

Diskusijose energingai ėmė 
dalyvumo: p. T. Mažeikienė, p.* 
M. Urmonienė, J. Kumpa, A. i 
Zavetskas, p-lė Mažuknaitė, p. 
Blavaekas, p. Rimša, p. Parų-į 
lis, p. Jakutis, Kun. Dr. Pauliu-!

planus gyvenime. Rap.

LOWELL, MASS.
si

Gegužės-May 29 d., 1938
ROMUVOS PARKE Montello, Mass.

i UI
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Sykes & Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanborn Block

Washington St., Norvvood, Mass. 
Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

“Lowell Courier Citizen”, an
glų kalboje leidžiamas laikraš- 

jtis, rašydamas apie Dr. Povilo 
Jakmauh (lietuvio) paskyrimą, 
Massachusetts Valstybės Svei- 

| katos komisijonierium, labai pa
lankiai ir teisingai atsiliepė apie 
lietuvius So. Bostoniečius. Sako- 

Ima, kad lietuviai sudaro trečda- 
Į lį visų gyventojų So. Bostone, ir 
:tas skaičius auga. Lietuviai esą 
labai konservatyvūs politine 
prasme ir labai kooperatyvus su 
kitomis rasėmis. Laikraštis pa
žymi, kad lietuviai jau net 1912 
ir 1913 m. pasirodė labai akty
viai Columbus dienos minėjime. 
Taigi Dr. Jakmauh paskyrimą 
skaito labai įdomiu dalyku.
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R C A Victor
Visų Bangų Naujos Rūšies Radio

MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS

MAGIŠKI SMEGENYS

CHARRON'S
20 Trumbull St., Worcester, Mass. 

□ ial 4-9430.

KLEBONAS JAU NAMUOSE
Šiomis dienomis kleb. kun. P. 

Strakauskas grįžo iš ligoninės 
ir kasdien stiprėja sveikatoje. 
Tikimės, kad su Dievo pagelba 
mūsų klebonas visiškai išsveiks 
ir vėl galės energingai vadovau
ti šios kolonijos lietuviams. 
Mes prašome Aukščiausiojo, 
kad mūsų vadą stiprintų svei
katoje.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St,
WORCESTER. MASS.

Tet. 4-3501 ir 4-3865

Šv. Juozapo draugijos balius 
pavyko. Dalyvavo vietiniai ir 
svečiai iš Cambridge, Bostono, 
Nashua ir kitų kolonijų. Suteik
tos dovanos už šokius: polką ir 
valsą. Dovanas laimėjo pp. Va- 
ranauskai ir p. Mary Paslerczyk 
ir Jonas Kasperas. Rap.

N0RW00D, MASS
MOTERŲ VAKARAS 

Sekmadienį, gegužės 15 d.,

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286
$

7 
valandą vakare, Šv. Jurgio par. 
bažnytinėje svetainėje, St. Ja
mes Avė. įvyks Moterų Sąjun
gos 27 kp. šaunus vakaras.

Sąjungietės smarkiai darbuo
jasi, kad programa būtų įvairi 
ir turininga. Užtikrinama, kad 
atsilankiusieji bus tikrai paten
kinti. Tikietai iš anksto platina
mi, ir kurie dar neturi, tai gali 
gauti pas Sąjungietes arba p. 
A. Kovai krautuvėje, Washing- 
ton St. Įžanga visai maža.

Programa susidės iš dainų, 
muzikos, vaidinimų ir kalbų. 
Gražią kalbą apie Moterų Są
jungą pasižadėjo pasakyti p. V. 
Liutkienė iš Worcester. Ji yra 
Moterų Sąjungos Centro direk
torė. Rengėjos nuoširdžiai kvie
čia į tą vakarėlį ne tik moteris, 
bet ir vyrus, o ypačiai jaunimą 
— mergaites.

inl

LDS. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 

Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.d., š. m., 
Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass.

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.

Si

MUZIKA — 'Keturių Karalių Orkestras. Šokiai Dykai. Iki Vėlumos. į
DAINOS — Išpildys Šv. Roko Par. Choras Su Varg. J. E. Vaičaičiu, j
MOVIS — Bus Rodoma Krutami Paveikslai, Dykai, — Vakare. 
SPORTAS — Žais Baseball Marianapolio Kolegijos Studentai Su 

Brocktono "Old Stars". Bus Ir Kitoki Žaidimai.
Vaišingų Brocktoniečių Bus Teikiami — Valgiai, Gėrimai; 

Maišais Juokus Visi Galės Vežtis 1 Namus.
Kviečiami Visi Lietuviai, Kaip Senesni Taip Ir Jaunimas Dalyvauti 
Pirmoje Pavasario GEGUŽINĖJE. KVIEČIA RENGĖJAI.
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Pereitą sekmadienį, gegužės 
8 d., 7:30 vai. vakare bažnytinė
je svetainėje įvyko vaidinimas 
ir margumynų vakaras Šv. Jur
gio parapijos šeštadieninės lie
tuvių kalbos ir katekizacijos 
mokyklos užbaigimo proga. 
Programa išpildyta Seserų iš 
Cambridge vadovybėje. Progra
ma pradėjo įžangine kalba kleb.! 
kun. S. Kneižis. Sveikinimo eiles1 
oasakė jaunas mokinys, SykesJ 
adv. B. Sykes sūnus. Jaunos 
mergaitės ir jauni berniukai, 
daugumoje mokyklos mokiniai, 
Seserims vadovaujant, suvaidi
no religinį veikaliuką “Karalie
nė iš Dievo malonės”. Karalie
nės rolę gabiai vaidino p. Julė 
Vasiliūnaitė. “Didžiausios” iš 
visų vaidintojos buvo tai pp. 
Brūzgų, Viesulų ir Navikų duk
terys.

Žmonių buvo nemažai. Visi gė
rėjosi vaikelių gražia lietuviška 
kalba. Tai nuopelnas Seserų, 
kurios labai pasišventusiai mo
ko vaikelius ištarti taisyklingai 
žodžius. Bet vaikeliai: berniu
kai ir mergaitės ne tik gražiai 
kalbėjo, bet ir artistiškai vaidi
no. Tėveliams, kurie leido savo 
vaikelius į mokyklą, buvo tikras 
džiaugsmas. CSN.

LAWRENCE, MASS

MONTELLO, MASS
LDS GEGUŽINĖ

LDS Naujos Anglijos Apskri
čio GEGUŽINĖ, kuri įvyks ge
gužės 29, š. m., tai pirmoji pava
sario kregždė. Štai, tik atbudus 
gamta visomis pajėgomis įturti
na savo veidą įvairiais puošniais 
žaliumynais ir atiduoda, kam? 
O gi mums visiems! Tik džiaug- 
kis ir gerėkis. Kas nežino Romu
vos parko, Montello, šilelio... Ar 
gražiosios pievos... Ten tai ir y- 
ra rengiama susitikimo ir pasi
linksminimo šventė. Ten jauni
mas žais baseball; ten plauks 

! iš jaunimo krūtinių lietuviška 
daina; ten muzika, širdį trau
kiančiai prie ritmo, gros įvai
rius šokius ir tai dykai; ten 
“movis” — krutamieji paveiks
lai bus rodomi irgi dykai, kur 
bus juokų ligi ausų. O gi vaišin
gi broektoniečiai gamina ska
nius 
kius 
krai 
ma.

Šiuomi kviečiame visus daly
vauti ir pasidžiaugti toika reta 
proga. . Rengėjai

Škotų dienraštis “The E- 
wening News”, išspausdi
no Britų Suvienytosios 
Spaudos Biuro pranešimą, 
kuris sako, kad nedidelia
me Cosenza miestely, Itali
joje, yra didelė našlaičių 
prieglauda, kurioje randa
si viena Seselė vienuolė 
(kokio ordino ir kiek ji tu
ri metų, — pranešimas ne
pasako!) Elena Aiello.
Kiekvienų metų Didyjį
Penktadienį, prieš Šv. Ve
lykas, Seselė Elena, kai 
pranešimas sako, apserga 
gan keista ir niekam nebe
suprantama liga: Pirmiau
sia ji apalpsta, — sąmonės 
dalinai netenka, o paskiau 
iš jos kaktos apsčiai prade
da tekėti šviežias kraujas, 
kurio tekėjimas kaikuriais 
metais, tęsiasi net iki vi
durnakčio. Iš penktadienio, 
į šeštadienį). Užėjus eks
tazėms ir pradėjus kraujui 
tekėti, — Seselė Elena pa
guldoma mažame jos kam
barėly į geležinę lovelę, a- 
pie kurią tuomet susirinkę 
jos kambarėlin apstoja gy
dytojai, ir įvairūs dvasinės 
vyriausybės nariai ir aty- 
džiai tėmija tą nuostabią 
Seselės Elenos Aiello krau
jo iš kaktos tekėjimo phe- 
nomeną. Paprasti civyli- 
niai žmonės, tuo kartu jos 
kambarėlin neleidžiama. 
Jie visi susirinkę gretima
me kambary tuo tarpu 
meldžiasi. Vyriausybės at
stovai ir vietinės valdžios 
organai, kurie kraujui tę- 
kant, kartu su gydytojais 
pas jos lovą stovi ir tėmi
ja, — visi tvirtina, kad ten 
nebėra nė mažiausios ap
gaulės, ir kraujas tikrai iš 
jos kaktos teka. Lauke ties 
našlaičių institutu, kas 
metai didžiausia tikinčiųjų 
žmonių minia, iš toli ir arti 
susirinkusiųjų, suklaupę 
ant žemės tuo tarpu dievo
tai ir karštai meldžiasi. 
Privilegijuoti asmenys, y-t 
natingai seselės vienuolės 
ir kaikurios moterys, ku
rios laike ekstazių Seselės 
Elenos kambarėlin įleidžia-į 
mos, — kartas nuo karto,; 
turi mainyti pagalvės už-j 
valkalus, kurie valandėlę | 
pabuvę, — vienas paskui 
antrą, veikiai krauju pa- 
sriuva ir suteka.

Gydytojai ją egzamina
vusieji, visi vienodai tvir
tina, kad Seselė Elena lai
ke ekstazių ir kraujo iš

kaktos tekėjimo, ypatingų 
kūno kentėjimų, kai Tere
sėlė Neumann Konners- 
reuth’e, Vokietijoje, visiš
kai nebejaučia, nes kraujui 
skaitlingai iš jos kaktos te
kant, — nubalusiame jos 
veide ir pusiau pravirose 
lūpose, — matosi linksma 
šypsena. Kai kraujas nus
toja tekėjęs, — šeštadienį 
seselės Elenos kakta vėl 
liekasi visiškai sveika, 
kaip kad suvisu nieko ne
bebūtų įvykę. Virš jos lo
vos, ties galva, ant sienos 
stovi pakabintas Šv. Tere
sėlės Lisieux, — Mažosios 
Jėzaus Gėlelės paveikslas. 
Mat seselės Elena Aiello, 
pasiskysusi ją ypatinga 
savo globėja ir užtarytoja.

Šis nuostabus su sesele 
Elena įvykis, ar aiškiau 
pasakius stebuklas, pasi
kartoja lygiai 13-tu kartu.

J. Butkevičius.

užgiedojo “Pulkim ant Kelių”, 
nes tą taip brangi lietuvio šir
džiai giesmė, kažin kodėl retai 
giedama Šv. Kazimiero bažny
čioj.

i
i

valgius, gėrimus, ir kito- 
rengia “good time”, tai ti- 
lietuviškos šventės progra-

Gegužės 8 d., Šv. Pranciš
kaus par. svetainėje buvo 
rodomi paveikslai iš Lietu
vos Tretininkų Brolijos va
dovybėje.

Girdėjau, kad vaikučių 
vaidinimas veikalo “Silvi
ja” perkeltas iš gegužės 15 
d. į 22 d. Kviečiami daly
vauti.

Gegužės 30 d. įvyko Šv. 
Pranciškaus parapijos va
karienė. Rengėjai iš anks
to kviečia į šią šaunią pa
rapijos vakarienę visus ir 
iš visur. Zuikio Kojele.

NASHUA, N. H.
PADĖKA

Aš Juozas ir Ona Skirkevičiai 
norime padėkoti savo visiems 
draugams ir draugėms už su
rengimą “Surprise party”, 15 
metų vedybinio gyvenimo pro
ga. Ištikrųjų, tai buvo surpri
zas, kurio niekados nesitikėjo
me. Labiausia dėkojame pp. Mi- 
tchells ir Staniuliams, kurie 
daugiausia pasidarbavo tą va
karą surengti. Dovaną gavome, 
kuri niekados nebus užmiršta. 
Taigi dar kartą ačiū visiems.

Juozas ir Ona Skirkevičiai.

VAKARAS

Vakare, Šv. Kazimiero 
pijos salėje įvyko Moterų Są
jungos 5-tos kuopos vakarienė. 
Gardūs užkandžiai, pagaminti 
šaunių kuopos gaspadinių, sko
ningai papuošti stalai ir gražiai 
vedamas vakaras jaunos ir ga
bios kuopos pirmininkės p-lės 
Matildos Liutkiūtės, darė jaukų 
ir malonų įspūdį.

Programa susidėjo iš dainų, 
išpildytų svečių artistų Jono ir 
Marijonos Cižauskų, p-lės Geno
vaitės Vaitekūnaitės smuikavo 
ir moterų choro dainų, vadovy
bėj vargonininko 
čio.

Be to, kalbėjo 
Petraitis, kun.
Moterų Sąjungos Apskričio 
pirm. p. Teklė Mažeikienė, buvu
si Centro pirm. p.p. U. T. Dau
kantienė ir M. Cižauskienė, p. 
J. Čižauskas, p. J. Žemaitis ir 
Vaitekūnaitė. Rutvilė.

para-

Juozo Žemai-

klebonas kun. 
Krušnauskas,

VORCESTER, MASS
I

Sv. Kazimiero Parapija
MOTINŲ DIENA

Moterų Sąjungos 5 kuopa gra
žiai atžymėjo savo metinę šven
tę, Motinos Dieną. Bažnyčioje 
vicsos išklausė šv. mišias ir pri
ėmė šv. Komuniją.

Gėlėmis išpuošti altoriai, jau
smingas dienai pritaikintas kun. 
Krušnausko pamokslas, ir aidė- 
jantieji garsai “Avė Maria” 
smuiko solos, gabiai išpildytos 
panelės G. Vaitekūnaitės, kėlė 
dvasią ir vėrė susiaupti giliau
sioj maldoj ir atminime savo 
gyvų ir mirusių motinėlių.

Taip pat gražų įspūdį darė ir 
choristų eisena prie Dievo Stalo 
Visi pasipuošė gėlėmis drauge 
su savo motinėlėmis priėmė §v. 
Komuniją. Po šv. mišių buvo iš
kelti bendri pusryčiai choris
tams ir jų motinoms. Užkan
džiaujant, pasakyta ir keletą 
prakalbėlių, pritaikintų dienos 
reikšmei. Kalbėjo choro vedėjas 
Juozas Žemaitis, adv. Ginkus, p. 
Grigaitis ir mokyklų komisijo- 
nierių narys p. McGrath, kuris 
po savo kalbos padovanojo su
sirinkusioms motinoms po agno- 
sėlį.

Gėrėjosi žmonės tos dienos a- 
peigoms, bet ypatingai džiaugė
si kada prieš šv. mišias choras

VESTFIELD, MASS
MOTINŲ DIENA

Praeitą sekmadienį koiškil- 
mingiausiai minėta Motinos die
na. Visos jaunimo organizacijos 
ir pavieniai asmens artinosi prie 
Dievo Stalo priimti Švenčiausią
jį motinų intencijai.

Altorius buvo gražiai papuoš
tas gėlėmis. Kleb. kun. Puido
kas pasakė tai dienai pritaikin
tą pamokslą. Choras išsimokino 
naujas ir labai gražias mišias, 
kurias kopuikiausiai išpildė.

Džiaugiasi mūsų parapijos 
Tėvai ir Motinos, kad mūsų jau
nimas nesnaudžia, yra darbštus 
ir vieningas, o kur vienybė tai 
ten garbė ir galybė. Tad pirmyn 
į gražius ateities darbus su ta 
pačia energija ir gyvybe praei
ties.

ATVAŽIUOJA MOTERŲ 
SĄJUNGOS ATSTOVES

Ateinantį sekmadienį atva
žiuoja į Westfieldą Moterų Są
jungos atstovės. Jos skaitys pa
skaitas apie moterų organizaci
jos svarbą ir reikšmę religijos ir 
tautos gyvenime.

Tad kviečiama visas moteris 
ir merginas ateinantį sekmadie
nį atsilankyti į bažnytinę sve
tainę, kur bendrai bus gvildena
mi šio gyvenimo svarbūs klau
simai. B.

CREMO ALE

LDS. N. A. Apskričio Metinis 
SUVAŽIAVIMAS

Įvyks birželio 5, š m., 2 
vai. po pietų, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje, 'VVor
cester, Mass.

Apskričio Valdyba, nuo
širdžiai kviečia visas kuo
pas išrinkti atstovus į šį 
suvažiavimą ir skaitlingai 
dalyvauti.
Dvasios Vadas —

Kun. S Kneižys,
Pirmininkas —

Jonas Kumpa,
Vice-Pirmininkas —

Antanas Zavetskas, 
Iždininkas —

K. Nadzeika,
Sekretorius —

T. Versiackas.

Edw. V. Warabow
(VVRUBLIAUSK A S)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St„
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

i
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A. Kaspar
Moliavojame Automobilius
Taisome body ir fenderius 

Taipgi simonizuojame

66 Victoria St.,
W. SOMERVILLE, MASS.

(13-20-27)

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Atėję j 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.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.



Penktadienis, Gegužės 13,1938 DARBININKSB

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.

KLEBONUI PADARYTA 
OPERACIJA

Waterbury, Conn. — Ge
gužės 5 d., Šv. Marijos ligo
ninėje, kun. J. Valantiejui, 
Šv. Juozapo lietuvių para
pijos klebonui, padaryta o- 
peracija. Prašykime Aukš
čiausiojo, kad mūsų myli
mas klebonas išsveiktų ir 
kad dar ilgus metus galė
tų darbuotis.

Gegužės 7 d. įvyko LDS 
5 kp. balius. Baliaus suren
gime pasidarbavo šie: A. 
Šambarys, P. Jakubaus
kas, J. Augys, J Girdzijau
skas, U. Liutkevičienė, P. 
Stankevičienė, P. Marke
vičienė, M. Benesevičius, 
M. Kašėtaitė, M. Karinaus- 
kienė, K. Jasaitienė, Z. Ka
ralius, V. Liegminas, P. 
Liubinas, V. Urbonas, J. 
Liūnas. Balius pavyko. 
Liks kiek pelno.

IŠVYKO Į SEIMĄ
Komp. A. Aleksis, p. J. 

Bernotas išvyko į SLRKA 
seimą, kuris įvyko gegužės 
9 — 12 d. d., Pittsburgh, 
Pa.

Gegužės 14 d. įvyks Šv. 
Onos draugijos balius, 48 
Green St. svetainėje.

Gegužės 21 d. įvyks Ma
rianapolio Kolegijos Rėmė
jų balius, 48 Green St. sve-| 
tainėje. Pelnas Kolegijai.' 
Kviečia visus tuose paren-' 
gimuose dalyvauti. {

Koresp. \

C. BROOKLYN, N. Y.
CHORO BENDRI KOMUNIJA

Pereitą sekmadienj choro na
riai ėjo bendrai prie komunijos. 
Kadangi buvo tai Motinos Die
na, beabejo, kiekvienas priėmė 
šv. Komuniją savo Motinos gar
bei. Maršą vargonais J. Brun- 
dzai grojant, choristai poromis 
atėjo j bažnyčią. Laike mišių 
bendrai, mažasis ir didysis cho

ras gražiai giedojo lietuviškas 
giesmes. Laike komunijos, p. O. 
Petrauskaitė, vargonais prita
riant, gražiai grojo smuiką. Po 
mišių par. svetainėje, choras; 
turėjo skanius pusryčius. Stalai 
buvo netik gėlėmis, bet ir įvai
riais skanumynais apdėti. Gar
bė priklauso tiems asmenims,: 
kurie taip sumaniai tuos pusry-! 
čius paruošė.

BAŽNYTINIS KONCERTAS
Gegužės 22 d., 1938, lygiai 6 

vai. vak., šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, 207 York St., įvyks 
nepaprastos iškilmės, tai naujų 
vargonų pašventinimas. Šia pro
ga rengiamas turininigas Baž
nytinis Koncertas, kokio dar 
Brooklyne nėra buvę. Galima' 
spręsti iš to, kad jame dalyvau
ja šių parapijų chorai: Šv. Petro 
ir Povilo, iš Elizabeth, N. J., 
ved. komp. J. Žilevičiaus; Šv,; 
Trejybės — Šv. Cecilijos, iš 
Nevvark, N.J., ved. A. Stanišaus- 
ko; Atsimainimo, iš Maspetho, i 
ved. A. Vismino; Apreiškimo 
Pan. Švč. ved. J. Jankaus; An
gelų Karalien., vd. P. Dulkės ir 
vietinis Šv. Jurgio vyrų ir ben
dras choras, ved. J. Brundzos. 
Solistai: A. Kulbokytė - Vyš
niauskienė, A. Vasiliauskas, te
noras, iš Detroito ir B. Brun- 
dzienė. Smuikininkas — P, 
Gvaldys (Philharmonijos or
kestro narys, Elizabeth. N. J.).

Vargonais solo: komp. J. Žile-į 
vičius ir J. Brundza.

Į koncertą jokios įžangos ne
bus.

Po koncerto par. svetainėje 
bus triukšmingas balius. Vienų 
choristų bus virš 300. Įžanga Į 
balių tik 25c. Į šiuos abu paren
gimus prašome skaitlingai visų 
atsilankyti. Kviečia Rengėjai.

14 dieną, Linden Parko sa
lėje. Tai bus vakarienė, šo
kiai ir įvairi programa.

Vėliau rengsimės prie di
delio ir bendro visos Con
necticut valstybės lietuvių 
parengimo, Aviacijos Die
nos ir Pikniko, kuris įvyks 
birželio 19 dieną.

Felix Vilkas,
Komiteto Sekr.

NEV HAVEN, CONN.

BRiDGEPORT, CONN.

Čia yra uniformuotas, 
aukštos kilmės kalinys, ku
nigaikštis Joseph Ferdi- 
nand, Austrijos karaliaus 
sosto įpėdinis. Kada vokie
čiai užėmė Austriją, tai jis 
buvo areštuotas arti Salz- 
burg ir kaltinamas už na
cių įžeidimą.

PARAPIJOS VAKARIENĖ 
SU PROGRAMA

Lygiai 6 vai. vakare, parapi
jiečiai ir svečiai pripildė salę. 
Programos vedėju buvo pats 
klebonas. Pasakė gražias kalbas 
kun. V. Ražaitis, pp. Z. Masaitis, 
A. Tuska, Dulbis ir daug kitų. 
Mažasis choras motinoms padai
navo gražių dainelių. Laike va
karienės tarnavo prie stalų Šv. 
Vardo dr. nariai ir tarnaitės 
Marijos. Tvarka buvo pavyzdin
ga. Valgius pagamino pp. O. 
Lučinskienė ir Mockuvienė, pa
dedant draugėms dr. Šv. Sakra
mento. Garbė visoms ir visiems, 
kurie prisidėjo, kad vakarienė 
gerai pavyko. Parapijai liks 
gražaus pelno.

MIRĖ
Geg. 7 dieną mirė senas para

pijietis D. Baltrušaitis paliko 
žmoną, sūnų ir dvi dukteri. Ge
gužės 10 d. iškilmingai palaido
tas iš Šv. Jurgio par. bažnyčios 
Šv. Mykolo kapinėse. Laidotu
vėse gražiai patarnavo laidotu
vių direktorius K. Daugėla.

Raporteris.
Praėjusį sekmadienį, mūsų 

parapijoje iškilmingai švęsta 
Motinos Diena. Draugija Tar-| 
naičių Marijos ir šv. Vardo per 
9 vai. mišias ėjo bendrai prie, 
Šv. Komunijos, pagerbiant sa
vąsias motinas. Kleb. kun. J. 
Kazlauskas pasakė tai dienai 
pritaikintą gražų pamokslą. Po 
mišių abi draugijos turėjo ben
drus pusryčius.

HARTFORD, CONN.

MALDAKNYGES
ATLAIDŲ ŠALTINIS, parašė Tėvas Kazimieras, kapucinas, 308 pusi.,

tikro kolenkoro ir lankstūs viršeliai .......................   65c.
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........ 3Oc.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi...............  35c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi........................ 65c.
J£ZAU, 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; 
apvalūs kampai ...........................  $1.25

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi................................. 65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai .............................. 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai .................. $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai ............  90c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike .......... $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi................. $2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai —

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi...................................... $3.00
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384

pusi.................... .................................. ....................................._............... 65c.
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ........................................     $1.30

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi........................................   $2.50

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo ■ 

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

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštant) regėjo > 

Sūnų savo brangiausią.
Kursai, žmogau, neraudo- Į 

tum,
Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.'

‘ŠVENTASJJIEVE’
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
31/2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kaina

Lietuvių Legijonierių Ameri
koje F. Sabonio 7-tas Postas 
surengė pasilinksminimo vaka
rėlį (Military Bali), balandžio 
23 d.. Lietuvių mokyklos svetai
nėj. Žmonių atsilankė gražus 
būrelis ir visi linksmai praleido 
laiką. Dalyvavo svečias Alder- 
manas, kuris pasakė gražią kal
bą.

Hartfordo Legijonierių 7-tas 
Postas jau užtvirtino dieną Le
gijonierių seimui, kuris įvyks 
rugsėjo 24 d. 1938 m., Hartford. 
Conn. Visi Postai malonėsite 
rengtis į seimą.

Neseniai, mūsų 7-tas Postas 
gavo kvietimą nuo susidariusio 
komiteto, kuris rengia kasmet 
gegužės 30 d. (Decoration day) 
parodą. Postas nutarė prisidėti. 
Lietuviai Legijonieriai ir mote
rys rėmėjos malonėsite visi da
lyvauti gegužės 30 d. paradoje. 
Lai ir mūsų 7-to Posto vėliavos 
plevėsuoja Hartfordo gatvėse 
gegužės 30 d. J. Zablaitis.

Ugdome Lietuvos Šaulio 
Pirmuosius Sparnus

Naugatuck, Conn., —Mū
sų kolonija lietuviais nėra 
skaitlinga. Taigi nors ir 
mažas skaičius, mūsų tau
tiečių, bet darbais neatsi- 
liekame.

Dariaus - Girėno Aero 
klubo sumanymui, šią va
sarą, liepos mėn. lak. P. 
Šalteni pasiųsti oro sporto 
rungtynėse, su lėktuvu 
Lietuvon, rimtai pritaria
me. O ypatingai, kad tas 
lėktuvas bus padovanotas 
Lietuvos Šauliams. Šiam 
darbui mes turime daug 
gražių aukų surinkę ir jas 
renkame.

Komitetas yra sudary
tas iš dvidešimts atstovų.

Bendra auka mūsų kolo
nijos bus įteikta parengi-, 
me, kuris įvyks gegužės

LIETUVIŲ LEGIJONIERIŲ 
DARBUOTĖ

Lietuvių Legijonierių Ameri
koje 8-tas Postas nors dar nese
niai yra susitveręs, bet jau pra
deda dirbti gražų ir kilnų darbą 
savo kolonijoje. Gegužės 7 d. įr 
vyko legionierių gražus parengi
mas. Žmonių atsilankė apie 350. 
Buvo nemažai svečių ir iš kitų 
miestų, kaip tai Hartfordo, New 
Britaino, Waterburio.

Programa susidėjo iš šokių, 
dainų ir kalbų. Kalbėjo sekanti 
kalbėtojai: V. Žalnieraitis, Jur
gis Zablaitis ir Bar. Sausickienė.

Šį* vakarą rūpestingai suren
gė darbštus ir energingas 8-to 
Posto Vadas, P. Radžiūnas, jam 
pagelbėjo J. Tamulevičius ir ad
jutantas J. Matulaitis. Garbė 
New Haveno legijonieriams už 
tokį gražų parengimą.

Hartfordietis

Puikai Išnaudojo Pasitai
kiusią Progą

Viename New Yorko tei
sme, kartą buvo teisiamas 
koks tai Maurice Ross, 37 
m. amžiaus. Jis buvo nu
žiūrėtas vagystėje ir kito
kiame kriminalizme, ir už 
tai suareštuotas. Tuo tar-l 
pu, kai teisėjai jį teisė ir 
jis sėdėjo kaltinamųjų kė
dėje, — pro žemai esantį 
pravirą langą, iš lauko pu
sės vidun lindusi didelė, 
juoda katė, tarpe lango 
rėmų kažkaip įkliuvo, ir 
matydama pilną teismo 
kambarį žmonių, pradėjo 
rėkti, kad ją ištrauktų iš 
rėmų. Pirmutinis prišoko 
įkliuvusią katę iš lango rė
mų ištraukti, policijos o- 
ficierius ir detektivas, Mr. 
James Svveeney (iš pra
vardės, inatyti airis), kurs 
teisiamąjį kaltininką sau
gojo, o paskui jį kiti teis
mo sargai. Teisiamasis 
Maurice Ross, matydamas, 
kad visi sargai subėgo gel
bėti katę, o jo paties niekas 
nesaugoja, — visai šaltu 
krauju, nusivilko viršutinį 
švarką, sau ant rankos už
sidėjo, ir pakilęs iš savo 
suolo, leidosi durų linkui. 
Detektivas Sweeney tepa- 
matė kaltininką tik tuo
met, kai pastarasis buvo 
pas pačias teismo duris. 
Detektivas ūmai išsitrau
kė iš kišenės savo revolve
rį, atkišo jį į kaltininką, ir 
pradėjo šaukti, kad susto
tų. Tačiau bėglys, matyda
mas, iš visų pusių arti apie 
jį vidun ir laukan pro du
ris einančius žmones, jo ne- 
bepaklausė. O detektyvas 
nebegalėjo į jį šauti, nes 
bijojo kitus palei jį einan
čius žmones, kurį nušauti 
arba sužeisti. Maurice 
Ross, dętektivo įkadin ve
jamas, tačiau laimingai pa
spruko pro duris gatvėn; 
ten jis ūmai susimaišė su 
tirštai šen bei ten einan
čiais žmonėmis, ir vienu 
akymirksniu iš besivejan
čio jį detektyvo akių, visiš
kai pranyko...

J: Butkevičius.

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

RANGĖS

Tha Mark of a Dtpandable Daaltr

Pop- Out Ice cubes at a 
touch o f the lever—with 
Hotpoint’s POP-ICE TRAY. 
Two or a trayful—no wet 
hands. No cube waste.

Choose your new refrigerator 
from 15 stunning Hotpoint 
models. See them today. And 
remember, you can purchase 
one for a> little as $1.19 a 
vveek on Hotpoint’* Friendiy 

Finance Plan.

16 Freezing Speeds provide 
the right temperature for 
every reąuirement.

Free and ample parking space for 
a giantjuicy watermelon, orproud 
high-breasted turkey — thanks 
to the Hotpoint Refrigerator** 
ųuick-shift shelves and removable 

vegetable drawers!

g——-pat—am iu*" ■ .gĮR

ROOM—SPACE A-PLENTY t 
in Hotpoint* s Flexible Interior

See how readily Hotpoint’s ąuickshift, 
gliding, no-reach shelves and removable 
dravvers can be adjusted to take the big 
and little parcels of food. Shop on the 
days you get best food bargains. Store 
the supplies in Hotpoint’s roomy, adapt- 
able cabinet. Pay for a big new 1938 
Hotpoint out of savings.

Get these extra features at no extra 
cost. Quiet vacuum-sealed, trouble-free 
Thriftmaster. Speed Freezer. Circulaire 
Cooling —20% faster freezing at even 
lower cost All-Steel Cabinets.

\ Į l

Conditioned Vegetable dravv
ers keep “green goods” at 
new-picked freshness. Per- 
mits ąuantity buying.

Į ĮSIGYKIT HOTPOINT ŠALDYTUVĄ

j Karštas Oras Čia Pat
Atėjus karštam orui maistas genda — reikalinga šaldytuvas, kuris 

apsaugotų maistą nuo gedimo. Įsigykite vieną garsiausių HOTPOINT 
< > ŠALDYTUVŲ, kuris yra vienas iš ekonomiškiausių ir patvariausių. Galite 

pirkti su labai mažu įmokėjimu ir tik $1.19 mokant į savaitę. Nusipirkę 
| tikrai pasidžiaugsite, ir nepamatysite kaip lengvai išsimokėsite.

I
žis HOTPOINT šaldytuvas turi vėliausius extra pridėčius, kurie yra 
be galo parankūs. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir pamatykite kaip 
Ijie išrodo ir kaip galima pigiai ir greitai juos įsigyti.

Pirm Pirksite, Ateikite Pas

: UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ihc.
92 High Street Boston, Mass.

; SamnaI Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas įTelefonas LIBerty 2337
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Sv. Petro Parapija
Šioje kolonijoje darosi biskį 

linksmiau, nes darbai pradeda 
gerėti. Keletas dirbtuvių šaukia 
senesnius darbininkus darban, 
bet naujų dar nepriima.. Nau
jiems darbininkams dabar sun
ku darbas gauti, nes beveik viso
se dirbtuvėse yra unijos. Pagal 
sutartį kompanijos turi priimti 
senesnius darbininkus, kurie pri
klauso prie unijos. Geras daly
kas priklausyti unijoje, bet, su
prantama, yra sunkiau tiems, 
kurie nepriklauso ir atvažiuoja 
iš kitų miestų. Turto’ ir darbo 
yra užtektinai, kad tik būtų ge
resnė tvarka industrijoje.

garbei. Programą pradėjo Didy
sis choras. Taigi dainavo Sodali
cijos ir Marijos Vaikelių chorai. 
Programa buvo taip ilga, kad 
reikėjo trumpinti. Chorai labai 
gražiai sadainavo. Buvo ir so
listai, būtent: J. Vasiliauskas, 
J. Alkevičius, S. Vasiliauskas, O. 
Apolskienė, A. Zimnickaitė, B. 
Vers. Taipgi dalyvavo progra
moje Brazaitis, Stanislovaitytė, 
Karnifal, Košuba, Ramonaus- 
kaitė ir Riopelle.

Publikos buvo pilnutėlė svetai
nė. Viskas sėkmingai ir gražiai 
užsibaigė. Ačiū visiems, kurie 
dalyvavo.

8

J. Sitkauskas sunkiai susirgo. 
Jam padarė operaciją ir, rodos, 
gerai pavyko, bet dar jo gyvybė 
pavojuje. Sitkauskui buvo išau
gęs ant peties koks ten augalas. 
Išrodė paprastas dalykas, bet po 
operacijos greit neužgyja. Lin
kime Sitkauskui greit išsveikti.

Bendras draugijų piknikas į- 
vyks Beechnut Grove, Atmini
mų (Decoration) dienoje. Ren
gėjai iš anksto kviečia visus da
lyvauti piknike ir linksmai lai
ką praleisti su Petriniais.

Steponas Rokas, šios parapi
jos laidotuvių direktorius, sun
kiai susirgo ir nuvežtas į Delray 
ligoninę operacijai. Turįs kokią 
ten slogą ir augalą nasruose. 
Dažnai operacija tokiuose daly
kuose pagelbsti. Linkime jam 
išsveikti.

Šv. Petro par. bažnyčioje pada
ryta šv. mišių laiko permaina. 
Nuo gegužės 15 d. sekmadieniais 
bus trejos šv. mišios, būtent, 
7:30. 9 vai. ir 10:45. Laike pas
kutiniųjų šv. mišių lietuviškas 
pamokslas. Permainos padary
tos, nes laike ankstybųjų šv. mi
šių bažnyčia perdaug prisipildo.

Šv. Vardo draugijos baseball 
ratelis smarkiai treniruojasi ir, 
rodos, bus labai sėkmingas. 
Svarbiausia įsigyti uniformas. 
Kaštuoja daug pinigų, o drau
gija daug neturi. Bet atsirado 
geradarys, Juozas Kulbokas, 
kuris brolių Kulbokų užeigos 
vardu pažadėjo pristatyti uni
formas. Visas ratelis yra dėkin
gas broliam Kulbokam. Taigi 
šįmet ant Petrinių uniformų 
bus brolių Kulbokų vardai ir jų 
biznio vieta.
Pirmas baseball žaidimas įvyks 

St. Alphonsus aikštėje, Dear- 
born. Gerai pavyko. Gegužės 18 
d. žaidimas įvyks St. Hedvvig 
aikštėje, Kronik field, Junc- 
tion, arti Michigan. Tėmykite 
pranešimus kas savaitę.

DR. ANTANAS J. ANDREWS
(Andriliūnas)

DETROIT, MICH.
WEST SIDE

iratsikreipti pas savo tautietį 
išlaikyti obalsį: savas pas sa
vąjį.

7 d. Kadangi buvo ištikimas pa
rapijietis ir ŠŠ. Vardo narys, 
tai kun. Dubinskas su visu pul
ku vyrų, ketvirtadienio vakarą 
sukalbėjo rožančių už mirusio 
nario vėlę. Apie valandą vėliau, 
mūsų Klebonas Lietuvnikas, 
velionio geras draugas per il
gus metus, atvažiavo į namus ir 
sukalbėjo kitą rožančiaus dalį 
su parapijos choro nariais, prie 
kurio veliono duktė Genovaitė 
priklauso nuo užbaigimo šv. Al
fonso mokyklos. Laidotuvių mi
šias atnašavo kun. dr-as Mende-

■ lis. Jis savo pamokslėly citavo 
__o__ v ___ ________ > “Budėkite

Motinos Diena paminėta iškil-Įgeg. 4 d., ryte, apie 3 vai. Juo-!ir melskitės, nes nežinote nei 
mingai. Per motinų mišias 8:30 zas prikėlė savo žmoną skųsda- ■ dienos nei valandos, kurioj žino
vai. ryte bažnyčia buvo kimšti masi, kad jam baisiai skauda a- !gaus Sūnus ateis”. Paliko dide- 
prikimšta žmonėmis ir beveik ■ pie širdį. Buvo pašauktas gydy-įliam nuliūdime žmoną, sūnų ir 
visi ėjo prie Dievo Stalo. Bažny-1 to jas, leista vaistai po oda net ■ dukterį. Jiems visiems reiškia-' 
tinis Choras, vadovybėje p. Ka- kelius kartus, tačiau nieką nepa- ’ me gilią užuojautą jų liūdesio 
prišiūno, gražiai giedojo Šv. gelbėjo. Ligonis gyveno tik su-Lalandoj, o už mirusio vėlę ta- 
Mišias: smuiku grojo įžymus laukti kunigo su paskutiniais iriame “amžinąjį atilsi duok jam 
muzikas, ispanas, p. Jaggar. Mi- j sakramentais ir mirė. , Viešpatie”,
šių celebrantas savo pamoksle l |
išdėstė dienos prasmę, primin-1 Palaidotas šeštadienį, gegužės i 
damas visiems, kad Motinos 
MEILĖ, yra priežastimi tos die
nos iškilmių, ir nors mes sten- 
gtumės kaip galėdami, tačiau 
mes niekuomet neatsidėkosim 
tinkamai savo motinoms už jų 
gerumą.

MOTINOS DIENOS IŠKILMĖS! 
MIŠIOS RYTE

nas nė nepamintijo, kad ryto
jaus dieną 11 vai. ryte Juozas 
jau bus amžinybėj. Šeimos na-

Šįmet, kaip ir kitais metais, riai pasakoja, kad trečiadienio, j Išganyto jaus* žodžius

MOKYKLOS VAIKUČIŲ 
RANKDARBIŲ PARODA

B. K.

Jaunimo draugija rengia va
karėli. Gal bus paskutinis vaka
rėlis svetainėje. Tad kviečia vi
sus į tą vakarėlį atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti su para
pijos jaunimu. Bus žaidimas pi- 
noklio ir bunko. Geros dovanos.

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

Šv. Petras Kanizijus.

v •

LDS. Connecticut Apskričio 
Kuopoms Pranešimas

Dovanos dėl Motinos dienos 
gėlių laimėjo šie: J. Dause No. 
711 ir antrą — Mrs. Sobaduski 
No. 958.

Motinos dieną minėjome labai 
iškilmingai. Bažnyčioje altoriai 
buvo labai gražiai papuošti bran 
giomis rožėmis. Pirmąsias šv. 
mišias atlaikė kleb. kun. Mase
vičius. Bendrai šv. mišiose daly
vavo Knights of Columbus na
riai ir priėmė šv. Komuniją. Po 
pamaldų įvyko bendri pusryčiai. 
Antrąsias ir trečiąsias šv. mi
šias atnašavo kun. McGee. Jis 
laike antrųjų šv. mišių pasakė 
pamokslą, o laike trečiųjų pasa
kė pamokslą klebonas.

Vakare parapijos svetainėje į- 
vyko puiki programa Motinos

Gimęs 1909 m., Athol, Mass. p - - ■ - 
iš tėvų Marijonos (Bendinskai- gerbti Šv. Antano 
tės) ir Antano Andriliūno. Pra
džios mokyklą ir High School 
baigė Athol, Mass., 1926 m. 
Lankydamas Athol high school 
priklausė prie “Varsity” futbo
lo tymo, kurio buvo kapitonu. 
Tymas pasižymėjo. Per tris me
tus laikė čempijonatą ir buvo 
apdovanotas aukso medaliais.

Per atostogas dirbdavo Pro- 
file House, Franconia Notch, N. 
H., pagarsėjusiam vasarnamy 
White Mountains, kur buvo me
nedžeriu Gift Shop (dovanų 
skyriaus) per keturis metus. 
1928 metais išvažiavo į Bostoną, 
kur dirbo United Drug Co. 1930 
atvyko į Detroitą, dirbo automo
bilių dirbtuvėse.

Pasiryžęs siekti aukštesnio 
mokslo, pradėjo lankyti vakari
nę mokyklą. Paskui įstojo į De- 
troit universitetą dentisterijos 
skyrių ir su pasižymėjimu bai
gė mokslą 1937 metais.

Baigęs mokslą vedė lietuvaitę 
pavyzdingų tėvų dukterį — Ju
lę Adomaitę, gimusią Detroite. 
Julė ir Ona Adomaitės ne tik 
mums, vestsaidiečiams, gerai ži
nomos, bet ir visam Detroitui. 
Tėvai Adomaičiai yra organiza-

Pranešu, kad LDS Connecti- 
eut apskričio, pusmetinis suva
žiavimas įvyks 22 d. Gegužės š. 
m., Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 339 Green Str., New 
ven, Conn.

Visos kuopos kviečiamos 
lyvauti šiame suvažiavime,
siunčiant atstovus su naudin
gais ir rimtais įnešimais organi
zacijos gerovei.

Kadangi jau artėja Trilypė

Ha-

da- 
pri-

Bal. 24 d. muz. J. A. Blažį pa- 
» parap. cho

ras. surengė vakarą su įvairia 
rograma Lietuvių svet. Vaidino 
veikalą “Stepas Tinginys”. Su
vaidinta tinkamai. J. Valiukas 
gražiai padainavo; margaitės 
išpildė akordionais muzikos kū
rinėlius. A. Ambrose vaikelis 
skambino gitara. Duetas — O. 
Adomaitis ir L. Bacvinkaitė 
gražiai sudainavo. Chorai — 
merginų ir mišrus sudainavo 
kelias gražias daineles, vadovy
bėje muz. J. A. Blažio, žodžiu 
sakant, programa buvo turinin
ga ir visiems patiko.

Tuoj po mišių vaikučiai vedė 
savo tėvelius ir pažįstamus į 
mokyklą, kad parodžius jiems 
ką jie nuveikė per šiuos moks
lo metus. Ištikrųjų buvo kuo ste
bėtis ir gėrėtis. Visi keturi mo
kslo kambariai nuo lubų iki 
grindų buvo papuošti įvairių į- 
vairiausiais vaikučių rankų 
darbais ir darbeliais. Sienos tik 
margavo įvairių spalvų pieši
niais. Kaip vaikučiams, taip jų 
tėveliams buvo malonu pasi
džiaugti mokslo meto nuveiki- 
mais.

Geg. 8 d., šv. Antano parapi
joj, motinas pagerbti, įvyko va
karienė. Publikos dalyvavo ga
na daug. Vakarienės metu pasa
kė kalbas: muz. J. A. Blažis, D. 
B. Brazis, J. Šimkūnas ir kleb. 
kun. I. F. Boreišis, kuris api
budino Motinų reikšmę ir jų 
darbuotės naudingumą. Publika

. i motinoms sušuko: Valio, Valio, 
Motinėlės!

Vakarienės surengimui dau
giausia darbavosi parapijos ko
misija: J. Šimkūnas, A. Jurkus.

Gegužinė, kuri įvyks 26 d. bir- toriai, daug yra pasidarbavę pa- 
želio, š. m., tai kviečiame visas rapijOs parengimuose. Dukrelės 
kuopas prie to rengtis ir pada- jujė įr Ona buvo ilgametės baž-| 
ryti pranešimus šiame suvažia- nytinio ir vyčių choro žymios 
vime, būtent, kas yra nuveikta dainininkės, veiklios darbuoto-i 
ir kaip rengiamasi dalyvauti.

Sesijos prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

B. Mičiūnienė, 
Apskričio Rašt-kė.

jos lietuvybės reikaluose.
Dr. A. J. Andrevvs nors čia gi

męs, bet yra patrijotas; gražiai, 
; lietuviškai kalba. Kiek galėda
mas darbavosi su jaunimu Šv. 
Antano parap., bet mokslui dau- 

I giausia laiko sunaudojo

Detroite profesionalų skaičius 
dauginasi. Štai turime naują 
profesionalą Dr. A. J. Andrews 
(Andriliūną) ir Dr. A. Ivinską 
(charopraktą), gyvenęs ilgus 
metus Clevelande. Abu profesio
nalai yra vedę lietuvaites. Pas
tarasis auklėja šeimynėlę.

Šalavija.

8-TO SKYRIAUS KLASES 
SPALVŲ IŠDALINIMAS

BROCKERT’S ALE
V

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

I
■

_ ► ir dėl 
to šiandien džiugina jį patį ir 
mus visus. Tikimės, kad jis ga- 

' lės ir lietuvių reikaluose dau
giau pasidarbuoti.

Tūlą laiką ofisą laikė su sve
timtaučiais daktarais. Dabar a- 
tidarė savo modemišką ofisą 
3964 W. Vemor Highway, kur; 

i lietuviams patogu tuo reikalu

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

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

i

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street, 
BALTIMORE. MD.

Po pietų įvyko trumpa prog
rama. Šiame 8-to skyriaus kla
ses dienos apeigos sumaniai bu
vo supintos apie Motiną. Garvių 
Rūta ^tstovavo mamyę, o Ake
laičių Marytė pasirodė gabi per- 
statytoja įvairių programos da
lių. Ji išaiškino reikšmę klasės 
spalvų, kurios šįmet yra mėly
na ir auksinė. Adomaičių Anta
nas papasakojo apie klasės glo
bėją, Paną Skaicčiausiąją. Bu- 
delytė atkartojo klasės visų 8 
metų istoriją, o Giedraičių Ri
čardas išdėstė apie klasės gėlę,
Rožę — kuri yra simboliu mei
lės. Juozas Zakarka išaiškino 
klasės obalsį — “Dabar arba 
niekados”, o Eduardas Juodris 
išskaitė juokingus klasės pali
kimus. ’ Alfonsas Ceplinskas, 
klasės pranašas raneš^ kiekvie
no iš 17 mokinių baigiančių šį- 
mt mūsų mokyklą šviesią ateitį. 
Iškilmės užsibaigė išdalinimu 
klasės spalvų pavieniams moki
niams, kurią užduotį vardan 
mūsų Klebono atliko kun. dr. 
Mendelis. Tais įvairumais dar 
viena Motinos Diena buvo gra
žiai įrašyta į mūsų parapijos is
toriją.

f

PRANINSKAS IR MASILIO-
NYTĖ‘

PASARGA
NEBOK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis j vietą 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį 4r tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena 
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-Sildydama 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, NYKSTELftJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik neronas. 

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

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAM pa
sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinanti. Jeigu tamsta įver
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties, klausk taip: DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysi tikrąją 
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)

Motinos Dieną, 5 vai. po pietų, 
Eduardas Praninskas paėmė sau J 
už moterį p-lę Violą Masiliony-] 
tę. Visi trįs kunigai buvo prie 
altoriaus šliūbo metu. Sutarties 
liudytojais buvo jaunosios bro
lis ir jaunojo sesutė. Svotai bu
vo net dvieji, ponai Lazauskai 
ir pp. Kiškiai. Sveikiname nau- 
javedžius, linkėdami jiems il
giausių metų ir geriausio pasi
sekimo jų naujame gyvenime.—

A. A. JUOZAS BIEŽIS

Kaip netikras yra žmogaus 
gyvenimas vėl buvo gyvai pri
minta visiems šios kolonijos lie
tuviams staigioj ir netikėtoj 
Juozo Biežio mirtyje. Antradie
nio vakarą Juozas kalbėjosi, 
juokavo su savo artimais drau
gais iki 11 vai. nakties, atsisvei
kino su visais sveikas nei vie-




