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seimas įvyks

SLRKA Seimai abelnai 
pasižymėdavo dideliais, 
karštais ginčais, susipyki
mais ir t.t. Šiame seime! 
kaip tik nieko panašaus 
nebuvo. Atstovai buvo 
rimti, vartojo daugiau pro
tą, o ne jausmus. Šiame sei
me nemažai dalyvavo A- 
merikoje gimusių ir augu
sių organizacijos narių. 
Seimo geri įspūdžiai visuo
se delegatų atmintyse il
gai pasiliks. Sekantis or
ganizacijos
Šv. Kazimiero parapijoje, 
Worcester, Mass.

Seimo Parengimai
Gegužės 10, Šv. Kryžiaus 

parapijinės mokyklos vai
kučiai, vietos vargoninin
kui vadovaujant, išpildė 
gražią programėlę. Paren
gimas susidėjo iš dainų te
atralių ir įvairių pamargi- 
nimų.

Gegužės 11, Roosevelt 
viešbučio salėje įvyko ban
kietas. Dalyvavo didžiuma 
delegatų ir nemaža svečių. 
Vakaro vedėju buvo kun. 
Misius. Jis nepaprastai ga
biai vedė vakaro progra
mą.

Iš SLRKA 51 Seimo
Gegužės 9 — 12, Pitts- 

burgh’e įvyko SLRKA 51- 
mas seimas. Prasidėjo baž
nytinėmis pamaldomis Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Po
sėdžiai atsibuvo Roosevelt 
viešbučio svetainėje. Po
sėdžių pirmininku buvo 
Ignas Sakalas iš Chicago, 
III., vice - pirmininku — P. 
Jurevičius iš Pittston, Pa. 
Pirmas raštininkas M. Zu
jus “Garso” redaktorius. 
Antrasis rašt. — Ieva Lu
košiūtė iš Chicago, III. Bu
vo išrinktos įvairios komi
sijos: įnešimų, skundų, re
zoliucijų ir k. 
nos sesijoje 
svarstoma, 
sveikinimai 
prezidiumo.

Antroje seimo dienoje, 
pirm pietinėje ir po pieti
nėje sesijoje buvo išduota 
Centro valdybos raportai. 
Iš raportų paaiškėjo praei
tų dviejų metų Susivieniji
mo veikla,
ne silpnėja, bet stiprėja. 
Paskutinėje 
dėta svarstyti skundai ir į- 
nešimai.

Trečioji seimo diena. Ši 
diena buvo gyva, bet jokių 
neprotingų užsikarščiavi- 
mų bei ginčų nebuvo. Svei
kinimų gauta iš visur. 
Daugelis sveikinimų pa
teikta ir žodžiais.

Paskutinė Seimo Diena.
Pirmoje šios dienos sesi

joje buvo svarstoma kons
titucijos pataisos, įnešimai 
ir pageidavimai. Buvo pa
teikta ir priimta daugelis 
gerų ir naudingų sumany
mų, kuriuos skaitytojai 
ras seimo protokole.

Seimas iš labdarybės fon
do aukavo Tėvų Marijonų 
Kolegijai Marianapolyje 
$300; Jėzaus Nukryžiuoto 
Seserų vedamam Našlaity- 
nui $200; Seserims Kazi- 
mierietėms ir Pranciškie- 
tėms po $100.00 kiekvienai 
kongregacijai; Clevelando 
Darželiui $50.00; Sušelpė 
keletą pavienių, varge e- 
sančių, asmenų.

Paskutinėje sesijoje buvo 
renkama centro valdyba. 
Dvas. Vadas kun. P. Juras
ir pirmininkas L. šimutis se Lenkijos miestuose.

Pirmos die- 
nieko nebuvo 

Perskaityta 
po išrinkimo

Organizacija

II
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EINA NUO 1915 METŲ

Ispanijos Radikalai Pradėję 
Ofensyvą

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, geg. 23— 
Ispanijos radikalų valdžia 
praneša, kad Catalonijos 
fronte jų kariuomenei pa
vyko atsilaikyti ir pasiva
ryti kiek pirmyn; Bet na
cionalistai tai užginčija iri 
sako, kad radikalai buvo 
priversti trauktis su dide
liais nuostoliais.

Meksikoj Gali Kilti Civilis 
Karas

I

Valles, San Luis Potosi, 
Geg. 23 — Gen. Saturnino 
Cedillo pasekėjai turi kon
trolėje daug didesnę Mek-! 
sikos teritoriją, negu buvo 
manyta. Jie turi savo kon
trolėje vieškelį nuo Anti- 
guo Morelos miesto iki Sa i 
Luis Potosi. Federalės vai-; 
džios karo viršininkai pi i-: 
pažįsta, kad ginkluoti ga^J 
Cedillo pasekėjai — indi >- 
nai turi minimą vieškelį 
savo kontrolėje ir jau sus-! 
progdino keletą tiltų. Prez. 
Cardenas nori išvengti 
kraujo praliejimo, bet var
giai jam pavyks, nes suki
lėliai nerimsta. Teritorija,; 
kurią turi sukilėliai, yra: 
labai panaši į Afrikos 
džungles. Juos iš ten iš
krapštyti reikia stiprios 
pajėgos ir tai užimtų labai 
daug laiko. Taigi Meksiko
je gali kilti civilis karas, 
panašus į Ispanijos.

Parafuotas Susitarimas Su 
Lenkija

Kaunas, gegužės 11 dieną 
parafuotas susitarimas su 
Lenkija susisiekti vandens 
keliais. Lietuva išsiderėjo 
geras sąlygas. Plukdant 
mišką Lietuvos vandeni
mis, sielius varys lietuviai 
palydovai. 
Lietuvos
teks darbas ir uždarbis.

Tokiu būdu 
darbininkams

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) GEGUŽĖS (May) 24 D., 1938 M., No. 40.

Lietuva yra garsi savo gražiuoju pajūriu, kuris Į 
visoje Šiaurės Europoje turi geriausią ir gražiausią

iI

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris 
------------------------------------------ j

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Tarptautinis Eucharistinis
Kongresas Vengrijoj

Bombos Nepataikė Į Meksi
kos Prezidentą

Hitleris Siekiąs Karaliaus 
Sosto

Amsterdam, Olandija, — 
geg. 23 — Pranešama, kad 

! Vokietijos diktatorius Hit
leris iš Vienos (Austrijos) 
pasiėmęs į Berlyną Karolio 
Didžiojo vainiką, kardą ir

metė kitokias karališkas regali- LJ■ f 1vii n

San Luis Potosi, Meksika, 
Geg. 23 d. — Kada prez. 
Lazaro Cardenas kariuo
menė susimušė su sukilė
liais arti Rio Verde, tai su
kilėlių lakūnas iš aukštai 
pakilusio orlaivio 
bombas į laikiną preziden- jas. Spėjama, kad Hitleris 
to rezidenciją. Prez. Carde- siekiąs karaliaus sosto, 
nas tuo laiku nebuvo na-'nes kitaip negali jo to žy-j 
muose. Bombos nepadarė gio išaiškinti, 
nuostolių. Federalė ka
riuomenė sukilėlius numal
šino.

i Įvestas Pašto Perlaidų 
Apsimainymas Su Graikija

Einšteinui Ne Vieta Jung. 
Valstybėse

New York, geg 
paplūdymį (pliažą) su keliaujančiom kopom, šiame Brooklyn Tablet, 
vaizde matome romantišką saulėlydį prie jūros.

Čekų Kanuolės Nugąsdino

sesijoje pra-

140 Jaunesnių Leitenantų 
Papildė Lietuvos Kariuome

nės Eiles
Kaunas, gegužės 13 die

ną — Karo Mokykloje, da
lyvaujant Prez i d e n t u i 
Smetonai, Ministrui Pirmi
ninkui kun. Mironui, Seimo 
Pirmininkui Šakeniui, Vy
riausybei ir Kariuomenės 
Vadovybei, 140 kariūnų, 
baigusių kursą, išleista 
jaunesniaisiais leitenan
tais.

aklamacijos būdu išrinkti. 
Vice pirm, išrinktas slaptu 
balsavimu p. Karasauckas; 
sekretorium p. Kvietkaus- 
kas; iždininku — Joneika 
iš Pittston. Iždo globėjais 
— Vencius ir Paleckis. Dr. j 
kvotėju — Rakauskas iš 
Chicago. Redaktorius p. 
Zujus. 1

Budapeštas, Vengrija, — 
Geg. 23 — Trečiadienį, ge
gužės 25 d. prasidės 34-tas 
Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas ir baigsis sek
madienį, geg. 29 d. Į Eu
charistinį Kongresą jau 
dabar yra suvažiavę iš viso 
pasaulio tūkstančių tūks
tančiai katalikų. Vengrijos 
valdžia labai palankiai at
sinešė į suvažiavusius ka- 
katalikus ir aktyviai daly
vaus jame. Naujas Vengri
jos premjeras Imredy, 
praktikuojantis katalikas, 
pasakys kalbą Eucharisti
niame Kongrese.

Eucharistinio Kongreso 
užbaigoje Šv. Tėvas su
teiks visam pasauliui pa
laiminimą. Užbaigimo sek
madienį viso pasaulio Ka
talikų bažnyčiose bus vie- 

; šai išstatytas Švč. Sakra
mentas. Milijonai katalikų 
priims šv. Komuniją ir 
melsis Šv. Tėvo intencijai.

I

I

Kaunas — Nuo gegužės 1 i 
d. įvestas pašto perlaidų 
apsimainymas su Graikija 
doleriais. Didžiausia vienos 
perlaidos suma 100 dolerių.. 23 — 

oficialis 
i katalikų diecezijos orga- 
! nas, griežtai pasmerkė 
prof. Albertą Einstein, ku
ris pabėgo iš Vokietijos ir 
gavo profesoriaus vietą 
Princeton Universitete, už, 
tai, kad jis pirmas pasira-į 
šė reikalavimą, kad Jung. 
Valstybės nuimtų embar-; 
go nuo karo reikmenų, 
siunčiamų Ispanijai. Laik- 
raštfe sako, •’ ’
turėtų nesikišti į svetimus 
reikalus. Einstein pabėgo 
iš Vokietijos už tai, kad 
ten persekiojami žydai,; 
bet kada Ispanijos radika-.

Šiurpi Beprotystė
išVaršuva — Žiniomis 

Kaliszo, Lipės kaime viena 
moteris, staiga išėjusi iš 
proto, naktį kirviu nužudė 
savo vyrą ir savo vienų 
metų sūnų. Po to ji sau: 
kirviu perkirto galvą ir, 
plūsdama kraujais, nubė-

Vokieti ja-ltali ja Nutraukė 
Susisiekimą Telephonu

Roma, Italija, geg. 23 d.
— Vokietija ir Italija nu
traukė telephonu susisieki- 

kad Einstein^o-j-rtetoli esanti tvenkinį-mą Prancūzijos- Čeko
slovakija. Kada Prancūzi
jos diplomatai norėjo tele
phonu kalbėti su Čekoslo
vakijos diplomatais, tai 
Vokietija ir Italija nukirto 
susisiekimą.

jai nesimaišyti į Vokieti
jas - Čekoslovakijos susi
kirtimą. -<*.-■

Europos diplomatai sako, 
kad jeigu Vokietija pultų 
Čekoslovakiją, tai ji kokį 
laiką galėtų atsilaikyti, o 
tuo laiku Prancūzija ir An-

Pereitos savaitės pabai
goje buvo susidaręs rimtas 
karo pavojus Europoje, ka
da Čekoslovakijos karei
viai nušovė du vokiečiu 
Sudetene (Čekoslovakijoj). 
Vokietijos diktatoriaus į- 
sakymu, buvęs rimtas pasi
ruošimas pulti Čekoslova
kiją. Vokietininkai (Čeko
slovakijoj) suruošė de
monstracijas prieš nacius- 
vokietininkus. Čekoslova
kijos valdžia staiga sutrau
kė apie 400,000 kariuome
nės, kuri buvo pasiruošusi 
ginti savo valstybės nepri
klausomybę iki paskutinio 
kraujo lašo.

Vokietijos diktatorius 
Hitleris su kitais savo vir
šininkais tarėsi ką daryti. 
Pulti Čekoslovakiją, ar ne. 
Reikalavo, kad Čekoslova
kijos valdžia duotų autono
miją vokietininkams, bet 
valdžia reikalavimo nepriė
mė ir įsakė vokietinin
kams nurimti.

Vokietijos diktatorius 
Hitleris nesitikėjo, kad Če
koslovakijos valdžia taip! 
drąsiai ruoštųsi į karą. Be 
to, Prancūzija, Anglija pa
grasino Vokietijai, jeigu ji 
pultų Čekoslovakiją. Vo-. 
kietijai nieko daugiau neli
ko, kaip tik pulti Čekoslo
vakiją arba pamiršti savo 
reikalavimus. Ji laikinai 
pamiršo savo reikalavi
mus. Karo pavojus šį kartą 
praėjo. Bet įtempti santy
kiai tebėra. Lenkija taip 

. Ji buvo su
traukusi savo kariuomenės 
dalį prie Čekoslovakijos 
rubežiaus. Lenkijai matyt 
niežti kailis.

Sekmadienį, gegužės 22 
d. rinkimai Čekoslovakijoj 
praėjo ramiai.

Vokietijos kariuomenė 
pasitraukė nuo Čekoslova
kijos.

Prancūzija įsakė Lenki-

Delegatas Pat nerimsta, traukliai savn

Iš Dancigo Bėga Žydai
Varšuva — Lenkijos 

spaudos žiniomis, paskuti-1 
niu metu iš Dancigo išvy
ko net 3.000 žydų šeimų. 
Vienas tūkstantis žydų 
šeimų apsigyvens Gdynėje, 
o kitos šeimos — įvairiuo-

glija pasiruoštų ginti ją lai persekioja
nuo užpuoliko. Kadangi 
Vokietija dar nėra pasi
ruošus ilgam karui, tai 
greičiausia, kad ji karo dar 
nepradės.

Sovietų Rusija ir šį kartą 
pasirodė bailio rolėje.

Vokietininkai Pasirodė Stip
rūs Čekoslovakijoj

Prague, Čekoslovakija,— 
geg. 23 — Vakar rinkimai 
praėjo ramiai. Sudeteno 
vokietininkai, kurių esama 
apie 3,500,000, rinkimuose 
pasirodė vieningi, ir į mu- 
nicipalį parliamentą laimė
jo 105 vietas. Turėjo tik -39. 
Komunistai, kurie turėjo 
14 vietų, šiuose rinkimuose 
gavo tik 5 vietas. Miestuo
se laimėjo daugumą Čekų 
Nacionalistų - Socialistų 
partija, kurioj priklauso ir 
dabartinis prezidentas Pe
nės. Dešinieji ir koui įnis- 
tai pasirodė silpniausia’.

Sovietų Unijos Nepriima 1 
Federacijų

katalikus, 
tai Einstein tuos persekio
tojus remia. Ispanijoj žy
dai, kur jie nebūtų, neper
sekiojami. “Tai kodėl 
Wise’ai, Goldsteinai, Ein-, 
šteinai remia raudonųjų 
valdžią yra man sunku su
prasti”, sako Brooklyn Ta
blet redaktorius.

“Prof. Einstein gavo 
prieglaudą Jung. Valstybė
se. Ir štai dabar jis sako 
mūsų valdžiai kaip ji turė
tų vesti biznį. Bet blogiau
sia, kad jis indorsuo- 
ja šaudymus ir krikščionių 
persekiojimą Ispan i j o j. 
Einstein yra tos rūšies 
žmogus. Jis išrodo mano, 
kad tik tokiems kaip jis 
priklauso pasaulis, o visi 
kiti turėtų būti sutrempti. 
Iš persekiojamųjų yra tik 
vieni verti pagelbos, tai žy
dai. Jeigu krikščionys per-, 
sekiojami, tai į tai visai ne
reikia kreipti dėmesio”.

Taigi tokiems Einštei
nams, kurie tik save mato, 
ne vieta Jung. Valstybėse.

Oslo, Norvegija, geg. 23 
d. — Amatninkų Unijų 
Tarptautinė Federac i j a 
dauguma balsų atmetė pa
siūlymą priimti į šią fede
raciją sovietų Rusijos a- 
matninkų unijas, kurias 
sudaro apie 22 milijonai 
darbininkų. Federaci jos 
suvažiavimo dauguma ats
tovų pažymėjo, kad sovietų 
darbininkų priėmimas bū
tų* nesuderinamas su de
mokratijos principais.

Vokiečiai Smarkiai Krečia

pasiskandinti. Įbridusi į 
šaltą vandenį ji atsipeikė
jo. Nelaiminga moteris nu
ėjo pas savo motiną, kur 
policija ją suėmė.

Kaunas, Vidaus Reikalų 
Ministeris Leonas pareiš
kė, kad nedarbo klausimas 
Lietuvoje neaktualus. Dar
bo Rūmai sėkmingai kelia 
darbininkų kultūrinį ir 
profesinį lygį. G.K.

I
I

Kaunas — Eitkūnų pasie
nio pereinamajame punkte 
vokiečių muitininkai pra
dėjo smarkiai krėsti vyks
tančius per sieną piliečius. 
Jau keletą kartų jie iškrė
tė mūsų uniformuotus pa
sienio policininkus. Vieną 
kartą mūsų muitinės valdi
ninką taip pat buvo pasi
kvietę į atskirą kambarėlį 
ir asmeniškai patikrino. 
Jie iešką slaptai gabena
mos valiutos.

j

Kaunas, gegužės 19 d. — 
Lietuvoje jau mėnesis 
trunka didelė sausra kuri 
ūkininkams labai žalinga; 
keliose vietose išdegė ke- 
liasdešimts hektarų miško.

Gaisras Palangoje Padarė Du

27 Miesto Viršininkai 
Areštuoti

Waterbury, Conn., gegu
žės 23 — Aukštesnio teis
mo teisėjas Inglis išdavė 
leidimą areštuoti 27 miesto 
viršininkus, tarp kurių 
miesto mayorą Hayes ir 26 
kitu§,- kurie kaltinami “są
moksle apgauti ir nus
kriausti miestą stambia 
suma pinigų, siekiant mi
lijoną dolerių”.

Byla prasidės antradienį, 
gegužės 24 d. Kaip ši byla 
užsibaigs dar negalima pa
sakyti. Kaltinamiems še
šiems miesto valdžios vir
šininkams nustatyta kau
cija $25,000.

Vilnius, gegužės 12 d. — 
Visų Vilniaus lietuvių už
darytųjų organizacijų ats
tovai kreipėsi telegrafu į 
Lenkijos Ministerį Pirmi
ninką, prašydami pagrei
tinti išsprendimą skundų, 
išdėstytų ankščiau pasiųs
tam memoriale.

Palanga, gegužės 14 die
ną — Paskutiniai apskai
čiavimai parodė, kad gegu
žės 10 dieną Palangoje įvy
kęs gaisras padarė nuosto
lių apie du milijonu litų. Iš 
viso paliesti 635 žmonės, 
kurie beveik visi liko be 
pastogės. Vyriausybė pa
skyrė pašalpą/ Be to su
teiks ilgą laikių paskolų 
pavidale, kreditą, kad greit 
vėl atsistatytų dar gražes
nė mūrinė Palanga.

Steigiamas Lietuvos Karo 
Laivyno Fondas

Kaunas, gegužės 14 die
ną — Valstybės Taupomo
se Kasose atidaryta Lietu
vos Karo Laivyno Fondo 
einamoji sąskaita. Lietu
va, turėdama savo uostą, 
iki šiol teturėjo vieną nedi
delį jūros apsaugos laivą 
“Prezidentą Smetoną”, kas 
krantų apsaugai buvo vi
siškai nepakankama. Fon
do tikslas yra sukelti dau
giau aukų ir įkurti kiek 
tvirtesnį karo laivyną.

G. K.
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PRIMICIJOS

Geg. 22 d., So. Bostone 
buvo džiaugsmo diena. Po į 
visų šventų mišių ką tik į-Į 
švęstas kunigas Jonas! 
Daunis suteikė žmonėms i 
primicijų palaiminimą. 11! 
valandą pats laikė iškil
mingas šv. mišias. Asistoje į 
dalyvavo kunigai: P. Vir-i 
mauskis, arkikunigu, J. • 
Plevokas diakonu, ceremo-!
nijoriumi K. Jenkus. Pa- 
mokslą pasakė kun. A. Bal- 
trušiūnas. Diakonas A. j 
Motejūnas buvo subdija- Į 
konu. Po pamaldų primici-! 
jantas suteikė kiekvienam 
palaiminimą.

Ponai Dauniai, sūnaus 
primicijanto pagerbim u i 
iškėlė savo namuose balių. 
Dalyvavo apie porą šimtų! 
svečių.

6 vai. vak., parapijos sa
lėje įvyko ir pavyko primi
cijų viešas bankietas. Val
giai buvo pirmos klasės, 
šeimininkaujant ponams—j 
Strigūnams, Račkaus-I 
kams, Stravinskams, Na- 
rinkevičiams, MarksamsDAKTARAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAI) savo brolio Aleksandro 
Bažio, paeinančio iš Pučkrių kaime 
Vilniaus rėdybos. Prieš 12 metų gy
veno Philadelphijoje, o dabar nežinau 
kur gyvena. Prašome atsišaukti arba 
kas žinote apie jį prašyčiau man pra
nešti: M r. Olesė Pučeusikieni, 3027 
N. 8th St., Phila., Pa. (24-27)

PROspect 2469-M

A.

W. SOMERVILLE, MASS.
(13-20-27)

Moliavojame Automobilius
Taisome body ir fenderius 

Taipgi simonizuojame

66 Victoria St.,

UŽDYKA DĖL ASTHMA 
ŠLIĖBASJci jūs kenčiate Asthmos atakus. jei jus 

smaugia dusulys,, jei neatgaunate kvapo. 
Jei negalite ramiai jniegoti ir jei jūsų svei
kata naikina Asthma. tuojau parašyk 
Frontier Asthma Co.. kad ji prisiųstu | 
jums uždyka išbandymui vaistu ir nuro- I 
dymu. kaip galima lengvai pasigydyti, i 
Nežiūrint kur gyveni ir Ar pasitiki vata- | 
tams ar ne. bet pabandyk ju parsitrauk-j 
ti. Nežiūrint, kad ir visa gyvenimą gy-l 
drįsi Ir nepasveikai. bet nenustok vilties, 
pasiusk mums laišką, prašant išbandy
mui vaistu, o mes tuojau jums pasiųsime. 
Jums nieko nekainuos.

Frontier Asthma Co., 169-C

462 NiagaraFst’ter n. v J kis ir Alena Idrukevičiūtė.

Geg. 22 d., Kazimieras 
Dauginas su Ona Kabali- 
naite, gyv. 14 Lincoln St., 

. Btighton, Mass. priėmė 
!! Moterystės Sakramentą, 
f Liudijo Pranciškus Bata-

ir kitiems kun. Daunio gi
minėms ir bičiuliams.

Žmonių buvo prikimšta 
svetainė. Ūpas buvo tikrai' 
dvasiškas. Toastmasteriu 
buvo kun. K. Jenkus. Kal
bas pasakė kunigai: K. Ur-] 
bonavičius, J. Švagždys,; 
P. Virmauskis, J. Petraus
kas, A. Baltrušiūnas, pats 
primicijantas, jo brolis, jo 
dėdė p. Strigūnas, p. Leo 
Sullivan, Representantas; 
maži bernaičiai, p. Ivaškie- 
nės vadovybėje, pasakė 
primicijų proga gražias ei
les. Panelė Marksaitė įtei
kė primicijantui dovanų 
nuo draugijų ir susirinku
siųjų. Visi pilni dvasinės 
nuotaikos skirstėsi savais 
keliais. Rap.

PROCESIJA NEPASIDAVĖ LIGAI

Geg. 22 d., 2 vai. p. p., į- 
vyko metinė Šv. Petro pa
rapijos procesija. Ėjo W. 
5th gatve, E gatve ir 
Broadway. Grįžo į bažny
čią Broadway, B gatve ir 
W 5th. Dėl vėsaus oro, 
skaičius jaunuomenės pro
cesijoje buvo kiek mažes
nis kaip pernai. Tačiau jos 
puošnumas ir tvarka buvo 
dar gražesnė už pereitų 
metų procesijas.

Procesijai suėjus bažny
čion, visa bažnyčia sugie
dojo giesmę prie Švč. Pa-j 
nos Marijos. Kun. Virmau-j 
skis padėkojo už taip gra
žų viešą bažnytinį pasiro-Į 
dymą Marijos garbei. Dė
kojo kun. K. Jenkui, Sese
lėms ir Sodalietėms už rū
pestingą procesijos vado- į 
vybę ir jos prirengimą. 
Vaikeliams dėkojo už gau-į 
sų suėjimą — net iš Dor-j 
chesterio ir tėvams už vai-į 
kūčių puikų padabinimą iri 
leidimą. Taip pat padėkojo! 
Stepono Dariaus posto No. 
317 benui už taip gražų 
grojimą procesijoje.

Kun. K. Urbonavičius at
laikė gegužines pamaldos 
ir suteikė palaiminimą 
Švenčiausiu Sakramentu.

Visi vaikučiai, tėvai ir 
žiūrėtojai džiaugėsi proce
sija. Procesiją komplemen- 
tavo Seselės Kazimierietės 
iš Worcesterio ir visi, kiti, 
kurie matė šių metų So. 
Boston procesiją Marijos 
pagarbai. Rap.

KRIKŠTAS

Geg. 21 d., tapo pakrikš
tytas sūnus Adomo ir Sta
nislavos (Dailidėnaitės) 
Seniukevičių vardais Vik
toras - Adomas. Kūmai bu
vo Stanislovas Seniukevi- 
čius ir Veronika Zlobaitė.

Žuvo Automobiliam 
Nelaimėje

Cambridge, Mass. — 
Sekmadienį, gegužės 
22 d., automobiliaus 
nelaimėje Hartford, 
Conn. žuvo LDS nario 
Povilo ir Angelės Gai
galų sūnus Petras, su
laukęs 17 metų. Laido
tuvės įvyks trečiadie
nį geg. 25 d. iš Nekalto 
Prasidėjimo P. M. par. 
bažnyčios, 9 v. r. kur į- 
vyks gedulingos mi
šios už velionio sielą. 
Prašome visų giminių, 
draugų ir pažįstamų 
dalyvauti šiose pamal
dose.

LDS Centras reiškia 
gilią užuojautą pp. P. 
ir A. Gaigalam, jųjų 
nuliūdimo valandoje.

Šiomis dienomis buvo su
sirgęs kun. P. Virmauskis, 
Šv. Petro lietuvių par. kle- 
benase Bet jis ligai nepasi
davė, ir sirgdamas šiaip, 
taip atlikinėjo pareigas. 
Dabar jau baigia, dėkui 
Dievui, išsveikti.

LANKĖSI DARBININKE

Pereitą šeštadienį “Dar
bininko” administracijoje 
lankėsi iš Hartfordo p. T. 
Kripienė, kun. J. Kripo gi
minaitė, adv. F. G. Petri
kas su motina iš Taunton, 
Mass. Jie apžiūrėjo “Dar
bininko” mašinas ir džiau
gėsi, kad ‘Darbininkas’ tu
ri moderniškai įrengtą 
spaustuvę.

Taipgi tą dieną lankėsi 
nesenai iš Lietuvos atvy
kęs žydų tautybės Jokū
bas Lacas, kuris mokyto
jauja hebrajų mokykloje. 
Jis sakėsi esąs išsiilgęs 
Lietuvos.

DALYVAVO POSĖDYJE

Pirmadienį, gegužės 23 
d., Marianapolio Kolegijoj 
įvyko Bostono Provincijos 
Kunigų Vienybės posėdis. 
Iš So. Bostono buvo išvykę 
į posėdį Provincijos pirmi
ninkas kun. K. Jenkus ir 
kun. K. Urbonavičius; iš 
Cambridge — kleb. kun. P. 
Juškaitis.

CHORISTAI VAŽIAVO

Pereitą penktadienį, bū
rys Šv. Petro Par. choristų 
nuvažiavo į Brighton High 
Sshool, kurioj buvo suvai
dinta operetė “Mikado” — 
Japonijos Imperatorius. 
Choristai tą patį veikalą 
jau pradėjo mokytis ir visi 
labai džiaugiasi to veikalo 
gražumu. Pamatę ir išgir
dę operetę scenoje, visi pa
siryžo dirbti, kad pavyktų 
ir mūsų scenoje.

Jau diena Šv. Petro par. 
choro perstatymui opere
tės išrinkta — būtent, spa
lių 26, — So. Boston High 
School auditorijoj. Lauksiu 
me choro spektaklio.

Dėdė Tadas

DUSAS Į GEGUŽINĘ

Sekmadienį, gegužės 29 
d., 12:00 vai. dieną, nuo Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios išeina busas į 
LDS Naujos Ang. Apskr. 
Gegužinę, Romuvos parką, 
Montello, Mass. Tikietas 
70c. į abi pusi. Raginami 
visi naudotis tokia gražia 

j proga ir vykti į pirmutinę 
į Gegužinę. Rap._________

PRIMICIJŲ BANKIETO 
BILIETAI

Kun. Geraldo Motiejūno 
primicijų bankieto bilietus 
galima gauti pas Rengimo 
Komisijos pirmininką p. 

I Vincą Valatką, p-lę Marijo
ną Kilmonytę, “Darbinin
ke” ir kitur. Bankietas į- 
vyks birželio 5 d., š. m. 6 
vai. vakare, Šv. Petro par. 
svetainėje, So. Boston, 
Mass. Rap.

LDS 1 -mos Kuopos 
Susirinkimas

LDS 1-mos Kuopos Susirinkimas j- 
vyks gegužės 24 d., š. m., 7:30 vai. 
vakare, šv. Petro parapijos svetainė
je, 492 East 7th St., So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti.

VALDYBA.

LANKĖSI

Pereitą penktadienį ‘Dar
bininko’ redakcijoj lankėsi 
pp. V. šereikai iš Paterson, 
N. J. p. Vadas Sereika yra 
buvęs “Darbininko” admi
nistratorium ir vargoni
ninku Norwoode. Norwoo- 
de pp. Sereikos turi daug 
giminių, tai ten ir praleido 
apie porą savaičių. Šią sa
vaitę grįžta į namus.

PAVAIŠINO KOLEGIS- 
TUS

Pereitą šeštadienį, geg. 
21 d., Marianapolio Kole
gijos Studentų Radio Gru
pė, * vadovaujant Broliui 
Prof. Jonui Baniui, išpildė 
Darbininkų Radio Progra
mą. Tuoj po programos pp. 
Nanartavičienė, Brazaus
kienė ir kitos suruošė Stu
dentų Radio Grupei vaišes 
“Darbininko” svetainėje. 
Visi Kolegistai, jų vadas 
Br. Banys ir “Darbininko” 
štabo atstovai turėjo tik
rai skanius lietuviškus pie
tus.

PARAPIJOS NAUDAI 
DARBUOTĖ

Geg. 20 d., po Šv. Valan
dai, įvyko Šv. Petro para
pijos metinio išvažiavimo 
rengėjų susirinkimas. Pa
rapijos veikimo komisijos 
pirmininkas — p. V. Valat
ka paaiškino nusamdęs or
kestrą, gavęs keletą gerų 
darbininkų ir aukuotojų. 
Vienas pirmų aukotojų bu
vęs p. Juozas Dilis, kurs 
pasakęs: “Išsirink kokią 
tik nori parapijos piknikui 
dovaną — kad ir už $50.00.

P-nai Vladas Brazauskas 
ir Augustas Sanda suminė
jo pirmais aukoto jąis: 
Daktarą Pašakarnį, Stan- 
fey Radio Cq. ir Šidlauskas 
Drug store.

Dr. Steponas Biežis, 
Chicago, UI.

Lietuvos valdžios apdova
notas trečiojo laipsnio Ge
dimino ordinu. Dr. Biežis 
yra kilęs iš Panevėžio, kur 
yra baigęs 4 metų realinės 
mokyklos kursą. Baigė 
mokslus Chicagoje 1916 
m. Dabar yra Šv. Kryžiaus 
ligoninės vyresnysis chi
rurgas.

Ponios Slatkevičienė, Vo- 
lange.vičienė, Verbickienė, 
Jocienė, Čiurlionienė ir ki
tos renka aukas iš biznie
rių piknikui, ir pareiškė, 
kad jie visi noriai aukoja.

Pastebėta, kad tūli kolek
toriai vaikščioja nuduoda
mi esą iš mūsų parapijos. 
Nutarta turėti kunigo kle
bono parašą ir patarti ki
tiems žiūrėti keno parašu 
kas yra renkama.

Pranešta, kad draugijos 
turės piknike savus sky
rius bei stalus. Choras va
dovaus lietuviškiems žaidi
mams ir visokioms lenkty
nėms. Jei birž. 12 lytų iki 
pietų, tada vietoje pikniko, 
bus balius, 492 E 7th St.

Kitas toks susirinkimas 
bus geg. 27 d., 8:30 vai. va
kare. Prašoma į susirinki
mus ateiti užsiregistruoti 
naujų piknikui darbininkų 
ir visokeriopų prietelių.

Kazimieras Karčiauskas 
atsiėmė savo dovaną —lai
krodį, rytmetį, geg. 21 d. 
Iš eilės jis penktas tapo 
taip apdovanotas už pasi
darbavimą.

OPERACIJA PAVYKO

Pereitą ketvirtadienį, ge
gužės 19 d. nuvežta į New 
England ligoninę p. Bar
bora Gailiūnienė, gyv. 8 
Winfield St. Ligoninėje 
pasidavė operacijai, kurią 
padarė pereitą šeštadienį. 
Operacija pavyko. Ligonė 
sveiksta. P-nia Barbora 
Gailiūnienė yra nuoširdi 
“Darbininko” rėmėja. Ji 
neseniai suruošė vakarėlį, 
kurio pelną skyrė “Darbi
ninko” Intertype fondui. 
Linkime išsveikti.

ATSIRANDA DAUGIAU 
DARBININKŲ

Kaip jau buvo pranešta 
pereitame Darbininko nu
meryje, kad geg. 17 d. įvy
kusiame Lietuvių Dienos 
reikalu susirinkime buvo 
išrinkta nemažai darbinin
kų, be to dar pasižadėjo 
Lietuvių Dienoje padirbėti 
sekanti: S. Žukauskienė, p. 
Komečienė, Navickienė, 
Brazauskienė, Kazmaus- 
kienė, Šulčiūtės, Valunge-

60 Priėmė Pirmąją 
Šv. Komuniją

šeštadienį, gegužės 21 d., 
Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčioje apie 60 vaikelių, i 
tarp kurių buvo keli ir su
augę jaunuoliai, priėmė' 
Pirmąją Šv. Komuniją. Iš
kilmingas Šv. mišias atna
šavo kleb. kun. P. Virmaus-i 
kis ir pasakė atitinkamą! 
pamokslėlį. Kun. K. Jenkus 
išdalino šv. Komuniją. Po 
šv. mišių visi vaikeliai bu
vo įrašyti i rožančiaus ir 
škaplerių broliją. Tuoj po 
pamaldų bažnytinėje sve
tainėje, įvyko bendri pus
ryčiai.

Visi vaikeliai, pirmosios 
Šv. Komunijos priėmėjai 
buvo labai gražiai priruoš-! 
ti ir darė gražų įspūdį, ka
da jie artinosi prie Dievo' 
stalo. Tai garbė Seselėms 
iš Cambridge ir kun. K. 
Jenkui.

Suaugusieji jaunuoliai 
Pirmąją Šv. Komuniją pri-i 
ėmė privačiai.

ŽINUTĖS

Trečiadienį, 4 vai. p. p.,Į 
bus klausomos išpažintys,! 
Šv. Petro (South Bostono) i 
lietuvių par. bažnyčioje. 
7:30 vai. vak., bus klauso
mos išpažintys ir laikomos 
gegužinės ir pranciško
nų pamaldos.

Ketvirtadienį yra šešti
nės. Katalikams pridera I 
išklausyti Šv. mišių. Šv. 
Petro par. bažnyčiope šv. 
mišios įvyks sekančiomis 
valandomis: 5, 6, 7, 8, 9.
Laike paskutiniųjų bus sa
komas pamokslas. Vakare 
įvyks mišparai ir geguži
nės pamaldos.

Penktadienį, vakare, pra
sidės novėna prie Šventos 
Dvasios.

Kitą sekmadienį, (geg. 
29 d.) palei pranešimu iš 
vyskupijos konceliarijos 
Kardinolo vardu, Šv. Petro 
par. bažnyčioje Švenčiau
sias Sakramentas taps iš
statytas visą dieną žmo
nėms garbinimui sykiu su 
Eucharistiniu Kongr. Bu
dapešte, Vengrijoje. Žmo
nės eis prie sakramentų ir 
melsis Šv. Tėvo intencijai. 
Už tai gaus tuos pačius at
laidus kaip tie, kurie asme- 
niai dalyvaus Eucharisti
niame kongrese.

vičienė, Kalindrienė, Jog- 
minienė, K. Brown ir p. P. 
Gelžinis.

Kaip atrodo, Southbos- 
toniečiai labai rimtai ruo
šiasi į Lietuvių Dieną, kuri 
įvyks Liepos 4, Thompson, 
Conn. Būtų gera, kad ir ki
tos kolonijos taip stropiai 
ruoštųsi. A. P.

SVEIKSTA

Jau antra savaitė kaip 
serga plaučių uždegimu p. 
Feliksas Zaleskas, gyv. 237 
W. Fifth St., Strand Cafe 
bartenderis. Sakoma, kad 
pavojus praėjęs ir ligonis 
sveiksta. Jis guli Bostono 
miesto ligoninėje. Linkime 
jam išsveikti.

GRABORIAI

S. Barasevičiuslr Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

Jo$ephW.Ca$per 
(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.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Mome ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

JamesB.Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-VV
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengejas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos
TURI 35 METU PATYRIMĄ

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

• Juozas M. Dilis į
j I

Laikrodininkas
I Parduodu įvairiausios rūšies auk-1 
| sinius ir sidabrinius daiktus. |

I . Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

i--------------------------------------- J

Pechell Shee Stare
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių če ve rykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

R
r
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Grįžta Į Tikrąjį Tikėjimą• V

Buvusis protestantų e- 
vangelikų pastorius Vikto
rijoj (Sicilijoj) su visa šei
ma neseniai buvo priimtas 
į Katalikų Bažnyčią. Ta 
pačia proga jo sūnus priė
mė krikštą ir katalikiškas 
jungtuves.

Bendrai tenka pastebėti, 
kad pastaruoju laiku daug 
protestantų tiek Vokieti
joj, tiek Anglijoje ir kitur 
grįžta į katalikų tikėjimą. 
Šis reiškinys pastebimas, 
daugiausia, mokytų žmo
nių tarpe. Mat, gilesnis tie
sų pažinimas veda prie ka
talikybės.

Žmogui Mirtį (kalbėjo

Iš Brazilijos Atšaukė 
Konsulą Gaučį

Iš Brazilijos atšauktas 
konsulas Gaučls, Į jo vietą 
paskirtas A. Toliušaitis. 
Naujas konsulas jau nuvy
ko į paskyrimo vietą.
ĮSTEIGTA LIETUVOS — 
AMERIKOS DRAUGIJA

Belgijos miesto Liege 
(Liežo) savivaldybės tar
nautojos Charles Picardas 
tikrai piktų liežuvių buvo 
marinte numarintas. Prieš 
kelias dienas kažkas palei
do gandą, kad jis miręs. 
Gandas plito. Visi Piccardo 
pažįstamieji, kuriems tik 
nepasisekė susitikti su juo, 
patikėjo tuo ganduį Tai la
bai jaudino patį Picardą. 
Jis vieną vakarą tyčia nuė
jo į klubą, kur paprastai 
susirenka daugiausia jo 
pažįstamų, ir pats įtikino 
juos gyvas tebesąs. Nu
džiugę draugai ir pažįsta
mi išgėrė jo sveikaton. 
Klube nusigėrė ir pats Pi
cardas. Grįždamas iš klubo 
dėl neblaivumo prie pat sa
vo namų pateko po autove- 
žimiu. Buvo taip sunkiai 
sužeistas, kad nuvežtas į 
ligoninę mirė neatgavęs 
sąmonės.

Kaunas — Šiomis dieno
mis įregistruota Lietuvos 
— Amerikos Dr-ja ir įvyko 
jos steigiamasis susirinki
mas, kuris išrinko pirmą
ją valdybą: pirmininku 
banko dir. J. Kaupas, vice
pirmininku prof. K. Pakš
tas, sekretorium p. Zdan- 
kus, iždininku prof. Kolu
paila. Susirinkime dalyva
vo ir Amerikos ministeris 
Lietuvai p.-Norem.

"BEDIEVIO METROPOLITO 
AFERA

ff

Girtas Tėvas Atidavė 
Liūtams Sūnų

VIETINĖS ŽINIOS
Susirinkimas Lietuvių Dienossi 

Reikalu

9

s 
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ROMUVOS PARKO VAIZDAS, kur įvyks LDS Naujos Anglijos Apskričio 
GEGUŽINĖ, gegužės 29 d., š. m. Šios Gegužinės proga yra paruošta tai dienai tu
rininga programa: Baseball, dainos, muzika, krutamieji paveikslai, vaišės, pažin
tys ir kiti malonumai. Viskas teikiama svečių malonumui ir visi kviečiami į darbi
ninkų svečius.

Vilniuje 8000 Bedarbių

•T

“Vilniaus Žodis” Nr. 18 
rašo: “Jau pavasaris visu 
žingsniu žengia, o investi
cinių darbų sezonas dar ne
pradėtas. Mat, Darbo Fon
das miesto valdybai neį
moka pažadėtųjų pinigų. 
Šiuo reikalu Vilniaus mies
to tarybos atstovai speci- 
jaliai išvyko į Varšuvą. 
Dabarties metu, kaip Dar
bo Biuro pranešama, mies-

Vienintelė Lietuvių Vid 
Mokykla Be Teisių

Dar prieš Velykas, balan
džio 11 d., “Izvestijos” pa
skelbė, jog stačiatikių met
ropolitas N. F. Platonovas 
įsirašęs į bedievių sąjungą 
ir pasiūlęs bedieviams savo 
paslaugas, “kad padėtų iš
šifruoti dvasininkų — šni- to ribose esama veik 8 tūk- 
pų veikimą”. Platonovas 
ypatingai puolęs metropo
litą Vedenskį, buvusį “Gy
vosios bažnyčios” galvą, ir 
vyskupą Bojarskį. Toliu jis 
prižadėjęs patiekti plates
nių “reveliacijų”.

“Aginofer” agentūra pra
neša iš tikrų šaltinių apie 
šitą aferą patyrusi tokių 
dalykų:

Platonovas buvo atleis
tas iš pareigų Maskvos pa
triarcho vietininko įsaky
mu. 1937 m. Leningrado 
GPU jį suėmė ir “tardė” jį 
tai instancijai įprastu bū
du. Keturis mėnesius kalė
jime pasėdėjęs, jis “išpaži
no savo nusikaltimus”, pa
našiai kaip Krestinskis, 
Bucharinas, Rakovskis ir 
kiti. Platonovas buvo am-

Viename Lenkijos mies
telyje šiomis dienomis vie
šėjo keliaujantis cirkas. 
Cirkui besirengiant išva
žiuoti kitur ir jau nuėmus nestuotas tik su sąlyga, jei-
palapines, netikėtai atsi-' 
vedė prie liūtų narvo vie
nas girtas vyras savo de- 
vynerių metų amžiaus sū
nelį ir pravėrė narvo duris, 
matyt, norėdamas iš ar
čiau parodyti vaikui žvė
ris. Vienas liūtas čiupo vai
ką ir sudraskė.

gu jis sutiks pasidaryti a- 
teizmo propagandininku. 
Platonovas sutikęs ir jau 
išdavęs eilę dvasininkų, 
kurie visi suimti.

“Platonovo afera — nau
jų GPU metodų ženklas”, 
pareiškia baigdamas “Agi- 
nofer” biuletenis.

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 į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT 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.

stančiai bedarbių...”

Napoleono Radio Stotis

Nuo 1937/38 mokslo me
tų pradžios vienintelė lie
tuvių vidurinė mokykla 
Vilniaus krašte Vytauto 
Didžiojo gimnazija neturi 
valstybinių gimnazijų tei
sių. Paskutinis vienkarti
nis Vilniaus krašto lietu
vių leidinys “Mūsų Liki
mas” pastebi, kad nežinia 
kada bus išspręstas klausi
mas, kad ta paskutinė ir 
vienintelė Vilniaus krašto 
lietuvių mokslo įstaiga ga
lės gauti teises. Tų teisių 
neturėjimas mokslo dar
bui ypatingai kenkia.

Kaip Varšuvos Sukčiai 
Organizavo Ekskursiją 

(Lietuvą
Lietuvos Lenkijos diplo

matinių santykių užmezgi
mą gudriai išnaudojo trys 
Varšuvos sukčiai. Kažin 
kurie Brunickis, Zisfeldas 
ir Koldževska prieš Vely
kas, kaip rašo laikraščiai, 
ėjo į įmones ir įstaigas gir
damiesi, kad turį reikalin
gus leidimus suruošti gau
sią ekskursiją į Kauną, ku-

Sekmadienį, gegužės 22 
d., p. Jonas Kumpa, Lietu- ' 
vių Dienos Rengimo Komi- < 

■sijos sekretorius, buvo iš- . 
įvykęs į Worcester pas tos 
i dienos komisijos pirm, 
adv. A. Milerį. Iš Worces- 

Iterio pirmininkas ir sekre
torius, pasikvietę Worces- 
terietį biznierių, p. Dirsą, 
nuvyko į Marianapolį ir 

, ten, dalyvaujant rektoriui 
. kun. dr. J. Navickui, turė- 
. jo susirinkimą Lietuvių 

Dienos reikalu. Pasiruoši
mas eina sklandžiai ir e- 
nergingai. Plačiai kalbėta 
apie dainų ir sporto prog
ramas. Remiantis žiniomis 
iš kolonijų, tai šių metų 
Lietuvių Diena bus gausin
giausia ir turiningiausia.

Aklieji Vadai Grįžta Prie 
Dievo

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIONAS, Sav.

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

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

Visi skelbkite? “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VČ.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

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 VVashington St., Roslindale, 

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanluliūtė,

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

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

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

antrą. u ta minką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

siems, kurie dalyvavo ir 
prisidėjo prie šio parengi
mo. Ypač norime padėkoti 
iniciatorėms - rengėjoms: 
pp. Onai Siaurienei, L. Žar- 
deckienei, E. Marksienei, 3 
Saniukevičienei, Pečiulių 
šeimai, Marijonai Sakalau
skaitei už papuošimą stalo 
— bukietą. Ačiū pp. adv. 
Ciuniam už telegramą, 
sveikinimą, pp. Zaletskams 
ir visiems giminėms ir 
draugams už suteiktą do
vaną.

Sekmadienį, gegužės 22 
d., Fenway parke, Bostone 
įvyko metinės gedulo šv. 

j mišios už mirusius legio
nierius, kurias užprašė 
Suffolk Apskričio Ameri-

Jonas ir Domicėlė 
Januškevičiai.

Jaunųjų Dėmesiui

Užsienio spaudos žinio
mis, Anglija nori praplėsti 
Šv. Elenos salos, kurioje 
buvo kalinamas didysis 
Prancūzijos imperatorius 
Napoleonas, uostą ir įstei
gti ten radijo stotį. Radijo 
stotis būsianti įrengta kaip 
tik tuose namuose, kuriuo
se buvo kalinamas Napole
onas. Stoties studija bū
sianti tame pačiame kam
baryje, kuriame Napoleo
nas gyveno. Radijo stotis 
būsianti pavadinta Napo
leono vardu ir atsiliepsian
ti žodžiais: “Alio alio, čia 
radijas Napoleonas”.

Už Klausymą Pamaldų Per 
Radiją Ištremiama Į Sibirą
Vitebsko teismas Sovietų 

pilietį Košitskį ir šeimą nu
tarė penkeriems metams 
ištremti į Sibirą už tai, kad 
jis per radiją klausėsi tran
sliuojamų iš užsienio pa
maldų. Košitskiui jau 68 
metai.

Anglijoje Užpirkti Du Kelei
viniai Lėktuvai

Kaunas — Susisiekimo 
ministerio skirta speciali 
komisija lėktuvams užpir
kti, mūsų vidaus oro susi
siekimui Anglijoje nutarė 
užpirkti du keleivinius lėk
tuvus. Kiekviename lėktu
ve drauge su lakūnais yra 
po 7 vietas.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
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 Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

Iždininkas. Andrius Zaleskas,
^02 Flfth SL, So. Boston, Mass. 

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

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

Lietuvos Vyskupai Vyks | 
Romų

Pagal kanonų nuostatus 
vyskupai (ordinarai) kas 
penkeri metai atsilanko 
Romoje. Toks vizitas buvo 
1933 metais, tai šiemet Lie
tuvos vyskupai vėl vyks 
pas Šv. Tėvą.

Teko patirti, kad kai ku
rie Ekscelencijos savo ke
lionė jungs su Tarptauti
niu Eucharistiniu Kongre
su.

Reikalauja Lenkinti 
Pavardes

Nr. 18“Vilniaus Žodis’’ 
praneša, kad Vosiūnų 
(Tverečiaus valse.) nami
nis mokytojas A. Dundulis 
buvo pašauktas į valsčių, 
kur iš jo pareikalauta pa
keisti pavardę į “Dundul”. 
Tas mokytojas, turėdamas 
metrikose įrašytą pavardę 
su galūne “is”, pavardės 
keisti nesutiko. Neseniai 
A. Dundulis per seniūną 
gavo iš valsčiaus raštą, ku
riuo į šio reikalaujama do
kumentų. Mok. A. Dundu
lis dokumentus valsčiuje į- 
teikė. Po kurio laiko doku-

Gegužės ir birželio mėne
siuose daugiausiai jaunos 
porelės tuokiasi. Prieš ves
tuves reikalingi kaip susĄ 
žiedavimo taip ir šliubiniai 
žiedai, kuriuos galite su di
delėmis nuolaidomis pirkti 
pas seną auksorių JUOZĄ 
DILĮ, “Darbininko” name, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. ant 3-čių lubų. 
Juozas Dilis gali parduoti 
pigiai už tai, kad jo yra 
mažos išlaidos ofiso užlai- 

j kymui. Mieste brangios 
Įrendos, už tai pirkėjas už 
prekes turi daug daugiau

I

rie galės Kaune ir aplamai kog L iono Ta ba Dal 
Lietuvoje būti per visas iaaaa
Velykų šventes. Kandidatų . - ’ 'Įmokėti. Taigi patariame
Lietuvoje būti per visas

važiuoti į Kauną atsiradę 
daug. Iš kiekvieno jie ėmė 
po 50 zlotų rankpinigių. 
Vienoje ekskursijoje buvo 
grupuojami krikščionys, 
kitoje žydai. Kartu jie or
ganizavo velykinę ekskur- 
Įsiją ir į Budapeštą. Kai a- 
tėjo išvažiavimo diena, 
pradėjo rinktis ekskursan
tai, bet organizatorių nesi
matė. Tik policija juos su
rado. Paaiškėjo, kad jie 
buvo surinkę kelis tūkstan
čius zlotų, bet pinigų pas 
juos nerado.

Stato Mylios Ilgumo 
Komunijos Stalus

legionierių, tarp kurių ir 
Stepono Dariaus 317 pos
tas. Turiningą pamokslą 
pasakė kun. Charles D. 
Mclnnis iš Šv. Jono Semi
narijos. Jis pareiškė, kad 
diena artinasi, kada aklieji 
vadai grįš prie Dievo ir 
prašys jo gailestingumo. 
“Kova dėl civilizacijos iš
laikymo tik prasidėjo”, sa
ko kun. Mclnnis. “Taigi 
mes kreipiamės į jus, kaipo 
buvusius 
ištikimai idealizmo, kuris 
iššaukė jus 20 metų atgal 
kovoti dėl Dievo ir tėvynės, 
laikykitės vieningai savo 
pareigose”.

jauniems, kad pirm negu 
pirks žiedus, ateiti pas p. 
Dilį ir pažiūrėti kaip pigiai 
galima tie patys žiedai pas 
jį pirkti. Žinąs.
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LDS. N. A. Apskričio Metinis 
SUVAŽIAVIMAS

Įvyks birželio 5, š m., 2 
vai. po pietų, Aušros Vartų 

karius, laikytis parapijos svetainėje, Wor-

NUOŠIRDŽIAI DĖKUI
Quebec, geg. 12 d. — A- 

braomo Lygumoje stato 
I mylios ilgumo šv. Komuni- 

mentus mok. A. Dundulis ją prįįmti stalus, kurie bus 
gavo atgal, tačiau jo pase naudojami laike Tautinio 
pavardė jau buvo pakeista Eucharistinio Kongreso 
į “Dundul”. Mok. A. Dun-j birželio mėnesyj, 
rlnlis mnnn fpismn kplindūlis mano teismo keliu 
savo pavardę atitaisyti.

Paskirti Papildomi Pasiun
tinybės Varšuvoje 

Tarnautojai
Į I aetuvos pasiuntinybę 

Varšuvoje pirmuoju sekre
toriumi ir konsularinio 
skyriaus vedėju iš Užsie
nių Reikalų Ministerijos 
centro keliamas A. Andra- 
šiūnas. Į pasiuntinybės 
kanceliariją paskirti V. 
Alseika ir S. Staneikaitė.

Balandžio 22 d. į Kauną 
atvyko naujai paskirtas 
Lenkijos karo atstovas 
Lietuvai pik. Žoltek-Mit- 
kiewicz.

Kongreso Centralinis ko
mitetas praneša, kad ta
kiems stalams, Repozitori- 
jai ir didžiajai platformai 
pastatyti bus suvartota a- 
pie milijoną pėdų medžio.

Didžioji platforma turės 
100,000 sėdinių.

Gegužės 7 d., par. svetai
nėje visai netikėtai mūsų 
mylimi draugai, minint 
mums 25 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejų suren
gė surprize party. Už jų 
tokį nuoširdumą norime 
išreikšti didelę padėką vi-

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.

Katalikų Organizacijų 
Padėtis Austrijoje

CREMO ALE

Prez. ir Vyriausybė Pareiškė 
Užuojautą Velionies Prof. 

Leono Šeiniai
Kaunas, gegužės 14 d. 

Valstybės prezidento var
du kun. Dr. Bielskus, o 
Vyriausybės vardu užsie
nių reikalų ministras Lozo
raitis pareiškė užuojautą 
velionies profesoriaus Pet
ro Leono šeimai.

Prijungus Austriją prie 
Vokietijos mergaičių jau
nimo organizacijos Austri
joj likviduojamos, išsky
rus tik grynai bažnytines 
brolijas.

Steyeryje katalikių mer
gaičių namai parduoti SO. 
Nusavinimo metu pareikš
ta, kad šie namai dabar 
bus nacionalsocia 1 i z m o 
dvasinė tvirtovė.

LENKŲ TURIZMO LINI
JOS Į PADEMARKLINIJĮ

Iš Vilniaus į pademarkli- 
nijį lenkai rengiasi atida
ryti eilę specialių turizmo 
autobusų linijų. Tokios li
nijos veiks į Naružio ežerą 
ir kitas gražesnes Vilniaus 
krašto vietas.

f*

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Atėję j tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai jsendintas.

CREMO galite gauti iš krane ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Eucharistinis Kongresas

• 'V

Eucharistinis Kongresas Vengrijos sostinėje Bu
dapešte prasideda geg. 25 ir baigiasi geg. 29. Jo pradžia 
kaip tik supuola su Šv. Gregoriaus Popiežiaus diena, 
kad dalyviai prisimintų to uolaus ganytojo darbus ka
talikybės naudai. Kiek susipažinusiems su Bažnyčios 
istorija Gregorijaus VII asmenybė yra žinoma kaipo 
narsaus kovotojo už sumindžiotas katalikų teises. Dėl 
savo uolumo jis mirė ištremtas iš Romos, ir jo paskuti
niai žodžiai buvo: mylėjau tiesą ir nepakenčiau neteisy
bės, už tai mirštu ištremime. Tačiau uolusis Popiežius, 
kad ir mirė ištremtas, bet paliko Bažnyčios reikalus 
taip gerai sutvarkytus ir katalikišką gyvenimą tiek at
naujintą Kristuje, kad tikėjimo priešai nepajėgė jo nu
galėti, kaip buvo užsimoję.

Dar pažymėtina, kad Eucharistinis Kongresas į- 
vyksta tokioj šaly, apie kurią jau sukasi karo debesiai. 
Tiesa, pati Vengrija dar nepaliesta, bet jos kaimynė Če
koslovakija jau mobilizuoja savo armiją nuo Hitlerio 
apsiginti.Rašant šiuos žodžius, karas dar nėra kilęs, bet 
kiekviena valanda gali atnešti pasibaisėtinų žinių, ir iš
kilmingas Eucharistijos garbinimas gali būti ginklų 
žvangėjimo sudrumstas. Tada susirinkusiųjų meldžio- 
nių likimas būtų pavojingas.

Tačiau, nežiūrint nemalonių aplinkybių, Europos 
ir pasaulio katalikai yra pasiryžę Eucharistinį Kon
gresą atšvęsti ko iškilmingiausiai. Hitleris kliudo Vo
kietijos katalikams ten vykti, bet jo pastangos nepa
jėgs sutrukdyti kitų šalių katalikų, o esant tironiškam 
spaudimui, reakcija bus ytin ryžtinga. Persekiojimas 
tai geriausias uolumo akstinas.

Amerikos katalikai glaudžiai jungiasi su Eucha
ristinio Kongreso veikla. Šv. Tėvo įsakymu paskutinė 
Kongreso diena — sekamas sekmadienis — bus pažy
mėta ypatingu Eucharistijos pagarbinimu visame pa
sauly. Amerikos vyskupai įpareigoja klebonus raginti 
visus parapijiečius priimti tą dieną Šv. Komuniją ir 
melstis už pagonėjančio pasaulio atsivertimą.

Eucharistija, religinio pamaldumo centras ir šir
dis, vis stipriau ir aktingiau reiškiasi katalikų gyveni
me. Viešas Eucharistijos garbinimas yra tvirtas ir 
drąsus tikėjimo išpažinimas ir geriausias vaistas prieš 
bedieviškąją propagandą. Reakcija prieš bedievybę vis 
didėja. Paskendusi ištvirkime žmonija jau trokšta at- 
sigimti. Kova eina visu smarkumu, bet tiesa galiausiai 
turi laimėt. K.
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Ar Įmanoma Militarinę Su
Spaudoje pasirodė p. D. Klingos straipsnis, kuria

me rašytojas ragina žurnalistus, politikus ir veikėjus 
susirūpinti dėl dabartinės bolševikų taktikos. Komu
nistai dabar atrodo labai sušvelnėję ir net sudešinėję. 
Jie tarsi rūpinasi Lietuvos likimu ir draugiškai bara 
vyriausybę, kad nepadarė militarinės su sovetais su
tarties. Kadangi, girdi, tarp Lietuvos ir sovietų buvę 
tik draugiški santykiai, o nepadaryta aiški apsigyni
mo ir puolimo sutartis, tai sovietai nesijautė įpareigo
ti ginti lietuvius nuo Hitlerio ir lenkų. Būtų buvę kas 
kita, jei apsigynimo sutartis būtų buvusi padaryta. 
Tad gi ateityje lietuviams esą reikia būti apdaires
niems ir panašią sutartį su sovietais padaryti. Tuomet 
bū-3ią saugūs ir nuo lenkų ir nuo vokiečių.

Kadangi tokia agitacija gausiai skleidžiama Ame
rikos komunistų spaudoje, tai p. Klinga mano būtina 
reaguoti prieš bolševikų pastangas ir net daryti spau
dimo į Kauną, kad ten apsižiūrėtų, nes militarinę su 
bolševikais sutartis būtų visokiais atžvilgiais Lietuvai 
pragaištinga. Neatnešdama jokios konkrečios naudos, 
ji tik padarytų Lietuvą naujojo karo lauku.

Dėl bolševikų veiklos p. Klingos pažiūros visai tei
singos, kad ir dėl kai kurių jo išvadų tenka apsidrausti. 
Tampriai rištis su sovietais Lietuvai nieku būtų neišsi
moka, jau vien dėlto, kad Rusija su Lietuva betarpiš
kai nesusisiekia. Kol rusai pereitų per Lenkiją lietu
vius ginti, jau vokiečiai būtų su jais apsidirbę. Tad mi- 
litarinė su sovietais sutartis neišlaiko kritikos. Bet 
šiuo momentu vargiai ir bebūtų galima ją padaryti, 
kad ir labiausiai Kauno vyriausybė to norėtų. Nereikia 
daug spėlioti, kad lenkai labai akyliai seka Lietuvos 
politiką. Pasikėsinimas daryti su sovietais sutartį — 
ir dar militarinę! — užtrauktų ant Lietuvos tokį pat 
krizį, kaip kovo 19. Dėlto netenka nėkiek abejoti, kad

DARBININKAS

Marianapolio Kolegijos rūmų veranda, kurioje Liepos 4, 
Lietuvių Dienoje įvyks iškilmingos pamaldos.

SUSIKALBĖJO KAI SU GERIAUSIU 
KAIMYNU

vo sutartas susisiekimas 
tiktai Lietuvos ir Lenkijos 
diplomatinėms atstovy
bėms. Balandžio mėnesio 
pabaigoje prasidėjo iš kar
to kelių delegacijų derybos 
Kaune ir Varšuvoje. Kau
ne posėdžiavo lietuvių ir 
lenkų delegacijos pašto, te
lefono ir telegrafo susisie
kimui sutvarkyti. Derybos 

i ėjo sklandžiai ir jau pasi
rašytas susitarimas. Kaip 
tiktai abi vyriausybės tą 
susitarimą patvirtins, tuo
jaus bus atidarytas pašto, 
telefono ir telegrafo susi
siekimas. Varšuvoje posė
džiavo delegacijos geležin
kelių susisiekimui sutvar
kyti. Ir šios derybos ėjo be 
kliūčių, taigi laukiama, 
kad netrukus, traukiniai 
pradės važinėti iš Nepri
klausomos Lietuvos į Vil
niją ir Lenkiją.

“Be to, Kaune ėjo dery-, 
bos apie lenkiško miško 
plukdymą Nemunu. Len
kai iš savo rytinių kraštų 
mišką plukdys Nemunu iki 
Klaipėdos, Klaipėdoje miš
kas bus apdirbamas ir ga
benamas toliau į užsienius.

“Nemuno upynas turi a- 
pie 900 kilometrų ilgio. 
Nemunas prasideda Sovie
tų Gudijoje, toliau teka 
per Vilniją ir Nepriklauso
mąją Lietuvą. Šioje Euro
pos dalyje Nemunas yra 
svarbiausias vandens ke
lias su Baltijos jūra susi
siekti. Kol Nemunas buvo 
lenkams uždarytas, jie 
mišką iš rytinių savo sry- 
čių gabendavo aplinkiniu 
keliu, į Gdynės ir Dancigo 
uostus. Nors miško perve
žimas Vyslos upe buvo tri
gubai papiginta^, bet jis 
buvo dar apie tris kartus 
brangesnis, negu gabeni
mas Nemunu. Tokiu būdu 
miško plukdymas Nemunu 
lenkams yra labai svarbus 
reikalas. Lietuva, žinoma, 
už miško gabenimą ims 
mokesčius, o lietuviai dar
bininkai prie miško pluk
dymo ir apdirbimo turės 
naujų uždarbių. Taigt čia 
lietuvių ir lenkų interesai 
gali būti lengvai suderina-! 
mi. Manoma, kad dar šią 
vasarą lenkai Nemunu 
plukdys gana daug miško.

“Atidarius vispusišką 
susisiekimą, bus pradėtos

v •

“Lietuva 18 metų netu
rėjo jokių santykių ir susi
siekimo su Lenkija. Išimti
nais atsitikimais iš Lietu
vos žmonės nuvažiuodavo 
į Lenkiją arba Vilniją per 
Latviją arba Vokietiją. Ir 
iš Lenkijos atvažiuodavo į 
Lietuvą tiktai per kitas! 
kaimynines valstybes. Lai
škus reikėdavo siųsti į i 
Latviją ar Vokietiją ir iš 
ten peradresuoti į Lenkiją j 
arba į Lietuvą. Supranta
ma, kad Lietuvoje ir Len
kijoje yra daug žmonių, 
turinčių kitoje pusėje sa
vo giminių bei pažįstamų, 
su kuriais beveik neįmano
ma buvo susisiekti ir susi
žinoti. Šie žmonės labiau
siai laukė susisiekimo ati
darymo tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Pagaliaus, su
laukė.

“Kovo mėn. pabaigoje 
Augustave įvykusiose lie
tuvių - lenkų derybose bu- 

Kaip žinome, šių metų 
kovo 17 — 19 d.d. Lenkija 
įteikė Lietuvai ultimatu
mą — reikalavimą užmeg- 
sti diplomatinius santy
kius. Reikalavimas buvo 
pagrįstas ginklu. Lietuvos 
vyriausybė ultima t u m ą 
priėmė ir jau dabar sudarė 
diplomatinius santykius, a- 
tidarė susisiekimą ir t. t.

TSB, Lietuvos valdžios 
palaikomas spaudos biu
ras, siuntinėja mūsų išei
vijos laikraščiams žinias. 
Tose žiniose, kur kalbama 
apie santykius su Lenkija, 
nei žodeliu neprisimena a- 
pie Lenkijos grasinimą 
pulti Lietuvą, jeigu ji to ul
timatumo nepriims. Rašo 
taip, kaip nieko nebūtų į- 
vykę. Santykiai užmegsti 
kaip su geriausiu ir drau- 
gingįausiu kaimynu. Štai 
kaip TSB rašo apie atida
rymą susisiekimo tarp 
Lietuvos ir Lenkijos:

.<*•

sutartis su sovietais bent šiuo politiniu momentu neį
manoma.

Kad bolševikai visiems ir visuomet pavojingi, ne
tenka ginčytis. Bet tasai pavojus turi vieną gerai pa
tikrintą simptomą bei ženklą: kada bolševikai prie ko 
gerinasi ir laižosi, žinok, kad jiems laimikis iš nagų iš
slydo. Jie dabar ne tik nujunta, bet labai gerai žino, 
kad Letuvos visuomenė šiuo momentu smarkiai prieš 
juos nusistačiusi už bailišką neutralumą, kurį krizio 
metu taip negarbingai parodė. Jų kalbos apie miiitari- 
nės sutarties būtinumą tai tik tušti žodžiai, kurie lietu
vių jau nebesuvilios. Strateginiu atžvilgiu ir patys bol
ševikai vargiai rimtai bežiūri į militarinę su lietuviais 
sutartį. Jie tik kimba į tą mintį tuo tikslu, kad galėtų 
užmegzti bet kokius su Lietuva santykius — bedieviš
kai propagandai varyti. Ot čia tai tikras pavojūs. Pri
mygtinai perspėti prieš tokią propagandą niekad ne
bus perdaug, ir tuo klausimu klabinti į Kauną visuo
met aktualu ir tikslu. Gi mūsų spaudimas į politinę 
Lietuvos padėtį vargu begali būti tikslus, nes mums ta 
padėtis labai neaiškiai atsiskleidžia. Sudarant bet ko
kias sutartis su bolševikais Kauno tautinirikai, nororhs 
nenoroms, turi skaitytis su trimis veiksniais: su Hitle
riu, lenkais ir — lietuvių tauta. Tai sitpri trilypė nuo 
bolševikų apdraudė.

Tad išorinis spaudimas į Kauną, politiniu atžvil
giu, gal būtų kiek naivus dalykas. Klausyti patarimų 
žinomuose klausimuose gerokai nusibosta. Bet, ūžtai, 
kiek Kaunas duotų už toki išradimą, kurs apdraustų 
Lietuvą nuo lenkų ir nuo Hitlerio! Tie ponai tai betar
piški kaimynai, vis daugiau kišasi į Lietuvos reikalus 
ir išsijuosę dirba jos — pdvergimui. Esamuoju., mo
mentu jie sudaro didžiausią Lietuvai pavojų. K.
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Liėtuvos - Lenkijos preky
bos derybos. Didelis pre
kybos nenumatoma, nes ir 
Lietuva ir Lenkija parduo
da užsieniams daugiausia 
tos pačios rūšies gaminių”.

Socialistų ir tautininkų- 
laisvamanių spauda visą 
laiką kaltino dėl pervers
mo Lietuvoje 1926 m. Lie
tuvos tautininkus ir krikš
čionys demokratus, ir aiš
kino savo skaitytojams, 
kad toks perversmas buvo 
visiškai bereikalingas, nes 
socialistų - liaudininkų 
valdžia buvo gera ir Lietu
vai nebuvę jokio pavojaus. 
Mes kaip tik priešingai į- 
rodinėjome. Lietuvai buvo 
pavojus iš sovietų Rusijos 
ir tik perversmas apsaugo
jo Lietuvos nepriklauso
mybę. Tik gaila, kad per-j£ 
versmininkai nesudarė 
stiprios koalicijinės vy
riausybės ir leido vieniems 
tautininkams įsigalėti.

Kad perversmas buvo 
reikalingas, tai dabar ir 
tautininkų - laisvamanių 
laikraštis “Vienybė” pat
virtina. Rašo: “Tikroji de
mokratija 1926 m. p—: 
kino tris pulkus ir taip ne
gausingoje kariuomenėje, 
rengėsi panaikinti šaulių 
sąjungą ir leido ginkluotis 
lenkų “Pochodnios” ir bol
ševikų “sporto” organiza
cijoms. Štai, kaip socialis
tų - liaudininkų valdžia 
“stiprino” Lietuvą iš vi
daus priešų džiaugsmui”.

Bet “Vienybė” nenori 
matyti, kad ir dabar Lietu
vai susidarė rimtas pavo
jus iš Lenkijos pusės. Ko
vo 17 — 19 d. d, įvykiai su
krėtė mūsų visą tautą. 
Lenkija siekia toliau. Pro- 
testuoja prieš konstituci- slektlek . atslūgęs,

kams. Kada jie negaus au
kų, tai pamatys savo klai
das ir pasitaisys.

Nauji Suėmimai Rusijoje
“Daily Telegraph” Mas

kvos korespondentas rašo, 
kad per Velykas GPU sus
tiprino savo veiklą prieš 
tikinčiuosius. Tačiau ne
paisant visų persekiojimų, 
visos Maskvos cerkvės, ku
rios tik dar yra atidaros, 
per Velykas buvo perpildy
tos tikinčiųjų. “Daily Ex- 
press” korespondentas ra
šo, kad per pačias Velykas 
GPU suėmė visoje Sovietų 
Rusijoje dar 129 dvasinin
kus. “Rabočaja Maskva” 
ta proga rašo, kad visi su
imtieji ne tik prisipažino 

[kalti, bet taip pat prisipa- 
i žino, kad jie organizavę 
i teroristines jačeikas, šnipi- 
| nėja svetimoms valsty
bėms ir organizavę sabo
tažinius aktus. Tas pats 

j laikraštis rašo, kad už 
šiuos nusikaltimus esą su
imti du pravoslavų vysku
pai — Kabranovas ir Euti- 

?”• kijus. Taip pat daug dvasi- 
ninku ir šiaip tikinčiųjų 
suimta Mongolijoje.

KAIP GYVENA LIETUVIAI 
VARŠUVOJE

jos straipsnį, kuris sako, 
kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė. Beabejo reikalaus, 
kad tą straipsnį išbraukti.

«

XX Amžiaus Bendradarbis 
rašo:

Varšuvos kolonija turi 
per 400 lietuvių. Lietuvių 
savišalpos draugija turi 
per 150 narių. Visi lietuviai 
nepaprastai jaudinosi ir 
meldėsi, kad Dievas nepri
leistų prie kraujo pralieji
mo. Dabar jaudinimasis 

, tačiau 
visai nurimti jie negali.

Teko ilgiau išsikalbėti ir 
su pulkininku Borkevi- 
čium, kuris pareiškė, kad, 

■ ~ [ultimatumą įteikus, lenkų
A. L.” gegužės 21 d. lai- kariuomenės vad o v y b ė 

doje redakcinio straipsnio nuodugniai svarstė galimo 
vietoje, įsidėjo Lietuvos konflikto klausimą. Esą, 
Kariuomenės Kūrėjų Sa- tada štabe nuolat buvo pri- 
vanorių Sąjungos atsišau- menamas karštesniesiems 
kimą, kuris buvo išleistas karininkams Pilsuds k i o 
kovo 17 — 19 d.d. š m., ka-.pareikštas noras, kad tarp 
da Lenkija įteikė Lietuvai Lietuvos ir Lenkijos nebū- 
ultimatumą. Koks tikslas? tų liejamas kraujas. Šitas 
Lietuvos vyriausybė Len- jo noras, esą, suvaidinęs 
kijos ultimatumą priėmė svarbų vaidmenį.
ir visus Lenkijos reikalą vi- Tiesa, teatre lietuvių
mus išpildė. klausimas taip pat aktua-

-------------- 1 lūs. Tai teatras panašus į
Bolševikai išsipasakoja buv. mūsų Vilkolakį. Vy- 

kaip jie sunaudoja aukas riausybei, seimui ir atski- 
iš visuomenės surinktas, riems ministeriams “pipi- 
A. B. rašo: “Tačiau vienos rų” duoda apsčiai. Čia ke- 
išpažinties Stilsonas da ne- lis kartus buvo paminėtas 
atliko, būtent, kaip jis pra- ir lietuvių vardas labai tei- 
švilpė mūsų judėjimo be- giama prasme. Pasijuokė 
rods 16 ar 18 šimtų dole- iš Lenkijos vyriausybės, 
rių prieš išvažiuojant So
vietų Sąjungon”. Stilsonas 
yra sklokininkas, bolševi
kas opozicijonierius. Taigi 
dabar A. B., Stalino gar
bintojas ir kelia Stilsono 
“nuodėmes”. Tiesa ar ne, 
mes nežinome, bet taip ra
šei bolševikas apie bolševi
ką. Visuomenė, kuri auko
ja bolševikų kolektoriams, 
turėtų uždaryti kišenes ir 
neduoti nei cento bolševi-

i — 1.1 ■ —

kad ji nežinojo kur yra 
Lietuva ir nemokėjo jokiu 
būdu ligi šiol jos suprasti. 
“Kodėl, — sako, — Lenki
ja nepuolė Lietuvos su gin
klu rankoje? Gi karininkų 
neužteko, nes Vilniuje su
mušti tik vieną redaktorių, 
kuris įžeidė Pilsudskį, tu
rėjo būti mobilizuota net 
40 karininkų, tai kiek jų 
reikia Lietuvai nukariau
ti”.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 'i 
ŽODYNAS Į

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

DARBININKAS
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Popiežius Pijus Vienuoliktasis 
Vyriausias Mokytojas Ir

Most Rev. Amleto Giovanni Cicognani, Ap. DeL 
Vertė KUN. A. T. (SAMATA)

PRADĖJO PROJEKTŲ ĮVAIRENYBĘ
Šventojo Petro įpėdinių palikti nuveikimai, mo

numentai, raštai, patys kalba už save. Tačiau, Popie
žiaus Pijaus XI-ktojo nuveikimai taip iškalbingai pasi
sako, kad nereikalinga šauktis praeites, nežiūrint kaip 
garbinga būtų buvusi. Popiežiaus Pijaus XI-ktojo dar
buotė toli nuo būvimo nusilpninta jo garbingos pasiun
tinybės vykinime, buvo naudojama tokioje skaitlingo
je naujų projektų ir užsimojimų įvairenybėje, kad ver
čia bendram pagerbimui ir dėkingumui. Jo programas 
yra tęsti, “kas tik yra tiesa, kas tik gerbtina, kas tei
singa, kas šventa, kas meilinga, kas turi gerą vardą,; 
jei kas yra dorybė, jei kas yra girtina drausmė” (Pil. 
IV, 8).

Studijų dirvoje Popiežius Pijus XI troško, kad ka
talikų universitetai būtų pritaikinti modernių laikų) 
reikalams; išmintingomis reguliacijomis, kurios išdės
tytos Apaštališkoje Konstitucijoje Deus Scientiarum 
Dominus (gegužės 24 d. 1931 m.), Šventasis Tėvas da
vė gražų pavyzdį šventosioms studijoms. Tai buvo tik 
praėjusių metų kovo 7 dieną, kad užgyrimas arba pa
tvirtinimas buvo duotas Konstitucijai Katalikų Uni-j 
versiteto Amerikoje. Popiežius Pijus*XI įsteigė skait
lingų centralinių seminarijų, ir įrengė visa tuomi, kas 
reikalinga ir naudinga; ir daugelis iš tų seminarijų iš
imtinai skirta gerovei pavienių tautų, kaip Ethiopams, 
kuriems seminarija įkurta pačiame Vatikane, ir Ro
mos mieste seminarijos įkurtos Rusams, Baltgudžiams, 
Rumaniečiams, Braziliečiams; ir kadangi dėl didelės 
reikšmės ir nepaprasto svarbumo, ypatingai reikia pa
minėti naują Propagandinę Kolegiją, tikrąjį universi
tetinį miestą, kur yra iš vieno susitelkę jaunuoliai, pri
klausanti 35 atskiroms tautybėms.

Visų tų seminarijų rūmai yra prašmatni, ir iš me
niško atžvilgio yra įspūdingi. Ir Šventasis Tėvas vi
siems sukūrė iškilmingą aukščiausiojo dvasiškumo 
monumentą, kurį aš norėčiau pavadinti “Kilniausia ir 
Naudingiausia Seminarija Kunigijai ir Draugovei”, ir 
tai yra žavėtina Enciklika iš gruodžio 20 d. 1935 m. a-i 
pie ŠVENTĄJĄ KUNIGYSTĘ. Toje enciklikoje smulk-j 
meniai nurodoma visa, kaip ekleziastiniai studentai tu- 
’i patys ruoštis savo pasiuntinybėje, būtent, ruoštis 
lorybėje, studijose, pagal laiko reikalavimus, kad gar
inti Dievą, padėti Bažnyčiai ir pasitarnauti artimui 
r draugovei.

KATALIKŲ BAŽNYČIA VISADA TA PATI
Tai daug užimtų išskaitliuoti įvairius svarbiuo

se is kultūros centrus, kuriuos įsteigė Popiežius Pijus 
XI; teužtenka paminėti Krikščioniškosios Archaeolo- 
gros Institutą, kurs leidžia kiekvienam matyti iš pir
mojo žvilgsnio, kad Katalikų Bažnyčia šiandien yra ta 
pati, kaip kad buvo pirmuose amžiuose — -su tais pa
čiais sakramentais, ta pačia doktrina, ir teužtenka pa
matyti Laterano Etnologiškojo Misijonieriavimo Mu
ziejų, kurs kiekvienam teikia progos pamatyti visokių 
tautų jr tolimiausių gentkarčių reginius ir juntamus 
istorijos ir papročių rekordus.

Vatikano Knygynas, kurį Popiežius Pius XI įtur
tino turtingomis kolekcijomis, ir Vatikano Archivai 
tapo moksliškai sutvarkyti ir suformuoti pavyzdžiu 
Kongreso Knygyno, Washingtone, D. C. Šventasis Tė
vas įstatė paminklinius rūmus Vatikano Galerijai. Jis! 
Castel Gandolfo Viloje įkūrė naują Obesrvatoriją ir 
Astrofyzikalinę Laboratoriją, ir jis ne vien norėjo, kad 
jo mieste nestigtų radijo stoties, bet įsteigė vieną 
prieinamiausią tobuliausią galimą radijo stotį. Pasau
lis buvo nustelbtas, kuomet Markonio bangų priemonė
mis Popiežius Pijus XI, vasario 12 dieną, 1931 metais, 
skelbė visoms tautoms savo palaiminimo ir taikos pir
mąjį pranešmą. Ir nuo to laiko, daugiau kaip vieną kar
tą klausėmės šiame krašte jo tėviškojo balso, ir džiaug
smas iš užjūrio palietė mus pačius, kad jutome esanti 
taip arti mūsų visų bendrojo Tėvo.

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei lcefiausite ekspresiniais garlaiviais

■ BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Kremerį lavone užtikrina patogių kelionę į Kamiu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 

* HAMBURG • NE WYORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbčsime jums išgantf svečių ir

7 immigracijos vizas dėl jflsų giminių iš Europos. 
Informacijų klauskite pas vietini agentę arba

252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMRURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

ĮSTEIGĖ MOKSLŲ AKADEMIJĄ
Savo 80 metų sukakties proga, Popiežius Pijus 

XI-ktasis praėjusiais metais iškilmingai inauguravo 
Pontifikalinę Mokslų Akademiją. Jis žino, kokią kon
tribuciją mokslas duoda žmonių protams,ir jis dėlto no
rėjo šalia savęs turėti tą mokslo šventyklą. Skiriant 
rinktiniausius narius, jis nežvelgė į skirtumą tikėjime, 
bet įtakingai pagrįso tiesą, kad gyvenimas, aukuotas 
mokslui ir vykdomas be persvaros, yra tiksliai sunau
dotas ir intelekto nuopelnas atsilyginama Dievui, pa
ties žmogaus inteligencijos Kūrėjui, šeši iš tų paties 
Popiežiaus rinktinųjų akademikų yra Amerikos pilie
čiai, ir todėl ta tauta turėtų džiaugtis ir būti dėkinga.

Dorovinė ir materialinė tokių nuveiktųjų pasiryži
mų vertybė liudija, kaip didelis yra Popiežiaus Pijaus 
XI-ktojo rūpestingumas visam progresui, padarytam 
intelekto išdavomis. Yra lengva dasiprotėti, kad di
desnė tų nuveikimų' dalis buvo įkūnyta jam einant pa
prastas kasdienines administratives pareigas, vykdant 
gailestingumo ir meilės darbus, įgyvendinant tėvišką 
atsidavimą kiekvienai žmonių klasei, ir labiausiai šali
nantis nuo viešojo pasirodymo bei vengiant asmeninio 
pasididžiavimo. Kuomet tai atsineša į pasaulio daly
kus, jei nori taip išsitarti, visa Šventojo Tėvo intenci
joje susija su didesne Dievo garbe ir dirbama didesnei 
Dievo garbei ir Bažnyčios gerovei. Laikas ir amžiny
bė gražioje ir kilnioje nuotaikoje susieina garbingoje 
jo užsimojimų darbuotėje arba veikloje.

. KOVOJA ATEIZMĄ
Didžioji kova, į kurią pasaulis šiandien pakliuvo, 

iš vienos pusės yra tarp ateistinio komunizmo, ir iš ki
tos pusės tarp visų tų dvasinių ir dorovinių vertybių, 
kurių Bažnyčia yra gynėja ir rūpestingoji globėja. Ta
čiau, dėl ko gi čia minime Bažnyčią? Priderėtų tiks
liau kalbėti apie žmonių giminę. Dėl tos priežasties, 
Vyriausias Ganytojas, vos tik atsikėlęs iš sunkios li
gos, savo enciklika Divini Redemptoris (kovo 19 d. 
1937 m.) stojo prieš tą nevidoną priešą, kurs su kiek
vienos rūšies priemonėmis ir taktikomis nenustojan
čiai skverbiasi visur, atsiliepdamas į individualines 
draugovės klases, į valstybes ir jų vadus, į visus gero
sios valios žmones, kad jie susijungtų į vieningą apsi
gynimą nuo ateizmo, rr kad aktyviu bendradarbiavimu 
prisidėtų teisingos socialinės tvarkos atstatymui, ir to
mis teisėtomis reformomis, kurios padėtų skurdžiams, 
kad palengvinti darbininkų klasių dalį, ir išgelbėti 
krikščioniškąją civilizaciją, kuri vienintelė “civitas”, 
kad yra tikrai “humana”.

Šventasis Tėvas atvirai kalba, kad tarp svarbių 
priežasčių dėl tos vyriausios nelaimės praplitimo buvo 
tikybiškas, dorovinis ir ekonominis apsileidimas, ku
riame palikta masės, pasaulinė plačioji ekonominė kri
zė, rasių ir tautų antagonizmas. Tai visa yra apverkti
na; tai yra neatidėliotina atitaisyti nelaimę, visa at
naujinti, atstatyti; ir Popiežius Pijus XI savo uoliame 
atsiliepime į valdovus ir valdinius iškilmingai patvir
tino žmogaus teises.

ŽMONIJA EINA TIKĖJIMO KELIU
Nuo to laiko kai žmogus buvo žmogum, žmonija ti

kėjimo keliu ėjo į Dievą, su pripažinimu ir pagarba 
tam sanktuajnjumui, kurį vadiname šeima. Kur norint 
yra užsilaikęs žmogaus pėdsakas, net ir tolimiausias, 
tai yra patvirtinta. Ir kiekvieną kartą, kuomet tvari
nys reikalavo sau priskirti dieviškas teises arba jas 
apribuoti medžiagai, pasauliui arba vienai rasei, pase
ka buvo chaosas ir sumišimas, mizerija, sugriuvimas.

Ateistinis komunizmas yra absoliučiai pasiryžęs 
priversti žmoniją padaryti šėtonišką žygį išeinant iš 
tiesos kelio, ir yra užsimojęs iš žmonijos išplėšti bran
giausią tėvainystę, būtent, tikėjimą į Dievą. Daugelis 
tapo apviltų ir apgautų, nežiūrint destrukcijos, tero- 

; rizmo, ir anarchijos, kuriai esame liudininkais. Tačiau, 
yra neužginčijama tiesa, kad didelė žmonių giminės 
dauguma tiki į Dievą ir garbina Jį; trokšta, kad šeima 
būtų tvirta ir tauri; trokšta, kad jaunimas būtų svei
kas ir padorus; trokšta, kad visi turėtų duonos ir būtų 
apsaugoti; trokšta, kad milijonų piliečių triūsas ir dar
bas turėtų teisingą atlyginimą; trokšta, kad visi ben
drautų bendram gėriui, ir tie, kurių pareiga yra prisi
imti tas atsakomybes, be kurių žmonių draugovė nega
li būti apsaugota, negali būti išgelbėta.

Popiežius Pijus XI, sekdamas savo pirmtakų pė
domis ir Jėzaus Kristaus mokymu, kartotinai skelbė 
tuos principus. Praėjusių metų kovo mėnesį jis iš nau
jo skelbė pasauliui, ryškiai ir iškilmingai — trims enci
klikomis, būtent: Katalikų Bažnyčios padėtis Vokieti
joje, kovo 14 d. 1937 m.; Ateistinis Komunizmas, kovo 
19 d. 1937 m.; Tikybos padėtis Meksikoje, kovo 28 d. 
1937 m. Tos trys enciklikos padidino pagarbą jo išmin
tingam tėviškumui. Jo mokymas, tuojau senas ir nau
jas, yra gyvenimo mokymas tobulame suderinime su 
prigimtos teisės reikalavimais, sukurtas žmogui, kurio 
siela yra tikrai krikščioniška, ir atsakantis žmonių gi
minės reikalams, pareigoms ir teisėms.

Šventojo Tėvo mokymas nepasensta, nes Dievas 
niekada nesensta, ir kadangi žmogus turi visada turėti 
reikalą, kurs negali jam atsakyti meilės, tiesos, šventu
mo, ramybės. Žmogaus gerovė ir gyvenimas glūdi tuS- 
sė dalykuose laike ir amžinybėje.

Tos tiesus yra artimos Amerikos žmonėms, ir ki
tos tautos žino kaip tiksliai subendrinamos su šios gar
bingos šalies piliečių aspiracijomis. Šio krašto konsti
tucija visiems užtikrina sąžinės laisvę. Didžiasai šalies 
pilietis, kardinolas Gibbons, savo garsaus veikalo “iTie 
Ambassador of Christ” — įvede, rašo: “Amerikos žmo
nės pažymėtu laipsniu turi prigimtas dorybes, kurios 
yra neatskiriamos antgamtinio gyvenimo pagrindais..

• v

Kun. Al. Bublys, MIC. vo karalystės ir Jojo te 
bes, o visa kita bus ji 
pridėta!” e(Mat. 6, 33) 
Ji nesako “tiktai”, ar “i 
tiktai”, bet VISŲ PIRi 
Neardykite Dievo nusti 
tos tvarkos laimei įsų 
ir nestatykite pirmo 
vieton tai, kas turi eit 
paskos — pirma Dievo 
ralystė ir Jo teisybė, o 
paskui “VISA KITA!’ 
y. žemiškieji dalykai! \ 
pirma švęskite sekmadi 
kaipo pirmąją sava: 
dieną, skirtą ypatin 
~' * ir s
sielos reikalams, o jau { 
kui šešias savaitės die 
išnaudokite žemiški e 

Be abejo, nuolatinis ver- reikalams aprūpinti! V 
įsigyti kuo dau-)pirma, kalbėdami “T 

tarkite “teatei 
sudaro didelį pavojų žmo-Tavo karalystė”, “tee 
nėms, būtent: permaža tavo valia”, o jau po 
vertinti sielos amžinąją kalbėkite “kasdienės d 
laimę ir jos išganymo dar- nos duok mums šianc 
bą, arba ir visai užmerkti ną!” Darbuokitės laiki 
akis į tai, kadangi regimo- su laiku; 
ji nauda mus pritraukia darykite amžinybės 
prie savęs labiau už nere- soj! _1_1___
girnas gerybes ir daugelį šviesos teneužgesinie an 
nutraukia šalin nuo pažini- nosios ugnies, mirganc 
mo tikrosios tiesos ir ma- ties didžiojo altoriaus 
lones! Dabarties žmonija mėlio, kuriame apsigyvi 
labiau palinkus už tyrelės Jėzus Švenčiausiame 
lėkštę, kaip kad Ezavas, a- kramente, ir dirbtuvių 
tiduoti Dievo vaikų pavel- minų dūmai teneužtem 
dėjimą ir už keletą sidabri-; žvilgsnio į dangaus žvai 
nių parduoti savo sielos iš- dės!
ganymą! Kaip tik Ižai jas prana

Bažnyčia mato šį pavo- skundžiasi: “Tavo rinl 
jų; ko deliai ji ir pakelia j niai slėniai pilni karis 
savo balsą lyg trimitąvežimų ir raitelis sust 
“Ieškokite visų pirma Die- ties vartais. Judo gaul 

” bus atidengta ir tą die 
Žmonės, kurie taip atsidavusiai parodo lojališką klus- įu apžiūrėsi ginklų sanc 
numą žmonių valdžios įstatymams, nenukreips savo miško namuose. Jūs ma 
veido prieš dieviškąjį apreiškimą, kuomet įsakingi rei- sjte Dovido miesto plyši 
kalavimai yra ryškiai ir įtikrinančiai statomi jų aki- fcad jų pasidarė daug, 
vaizdoje”. ... .............. rinksite žemojo tvenki:

Šia laiminga proga, kuomet Popiežiui Pijui XI-kta- vandens, suskaitysite . 
jam sukanka 81 metai, jis nusipelno visuotinos pagar- ruzalės namus ir ardys 
bos. Ta proga bus tikroji ir reale, jei klausysime Vy- namus sienai sustiprii 
riausiojo Mokytojo ir Visuotinojo Tėvo, ir seksime iš- jūs padarysite duobę tž 

dviejų sienų senojo tven 
nio vandeniu. Bet jūs nej

R. K. Bažnyčia Ir Dabarties
Z

1. R. K. BAŽNYČIOS UŽDAVINYS IŠ ATŽVILGIO 
Į NAUJŲJŲ LAIKŲ ŠEIMYNINKA VIMĄ

Dabarties laikus atžymi 
milžinškas technikos ir 
pramonės išsivystymas: 
dirbtuvių mašinų ūžimas, 
orlaivių propelerų dardėji
mas, automobilių dundėji
mas, milžiniškų garlaivių 
po vandenis takšėjimas — 
visa tai yra naujųjų laikų 
išdavos, kuriomis jie ne be 
reikalo didžiuojasi. R. K. žimasis 
Bažnyčia ne tik neniekina giausia žemiškųjų gerybių mūsų”, 

• i •' . . « ' • • r* j j • i ■■ • • v __

varžytinėse. Galima abiem 
rankom bendradarbiauti 
su naujaisiais laikais, o 
kartu abiem kojom stovėti 
ant bažnytinio pado!
a) ĮSPĖJIMAS APIE PO- Dievui pagarbinti i

_____•___________ 2__ ___ ____ * *__ '•* -__ oinlno vm Ir n 1 n rva c?
MIETINIŲ GERYBIŲ 

VERTŲ

v •

dabarties laikų pažangos 
ir laimėjimų, bet, priešin
gai, ji laimina jųjų išradi
mus savo pašventinimo 
maldomis! Ji panaši šei
mos tėvui, kurs iš savo iž
do išdalinę ja senus ir nau
jus dalykus. “Todėl kiek
vienas Rašto žinovas, pa
mokytas apie dangaus ka
ralystę, panašus į žmogų 
šeimininką, kurs išima iš 
savo iždo naujų ir senų da
lykų”. (Mat. 13, 52). Ant 
altorių žiba žibinčiuose se-Į 
nos žvakės, tačiau greta jų 
spindi ir elektros šviesa!

Naujojo Įstatymo Bažny
čios vaikams nėra uždraus
ta kartu su naujaisiais lai
kais žengti pirmyn ir daly
vauti šeimynin k a v i m Oi

tačiau, visa 
ši 

Dirbtuvių elektril

gailingus jo nurodymus.
MELSKIMĖS UŽ POPIEŽIŲ

Gerbkime Kristaus Vietininką. Pats Jėzus Kristus žvelgiate i tą, kurs tai j 
pagerbė jį: Jis pripažino ir paskelbė jį tvirta nepajudi- darė, ir nematote to, ki 
narna Uola. Jis pastatė jį prieš visus apaštalus; Jis no- iš tolo tai atvedei... Iš t 
rėjo, kad jis būtų su Juomi visuose Jo Dievybės apreiš- rUJU tas nedorumas neb 
kimuose, kad būtų garbingiausiųjų nuveikimų liūdy- jums dovanotas iki m 
t0-jas - čiai, sako Viešpats, kar

1 •; — Iz. 22, 7-1'
Tai pirmas Bažnyčios 

spėjimas: “Visų pirma!
(Bus daugiau)

■ . ' čiai, sako Viešpats, kar
Tat, melskimės už Popiežių. Pats Kristus meldėsi VUU Dievas” 

už Petrą. “Aš prašiau (meldžiaus) už tave (Petrai)”! 
(Luk. XXII, 32). Melstis už Šventąjį Tėvą yra susivie
nyti su šventomis jo intencijomis, kurios visos skiria
mos žmonių gerbūviui, gėrovėj ir išganymu.

Garbingasai Popiežiaus Pijaus XI-ktojo vardas y- 
ra apnyktas tyriausia, skaisčiausia garbe. Tai yra dan
giškoji garbė, nes joje dalyvauja daugiau kaip trys de
šimt šventųjų ir suviršum trys šimtai palaimintųjų, 
kuriuos jis pakėlė į altoriaus garbes. Tai yra doktrinos 
ir išminties garbė; universitetai, studijų centrai, ku
riuos jis įsteigė, globojo ir išturtino, yra tos garbės pa
žiba, ir yra padaugnta keturių išminčių figūromis, 
kaip Alberto Didžiojo, Jono nuo Kryžiaus, Petro Kani- 
zijaus ir Roberto Bellarmino, kuriuos įskaitė tarp Baž
nyčios Daktarų.

SKLEIDŽIA KATALIKŲ VEIKIMĄ
Garbė švietė plačiojo pasaulinio dėmesio ekspozi

cijose civilizacijos istorijai, tokiose, kaip Vatikano Mi
sijų ekspozicija ir Spaudos Paroda. Ta garbė kasdie
niai reiškiasi darbingose Katalikų Veikimo srityse, 
kaip Popiežius Pijus XI norėjo ir pats uoliai skleido ir 
plėtė tokį veikimą; tose srityse katalikai iš įvairaus 
amžiaus ir socialinės klasės aukojo savo nuoširdų ben
dradarbiavimą ir visa kuomi padeda kunigijai veikti 
religijos, edukacijos ir labdarybės darbuose.

Tą garbę patvirtino daugelis tautų, ir pagrįso en- 
tentėmis ir konkordatais, kad užtikrinus sau tvirtesnį 
pagrindą moralinio solidarumo praplitimui. Ta garbė 
atsispindi tolimųjų misijų šalyse, kurios evangelizuo- 
jamos Dievo vardan, ir ryškiai švieča Oriente, Arti
muose Rytuose ir Tolimuose Rytuose, kur visur Popie
žius Pijus XI nesigailėdamas teikė savo išminties ir tė
viškojo atsidavimo turtų. Popiežius Pijus XI celebravo 
trejus šventuosus metus, kuriuose viso pasaulio tau
tos liudijo tai garbei, dedant pastangų atvykti į Romą, 
kad išgirsti gyvąjį jo žodį. Ta garbė buvo kartotinai 
patvirtinta iškilmingais Eucharistiniais Kongresais, 
istorinėmis manifestacijomis tikėjimo į Šventąją Eu
charistiją ir pagarbos parodymu Suvereno Popiežiaus 
lagatams.

Šventasis Tėvas, Popiežius Pijus XI, mūsų am
žiaus pasididžiavimas, kad dar ilgus metus tęstų jo 
meilės ir ramybės darbuotę, taikos veiklą.

(Pabaiga)

• v
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Lietuvos Vyčių 26-as Seim 
Chicago, III.

Šiais metais Lietuvos \ 
čių 26-tas Seimas 
antrad., trečiad., 
tadienį, rugp., 9, 
d., Aušros Vartų 
Chicago, III.

Visi parapijiečiai subri 
do ir plačiai kalba apie 
jaunimo suvažiavimą.

Vietinė kuopa daug ds 
buojasi, kad Seimas viss 
atžvilgiais pasisektų, ir 
abejonės bus sėkmingi 
kadangi visi nariai prisid 
da darbu.

Seimo programa tikr 
bus įvairi. Delegatai ga 
progą pamatyt Chicag 
miestą ir plačiai žinom: 
įstaigas.

Kadangi dabar yra na 
jų narių vajus, kuopos ž 
miai padidėjo. Tad, ku 
pos, naudokitės šia proį 
ir siųskite pilną kvotą dėl 
gatų į Seimą, kad galėt 
mėm pravest naudingų o 
ganizacijai nutarimų.

Visais Seimo reikalą 
kreipkitės į kom. sekr. J 
Brazauskaitę, 2232 Sout 
Bell Avė., Chicago, III.

Lauksime visų! Mari

M

v •
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įvyks 
ketv 

10 ir
para

Veiklioje ir stiprioje jai 
nystėje yra įrašyta ilga i 
laiminga senatvė.
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ALTORIŲ KONSEKRACIJOS ] 
PRASME

L
DETROIT, MICH NASHUA, N. H.

Balandžio 22 d., kaip jau buvo 
rašyta, J. E. vyskupas Vilius D. 
O'Brien, D. D., pakonsekravo 
Marijonų seminarijos koplyčio
je esančius altorius. Apeigos su 
mišiomis, kurias laikė pats Vys
kupas, užtruko apie tris valan
das, tačiau nebuvo nuobodžios, 
kadangi ceremonijos buvo gra
žios, reikšmingos ir labai įspū
dingos.

Konsekruotų altorių yra labai 
mažai, nors pritiktų, kad visi al- 
toriaią kaipo Nekruvinosios Au
kos aukurai, būtų konsekruoti. 
Jeigu altorius nėra konsekruo
tas, arba jeigu nėra jame bent 
konsekruoto Mišioms akmens, 
negalima ant jo Šv. Mišių laiky
ti. Toks yra Bažnyčios nustaty
mas ir reikalavimas.

Aukštas altoriaus vertinimas 
bei išskyrimas semia reikšmės 
iš pačio žmogaus, kuris savo 
prigimtyje jaučia, jog tai kas 
Dievui tarnauja nėra koks kas
dienis ir paprastas dalykas. To
dėl tokį daiktą išskiria iš savo 
kasdienio gyvenimo ir jį ypatin
gai gerbia. Nuo seniausių laikų, 
senojo Egipto ir žydų laikais, 
žmonės ypatingu būdu pašvęs- 
davo ir išskirdavo iš kasdienio

vui ir Jį garbintų. Pavyzdžiui, 
konsekruotas kielikas, tuo pa
čiu yra išskirtas iš kasdienio 
žmonių vartojimo. Jis yra pa
švęstas laikyti Kristaus Kraują 
ir taip būti panaudotu Mišių 
aukoje. Tokiu savo prisidėjimu 
Mišiose kielikas tarnauja Dievui 
ir Jam tenka garbė. Žmonių rei
kalams jo nevalia vartoti. Jeigu 
kas žinodamas, kad kielikas y- 
ra konsekruotas, tyčia jį imtų 
ir panaudotų jį atsigėrimui ar 
kitiems pasauliniams tikslams, 
papildytų šventvagystę. Taip ir 
konsekruotas altorius; jis nėra 
paprastas stalas, ir jo nevalia 
vartoti kasdieniams tikslams.

Tarp konsekruoto dalyko ir 
vien pašventinto, ar palai
minto yra daug skirtumų. 
Pirmiausia, kas link asmens, 

kuris konsekraciją gali atlikti. 
Paprastose sąlygose konsekruo
ti gali tik vyskupai, gi šventinti 
ir šiaip jau kunigas.

Toliau, konsekracijos apeigos 
yra iškilmingesnės už pašventi
nimo apeigas. Konsekracijoje 
visad yra vartojami šventieji a- 
liejai; pašventinime gi, papras
tai vartojamas tik švęstas van
duo.
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LDS. N. Anglijos Apskričio Metine
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Šešta ir septinta siuvimo 
pamoka įvyko balandžio 7 
d. ir 21 d. Mikalauskienės 
Veronikos bute. Sekančios 
dalyvavo: Banionienė, ML 
čiutienė, Jarušienė, Mika
lauskienė, Petrauskienė, 
Lukasevičienė ir Vasiko- VCUU 1UCVUO

nienė. Aštunta pamoka į- buvo lenkų kalėjime už lietuvy- 
vyko gegužės 5 d., taip pat bę, o dabar ištremtas už 30 kilo- 
Mikalauskienės name. Va- 
sikonienė vaišino užkan
džiais. Nutarta devintą 
pamoką turėti birželio 2 d., 
1 vai. po pietų, Jarušienės 
name. O Yurgutis,
M. S. 54 kp. korespondentė.

A. a. Malvina Navickienė 
(Vaškelevičiūtė) atvyko į šią 
šalį 1909 m. Paėjo iš Vilniaus 
krašto, Merkinės par., Puvočių 
kaimo. Lietuvoje turi brolį Kas
parą ir 4 seseris, visos ištekėju
sios. Brolis turi gerą ūkį, bet 
dėl lenkų okupacijos negali gy
venti savo ūkyje. Ilgus metus

vartojimo dalykus naudojamus 
religijos kultui. Romėnai ir grai
kai turėjo ypatingai pašvęstus 
aukurus ir šventoves įvairiems 
savo dievaičiams, dar prieš krik
ščionybės dienas. Katalikų Baž
nyčioje altoriai buvo vartojami 
nuo pat pradžios. Iš karto, alto
rius buvo tik paprastas stalas 
ant kurio būdavo atnašaujama 
Mišių auka. Kokiu būdu šie pir
mieji altoriai krikščionių buvo 
branginami ir vertinami, mums 
nėra žinoma. Tačiau, iš užsiliku
sių raštų matom, jog jau ketvir
tame šimtmetyj altoriai buvo 
konsekruojami. Tų laikų konse
kracija skiriasi nuo šiandieni
nės, ne savo esme, tik apeigo
mis. Ketvirto šimtmečio konse
kraciją sudarydavo iškilmingas 
kurio nors kankinio relikvijų 
pernešimas ir jų įdėjimas alto
riuje. Pirmą tokią konsekraciją, 
kiek yra žinoma, atliko Šv. Am- 
broziejus, pernešdamas šv. Ger
vazo ir Šv. Protazo kūnus. Pagal 
smulkiai Bažnyčios nustatytas 
apeigas ir maldas, altoriai imta 
konsekruoti tik aštuntajame 
šimtmetyje.

KAS YRA KONSEKRACIJA? 
Bendrai, konsekracija reiškia 
visišką kokio nors dalyko išsky
rimą iš kasdienio ir paprasto 
žmonių vartojimo ir jo paskyri
mą vien šventiems tikslams. 
Konsekruoti, reiškia pašvęsti 
asmenį arba daiktą, kad jis mal
domis, apeigomis tarnautų Die-

Edw.V. Warabow
(WRUBLIAUSK A S)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St.
Tel. Broekton 2005

Kas link konsekracijos padari
nių. Konsekracijos negalima pa- 
kartot. Tas stovis ar laipsnis į 
kurį konsekracija kurį asmenį 
ar dalyką iškelia, yra pastovus, 
nesimainantis. Tačiau, ne visa
dos taip su palaiminimu.

Konsekracija suteikia daug 
skaitlingesnes ir veiklesnes ma
lones negu pašventinimas. Ta 
proga čionai pažymime Kardino
lo Mundelein suteiktus atlaidus 
Marijonų Seminarijos konse
kruotų altorių lankytojams. 
Būtent: dienoj, kurioj altoriai 
buvo konsekruoti, kiekvienas, 
kurs juos aplankė ir pasimeldė 
popiežiaus intencija, įgijo viene- 
rių metų atlaidus; metinėse al
torių konsekracijos sukaktuvė
se, altorius aplankantieji ir pa- 
simėldžiantieji popiežiaus inten
cija, įgyja du šimtu dienų atlai
dų. Šiuos atlaidus paskelbė lo
tynų ir anglų kalbomis vyskupo 
W. D. O’Brien sekretorius kun. 
T. Reed, užsibaigus konsekraci
jos pamaldoms.

Dar žodis dėl konsekruoto 
daikto, vietos ar asmens iš

niekinimo. —
Jeigu neleistinai vartojama, 

ar elgiamasi su konsekruotu 
daiktu, vieta ar asmenimi, tai 
šalia išniekinimo nuodėmės, dar 
papildoma kitos rūšies nuodėmė, 
būtent — šventvagystė. Ir ją 
reikia aiškiai paminėti išpažin- 
tyj. Pašventintų dalykų atveju- 
je, ne visada taip yra. Pavyz
džiui, jeigu kas būtų pavogęs 
konsekruotą kieliką, neužtektų 
per išpažintį pasakyti, jog pa
pildė vagystę, ar kad pavogė 
daiktą trijų šimtų dolerių ver
tės, ar panašiai. Toks turėtų ai
škiai išpažinti, jog pavogęs kon
sekruotą kieliką; tai reiškia, jog 

į ne vien vagystę papildė, bet ir 
. šventvagystę.

Ne visi pamaldumui naudo
jami dalykai yra konse

kruojami.

“L —
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PROGRAMA
MUZIKA — 'Keturių Karalių' Orkestras. Šokiai Dykai. Iki Vėlumos. 
DAINOS — Išpildys Šv. Roko Par. Choras Su Varg. J. E. Vaičaičiu. 
MOVIS — Bus Rodoma Krutanti 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 J Namus.
Kviečiami Visi Lietuviai, Kaip Senesni Taip Ir Jaunimas. Dalyvauti 
Pirmoje Pavasario GEGUŽINĖJE. KV|EC|A renGEJAl.
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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.

Pontifikalas mini sekančias 
konsekracijas: vyskupo, neju- 
domo altoriaus; Mišioms ak
mens portatilio, bažnyčios ir 
kieliko su patena. Kiti pamaldu
mui daiktai nėra konsekruojami, 
bet tik pašventinami.

Konsekravimui yra tam tikros 
sąlygos. Čia pagvildensim tik rei 
kalingas sąlygas altoriui konse
kruoti. Visų pirma, pati bažny
čia, kurioje yra konsekruotinas 
altorius, turi būti konsekruota, 
arba bent iškilmingai pašven
tinta. Patsai, altoriaus stalo vir
šus turi būti iš akmens, ir tai iš 
vieno gabalo. Akmuo turi būti 
toks, koks gamtoje randamas, o 
no dirbtinas. Altoriaus viršus 
turi būti tvirtai sujungtas su 
šonais, ramsčiais ar stulpais lai- 
ne dirbtinas. Altoriaus viršus 
turi būti iškalta duobutė, į ku
rią per konsekraciją įdedama ir 
užlipdoma šv. kankinio relikvi
jos.

Altorius tam tikrais atvejais 
praranda savo konsekraciją, bū
tent:

1. — Jeigu altoriaus viršus 
būna nukeltas, arba atskirtas 
nuo kojų arba apačios, nors tai 
būtų tik akimirkai; arba jeigu 
nors vienas remiančių stulpų 
būtų pašalintas.

2. — Jeigu altoriaus viršus 
perskyla arba būtų sudaužytas 
į dvi ar daugiau dalių. Jeigu nu
mušamas kampas, kuriame yra 
šv. aliejais pateptas kryžius.

3. — Jeigu kas išimtų relikvi
jas, arba sudaužytų ar nuimtų 
akmenuką dengiantį relikvijų 
indelį.

Visuose šiuose atvejuose alto
rius prarastų savo konsekraci
ją ir iki kol konsekracija būtų 
atnaujinta, nebūtų leista ant to
kio altoriaus laikyti šv. Mišių. 
Tokiame atvejyje galima uždė
jus kitą konsekruotą akmenį ant 
altoriaus laikyti Mišias.

Marijonų Seminarijoje didžio
joje koplyčioje visi trys altoriai 
pakonsekruoti. Jie yra padaryti 
iš šlipuoto marmuro akmens ir 
atsako visiems nustatytiems 
konsekravimo reikalavimams. 
Kas link relikvijų į juos įdėta 
šv. Kandilo, kankinio, relikvijos. 
Gražiame indelyje, jie buvo užli
pinti altorių viršuose.

Nors nėra įsakymo, jog visi 
altoriai pasaulyj būtų nejudomi 
ir konsekruoti, bet kur tik gali
ma, prie to išpuola prisitaikinti, 
kadangi altoriai yra panaudoja
mi visų kilniausioje, Dievo ma
loniausioje Išganytojaus nekru
vinoje aukoje. Taigi, pritinka, 
kad ir pats altorius būtų kuoiš- 
kilmingiausiai konsekruotas.

S. P. Vaičaitis, MIC.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE Į

.............. ....... ........................... ............

GREENFIELD, MASS. PAGERBĖ UŽSITARNA
VUSIUS VEIKĖJUS

Balandžio 27 d., LDS 113 
kp. nariai organizuotai nu
ėjo pas pp. Joną ir Moniką 
Vaičiulius, LDS 113 kp. 
pirmininką, juos pagerbti 

no lietuvius katalikus dva- ir atsisveikinti. Gerb. na- 
siniais reikalais: išklausė .rėš tuojau pagamino ska- 
išpažinčių, pasakė įspūdin- nių užkandžių ir parūpino 
gą pamokslą, atnašavo šv. gėrimėlių. Visi gražioje ir 
mišias airių parapijos baž- draugiškoje nuotaikoje, tik 
nyčioje. Mes Greenfieldie-labai susijaudinę šnekučia- 
čiai nuoširdžiai dėkojame vosi, vaišinosi ir linkėjo pp. 
Dvasios Vadui, kun. P. Ju- Vaičiuliam Sveikatos ir 
raičiui ir prašome Dievo Dievo palaimos naujoj vie- 
jam sveikatos.

Šv. Onos draugijos ba
lius puikiai pavyko. Daly
vavo nemažai publikos. 
Draugijos valdyba ir ba
liaus komisija dėkoja vi
siems už dalyvavimą.

LDS 113 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyko balan
džio 24 d. pp. Vinco Aguo- 
nio namuose. Susirinkimą 
pradėjo pirm. Jonas Vai
čiulis malda. Pp. Gikniai 
buvo surengę “Bingo Par
ty” ‘Darbininko’ Intertype; 
fondo naudai. Liko pelno: 
$2.25, kuriuos raštininkas 
pasiuntė į Centrą. Viso mū
sų kuopa 
tertype 
$10.00.

(LDS 
džiai dėkoja kuopai ir na
riams už paramą).

Pasibaigus svarstymams 
mūsų kuopos pirmininkas 
pranešė, kad jis apleidžiąs 
Greenfield ir vykstąs gy
venti į kitą koloniją. Visi 
nariai susijaudino, susijau
dino ir pats mūsų pirminin
kas, kad gyvenimo aplin
kybės verčia skirtis. Pirm. 
Jonas Vaičiulis atsisvei
kindamas ragino visus na
rius laikytis vienybėje ir 
darbuotis šios kuopos ir vi
sos organizacijos gerovei. 
Laikinuoju pirmininku liko 
vice - pirm. Adomas Bud- 
revičius. Kitas susirinki
mas įvyks birželio 26 d.

Prieš Velykų šventes šio
je kolonijoje lankėsi kun. 
P. Juraitis, Šv. Pranciš
kaus lietuvių par. (Athol, 
Mass.) klebonas ir aprūpi-

II

“Darbininko” In- 
fondan aukojo

Centras nuošir-

toje ir naujame biznyje. 
Visi apgailestavo, kad pp. 
Vaičiuliai išvyksta į kitą 
koloniją, nes Greenfielde 
jie daug pasidarbavo. Po
nas Jonas Vaičiulis, būda
mas ilgametis LDS narys, 
daug darbavosi šios kolo
nijos draugijose ir visame 
lietuvių veikime.
prakalbas LDS kuopos 
suorganizavimui, 
darbavosi, kad tos prakal
bos pavyktų ir pavyko. Su
siorganizavo kuopa p. Jono 
Vaičiulio pasidarbavimu. 
P-nios Monikos Vaičiulie
nės pasidarbavimu kiek 
metų atgal įsisteigė Šv. O- 
nos draugija. Nebuvo nei 
vieno svarbesnio įvykio, 
kur pp. Vaičiuliai nebūtų 
prisidėję savo darbu ir su
manumu. Todėl Greenfiel- 
diečiai ir apgailestauja, 
kad tiek daug padarbavę 
veikėjai išvyksta į kitą ko
loniją. Greenfieldiečiai, y- 
pač LDS nariai linki pp. 
Vaičiuliam geriausio pasi
sekimo naujame biznyje ir 
linki Dievo palaimos jųjų 
darbuose. A. Dėdinas.

Surengė

daug

P. S. Pp. Vaičiuliu nau
jas adresas: Statė Road, 
W. Minister, Mass.

t

MONTELLO, MASS
Šiomis dienomis plačiai j 

kalbama apie Lietuvių Į 
Darbininkų Sąjungos Nau
jos Anglijos Apskričio ren
giamą Gegužinę, kuri į- 
vyks gegužės 29 d., š. m., 
Romuvos Parke, Montello, 
Mass. Kadangi ši Gegužinė 
yra lyg tas klasiškas re
kreacinis poilsis, turtinga 
savo gražia programa, to
dėl visus begalo domina. 
Štai po bažnytinių pamal
dų visi vyksta sekti klasiš
ko baseball žaidimo, kurį 
žais Marianapolio kolegi
jos ratelis su Brocktono a- 
pylinkės sporto žvaigždė
mis. Čia matysi kaip jau
ną, taip ir seną. Čia visų 
mintys nukryps į tuos jau
nuolius, kurie yra mūsų 
tautos rytojus. Čia prijau
timas parodys kiekvienam, 
kad mes gyvi ir sumanūs 
lietuviai esame tikrai apsi
šarvoję ne vien kasdieninio 
rūpesčio našta, bet suge
bame išnaudoti ir liuosą 
nuo darbo valandėlę, kil
niomis ir švariomis pramo
gomis. Čia pajusi lietuviš
kos dainos gaivinantį rytą, 
kuris lyg sapnas nuneš ne
vieną į tą kraštą, kuris pa
liktas prieš kelioliką, ar 
kelias dešimts metų ir pa
lydės upių pakriaušiais, 
bei žaliais papieviais, ru
giu svyruojančiais laukais. 
Čia ramus svajonės sapnas 
paliks tave valandėlei tuo 
kūdikiu, kuris yra laimin
giausias savo gyvenimo 
kelyje... O jei esi modernus 
ir nori naudotis paskutiniu 
jos žodžius, čia pat rodoma

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.
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metrų nuo savo ūkio į Gudiją. 
Amerikoje velionė paliko vyrą 
ir sūnų, seserį Oną Overkienę 
Nashua.

j Velionė buvo gera katalikė. 
Taigi į šermenis buvo atėję kleb. 
kun. dr. A. Bružas ir kun. Buce- 
vičius ir su altoriaus vaikais su
kalbėjo rožančių už velionės vė
lę. Palaidota su trejomis šv. mi
šiomis iš Šv. Kazimiero lietuvių 
par. bažnyčios. Lai būna lengva 

Į jai šios šalies žemelė! Rap.

NAUJOS KNYGOS
TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 

kun. Juozas Židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako į įvairius užme
timus bei priekaištus. Ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ....... $1.00.

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ...............................  25c.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ...........

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina .................

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina .......

Knygos gaunamos: —
Darbininkas

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

LDS. Connecticut Apskričb 
Kuopoms Pranešimas

Pranešu, kad LDS Conneti- 
eut apskričio, pusmetinis siva- 
žiavimas įvyks 22 d. Gegužfe š. 
m., Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 339 Green Str., New Ha- 
ven, Conn.

Visos kuopos kviečiamos da
lyvauti šiame suvažiavime, pri- 
siunčiant atstovus su naudin-

krutami - judami paveiks-! gaiš ir rimtais įnešimais organi-

lai. O jei esi dienos sportas, 
čia pat turėsi progą išgirs
ti gražiosios muzikos tak
tingus akordus, kurie kels 
klausančius ir kvies pritar
ti kojų taktu lydėti juos 
atgal, į jaunatvę, į tas die
nas, kurios prabėgo lyg 
gražiausioji svajonė...

žodžiu, gegužės 29 d., tai 
tikro džiaugsmo šventė, 
į kurią ir kviečiami visi at
vykti ir imti dalyvumą 
jos malonumuose.

Valio, visi į Romuvą!!!
Kvieslys-Piršlys

zacijos gerovei.
Kadangi jau artėja Trilypė 

Gegužinė, kuri įvyks 26 d. bir
želio, š. m., tai kviečiame visas 
kuopas prie to rengtis ir pada
ryti pranešimus šiame suvažia
vime, būtent, kas yra nuveikta 
ir kaip rengiamasi dalyvauti.

Sesijos prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

B. Mičiūnienė, 
Apskričio Rašt-kė.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

I



DARBININKAS 1

Moterys Katalikų Akcijoje
pasauliečių* ir net moterų. 
Fiįemonai, laiške ragina jį 
padėti toms moterims, ku
rios padėjo jam — Povilui 
Evangeliją skelbti. Tar
tum sako: “Jos priklauso 
Katalikų Akcijai”.

Taigi matome, kad Kata
likų Akcija sena kaip ir 
pati Bažnyčia, tik ji nevi- 
sada ir nevienoda forma 

i pasireiškia. Per nekurį lai
ką ji buvo tarsi pamiršta. 
Nuo pusės praeito šimt
mečio jį aktyviau pasireiš
kė. Šv. Tėvas Leonas XIII 
ir Pius X atvirai kvietė pa
sauliečius: vyrus ir mote- 

irys į darbą gelbėti žmoni
ją iš dvasinio ir medžiagi- 
į nio skurdo, ir atnaujinti 
visą Kristuje. Dabartinis- 
gi Šv. Tėvas Pius XI tą pa
sauliečių darbą dar labiau 
aikštėn iškėlė ir užvadino 
Katalikų Akcija. Toji akci
ja yra jam taip brangi, 
kaip akies lėliutė. Ji yra 
“savyje graži, žmonijai 

I svarbi ir kilni”. Nebereika- 
lo Šv. Dionizas sakė: “kad 
šis darbas iš visų darbų y- 
ra dieviškiausias”. Jį tu
rėtų palaikyti ir remti ne 
tik vyskupai ir kunigai, 
kurie supranta jo vertę, 
bet taip pat valstybės gal
vos ir vyriausybės”. Jeigu 
Katalikų Akciją rems ir 
pasauliečiai, ji tikrai atneš 

____ 1 katalikiškoms tautoms 
čionybės plitimo pradžia gausių vaisių ir pažadinda- 
Romoje, taip pat Katalikų ma religinį nusistatymą, 
Akcijos darbas. Ką būtų nemažai padės žmonių ge- 
padariusi Dvylika Apašta- rovei”, sako dabar viešpa- 
lų išsisklaidžiusių pašau- taująs Šv. Tėvas Pius XI. 
lio beribėje, jeigu būtų ne- Jis nuo pat pradžios rūpin- 
kvietę prie savęs žmonių: damasis žmonijos gerovę, 
vyrų, moterų, senelių ir pasaulio taika, šaukia kad 
vaikų, jiems sakydami :■ “Kristaus taiką Kristaus 
“Neškime pasauliui dan-karalystėje” įgyvendinti 
gaus dovanas, padėkime turi visi geros valios žmo- 
mums jas išdalinti”, šv. i nės vyrai ir moterys stoti 
Povilas Apaštalas savo lai-į darbą.
škuose, ypač baigdamas Dabar manau jau turite 
laiškus, sumini visą litą- supratimą kas yra Katali- 
niją vardų, kurie padėdavo kų Akcija. Pats Šv. Tėvas 
skelbti Evangeliją. Jų tar-'Pius XI jai definiciją duo- 
pe mažai kunigų, bet daug' da. “Katalikų Akcija yra

(Kun. P. Juškaičio paskai
ta Moterų Sąjungos Aps
kričio suvažiavime, gegu
žės 1 d., š. m., Worcester, 
Mass.)

Brangios Sąjungietės:
Amerikos Lietuvių Ro

mos Katalikų Moterų Są
junga, susikūrusi 1914 me
tų pabaigoje, apart kultū
ros darbo yra užsibrėžusi 
sušelpimo, apsidraudimo, 
labdarybės ir apšvietos ti
kslus. Tie tikslai, bei dar
buotės užsimojimai, įeina 
ir į Katalikų Akcijos veik
lą. Trumpai pasirūpinsiu 
Jums, brangios sąjungie
tės, supažindinti, kaip Mo
terys gali prisidėt Katali
kų Akcijos veikloje?

Visų pirma, norėčiau pa-i 
klausti Jūsų, kas yra toji 
Katalikų Akcija? Daugelį 
kartų kiekviena tuos žo
džius esate girdėjusios. 
Bet ar suprantate jų reik
šmę? Labai daugelis yra 
tokių, kurie neturi tikro 
supratimo apie Katalikų 
Akciją. Paties Šv. Tėvo Pi
jaus XI žodžiais tariant: 
“Katalikų Akcija nėra gra
ži laikų naujiena, kaip kad 
įsikala sau į galvą kai ku
rie nusistatę jos nepriimti, 
ir nemėgstą”. Ji jau seniai 
atsiradus. Ji pirmuose am
žiuose buvo stipresnė, ne
gu mūsų laikais. “Krikš-
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Sakyk aiškiai savo pardavėjui-
“PICKWICK ALE” ir patikrink

i
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Dabar manau jau turite

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

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

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

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

65c. 
75c.

$1.50 
. 90c.
$1.50 
$2.50

apvalūs kampai ................................................................................. .
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi..............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi. odos imitacijos apdarai ..........................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ... ................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai ..................................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ............
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi.................. .
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

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

$3.00

65c.

ar pardavėjas leidžia Ale iš
krano ant kurio yra parašas

PICKWICK ALE. Jūs galite ats

kirti PICKWICK, nes jis turi
skirtingą skonį. Jei jums ne-

• duoda PICKWICK, skųskis parda-

Iš Krano Buteliuose
PARODYK Į KRAN^y (12 oncų ir pilnomis Kvortomis)

vėjui

dais moterys gali joje da- gustinas tapo uoliu tikeji- 
lyvauti. Būdų yra daug ir mo gynėju, įšventytas ku- 
jie tiek įvairūs, kad kiek- nigu ir vėliaus vyskupu, 
viena gali pasirinkti tinka- Šv. Monika matydama kaip 
mą savo sugebėjimui, gy- reikiant atlikusi motinos 
venimo sąlygoms būdą. katalikės pareigas tarė Šv.

Pirmas būdas tai stoti į Augustinui: “Sūnau jau 
Katalikų Akcijos darbinin- nieko nėra šiame pasauly- 
kų eiles ir Bažnyčios vy- je, ko galėtų trokšti mano 
riausybės vadovybėje pa- širdis. Nežinau, kam dar 

j aukoti visą savo asmeny- galėčiau ilgiau gyventi, 
bę, padedant Bažnyčiai Būdama čia ant žemės tik- 
dirbti apaštalavimo darbą, tai to troškau, kad prieš 
Čia nereiškia, kad reikia mirtį galėčiau matyti tave 
tapti vienuole. Ne. Pašau- geru Kataliku. Tasai troš- 
lyj gyvendamos, likusi nuo kimas jau įvyko geriau ne
savo tiesioginių pareigų gu galėjau norėti. Dabar 
laiką ir sugebėjimą paau- žinau, kad niekini visus 
koti apaštalavimo darbui, šio pasaulio daiktus ir tik 
Jeigu tas negalima, tai pa- nori būti Aukščiausiojo 
gal Šv. Tėvo Pius XI — žo- iarnu”. Po dviejų dienų ji 
džių apaštalauti būdai y-i mirė. Ji atliko Apaštalavi- 
ra: Maldos, Darbo, žodžio, mo darbą geru pavyzdžiu, 
Plunksnos ir Mokesčio, giliu, gyvu tikėjimu, tyliu 
Katalikų Akcijai viskas kentėjimu ir uolia ištver- 
tinka: geras žodis, gražus minga malda. Čia glūdi tik- 
pavyzdys, geri darbai ir jų 
parama, bendradarbiavi
mas spaudoje ir medžiagi
nė auka. Nei vienai sąjun- 
gietei šiais būdais prisidėti 
prie Katalikų Akcijos ne-, 
bus per sunku. Kuri jokių 
būdu negali paremti pa
remti paties darbo, toji 
privalo už darbų sėkmin
gumą nors pasimelsti, o 
melstis visos gali. Visos e- 
sate pašauktos nešti žmo
nijai “Gerą Naujieną”, 
Kristaus taiką Kristaus 
karalystėje. Bažnyčia už
deda visoms apaštalavimo 
pareigą. Taigi privalote 
naujini pasaulį Kristaus 
Šv. Mokslo dėsniais, turite 
būti dangaus karalystės 
platinimo talkininkėmis.

Kad galėtume sėkmingai 
Katalikų Akcijoje veikti 
visų pirma privalote pa
čios atsinaujinti Kristaus. 
Mokslo dvasioje, tai yra1, 
gerai prisirengti prie šio

katalikės pareigas tarė Šv.

sąjungietės, 
organizaciją 
pasidarbuoti 

pačios 
dar-

pusi................ ..... ....... __________________________ ___________
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau

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

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi_______ __ ___ ___________ _____

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname 
raidžių nuotrauką 
verkdama”.

‘ŠVENTAS DIEVE’
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
31/2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros 0- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

.00Kaina

$1.30

$2.50

šios maldaknygės 
“Stovi motina

verkdama,Stovi motina
Ant to kryžiaus regėdama 

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

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,
Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, So. Boston, Mass.

į- 1VAU1LB1U UVČ1O1UJC, Lėti y L O.
tai pasauliečių dalyvavi- Kristus turi būti mūsų šie-1 dorius teatrus, biaurius , - - - ................
mas hierarchiniame Baž- lose, pirm negu mes Jį'sokius, papiktinančius rė- apaštalavimo darbo, kurio 
nyčios apaštalavime”. Ji skelbsime kitiems. Jei Krikdymus, blogas kalbas, ne- 
nėra i 
brolija, nei kultūrinė, nei netik užlaikysime Jo įsa-!mą, girtuokliavimą ir t.t. 
visuomeninė, ar politinė kymus, bet degsime Dievo’ 
organizacija, bet pasaulie- ir artimo meile ir būsime trečiadienj balandžio 26 — ei jos veikloje trumpai at- 
čių dalyvavimas žmonių iš- kitiems pavyzdžiu. - - - - -
ganymo darbe Katalikų 
Bažnyčios vyriausybei va
dovaujant.

Katalikų Akcijos tikslai Jo dvasios uolių veiklumu. Jo

šių dienų gyvenimas lau- nei grynai religinė stus gyvęs mumyse, mes švarią - spaudą^ komuniz- jęja
nei kultūrinė, nei netik užlaikvsime Jo isa- ma. girtuokliavimą ir t.t. Kaipo pavyzdį moterų 

Praeitame antradienį ir apaštalavimo Katalikų Ak-

Is

27 d. Bostono Katalikės
3 — Gyvendami Dievo Moterys, apie 1500 delega-

pasakosiu Šv. Monikos, 
Šv. Augustino motinos, gy-

malonėje ir vienybėje su čių, turėjo savo Kongresą, venimą. Ji gyveno IV šimt-
x____: _________________ i_____ :_____ J______ T5 ionnn rllanu -iiKristumi, busime persiėmę kuriame dvasininkai, ypač 
’ » Eminencija Bostono

metyje. Iš jaunų dienų ji 
buvo išauklėta katalikė.

ne. medžiaginiai, ne žemiš- Veiklumas Katalikų Akci- Kardinolas pasmerkė pa- Išleista už vyro stabmel-
1 • 2—  • • i 2. j  _____ ___— /si- — rini io no Toornctm’ki ir ne politiniai; bet dva- joje yra būtinai reikalin- šaulyje plėtojantis blogą, džio • Patricijaus Tagastoj 
siniai dangiški ir religi- gas. Kas neturi šios dory- taip vadinamą “dirt-filth Afrikoje. Ji labai troško 
niai. Visų svarbiausias bės tas netinką į Katalikų — in every form. Certainly savo vyro išganymo. Karš- 
tikslas tai gelbėti žmonių Akcijos veiklą. Taip ir Šv. they mušt be abnormal, tai už jį meldėsi, kad jis 
sielas, rūpintis Kristaus Tėvas, ypatingai pabrėžia mušt be insane, diabolical, taptų kataliku. Ji susilau- 
taika Kristaus karalystė-reikalą drąsaus uolumo. who would ūse their, minds kė dviejų jsūnų ir vienos 

“Katalikų Akcijoje dar- to produce this filthy ’ ' ””
stuff. This the only way 
I can characterize the 
stage, books, magazines 
which flood the country. 
People flock by thousands 
to see pietures and pa^ 
good money to be contami- 
nated”.

Kaip Jo Eminencija Kar
dinolas ragino Katalikes

je. Jeigu kuriam ar kuriai
Kristus neviešpataus že- buotojai privalo nusikraty
me je, tai tas ar ta ne vieš
pataus su Kristumi dangų- lauk baimę, išskyrus tik. 
je. Žmonės keliauja į dan- Koimo n Vorio Hi-k-U
gų kiekvienas savo kasdie- masi 
ninio gyvenimo keliu. Ta- f 
me kelyje jis privalo nau- dėl apaštalavime privalo- «... . v — '.4 • « ■ /' v.

ti visokios baimės. Vyk

Dievo baimę. O kada bijo-
1 Dievo, nesibijoma 

žmonių nei jų darbų”. To-

dukterės. Tėvas neleido jų 
krikštyti. Šv. Monika ne
liovė meldusis už vyrą ir 
vaikus. Prieš mirtį vyras 
priėmė krikštą, o sūnus 
palaidūnas Augustinas tik 
po 33 m. apsikrikštyjo. Au-

ros krikščionės motinos 
uždavinys. Štai brangios 
sąjungietės kaip ir jūs ga
lite prisidėti prie pasaulie
čių apaštalavimo Katalikų 
Akcijos darbo. 1850 Pary
žiuje susibūrė Motinų or
ganizacija po globa Šv. 
Monikos. Jos tikslas mels
tis už paklydusius vyrus. 
Vėliaus toji organizacija 
tapo pakelta į archibroliją. 
Šiandien jos skyriai ran
dasi po visą pasaulį. Deja, 
pas lietuvius ji mažai teži
noma.

Brangios 
jūs per savo 
daug galite

; Katalikų Akcijai, 
| duodamos gražaus 
j naus Katalikiško gyveni
mo pavyzdį, stiprindamos 
savo dvasinį gyvenimą sti
prybės, gyvybės Duona. 
Ruošdamos kur galint Ka
talikų Akcijos aiškinimo 
paskaitas. Rūpindamos pa
čios giliau susipažinti su. 
tikėjimo tiesomis ir nesu
prantančioms pagelbėti.

Supraskite, kad “Bažny
čia ir Katalikų Akcija 
mums būtinai reikalinga; 
kad dirbti kaip išgalint 
Katalikų Akcijai tai kiek
vieno kataliko pareiga ir 
garbė. Jo greičiau ir pla
čiau išsipratįs Katalikų 
Akcijos veikimas, tuo grei
čiau sukrikščionės žmoni
ja, tuo greičiau bus išsprę
sti visi opieji gyvenimo 
klausimai, kurie dabar 
taip labai kankina žmoni- 
ją”. '

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
feALTIMORE, MD.

doti visas geras priemones, me būti drąsūs. Apašta- 
Katalikų Akcija, kaip tik 1 £s 1
čia žmogui teikia pagelbą, 
kad jo visas gyvenimas de
rintųsi su Aukščiausiojo 
valia. Iš čia išplaukia visa 
eilė priedermių: 1 — Krik
ščioniškame gyvenime to
bulėti. Uoliai atlikti savo 
religines pareigas. Visą 
savo gyvenimą bei visas 
jo sritis derinti su religija 
ir Bažnyčios drausme. Vi
suomet stengtis gyventi 
Dievo malonėje. Savo pa
vyzdingu gyvenimu kitus 
traukti prie išganymo ke
lio. “Visus žodžius ir dar
bus privalo lydėti viršgam- 
tinis motyvas — visa Die
vo garbei ir sielų išgany
mui”.

2 — Kad tas pareigas iš
pildžius būtinai reikia daž
nai ieškoti stiprybės iš Eu
charistijos 
vertai Išganytojaus Kūną 
priimti Šv. Komunijoje.

laukime savo gyvenimu, 
visada matomu, be rody-___ „„ „___
mosi, _kad ir mums tiktų moterys stoti į kovą su blo

gumais — darbuotis Kata
likų Akcijoj, taip ir aš Jus, 
brangios Sąjungietės, ska
tinu iš visų pajėgų veikti 
dėl tiesos ir teisybės, kad 
pašalinus tas baisenybes. 
Lai kiekviena atsimena, 
kad ji gali ir turi skleisti 
Katalikų tikėjimą savo: 
pavyzdžiu, viešu ir pasto
viu išpažinimu tų pareigų, 
kurios jąi uždėtos. 0 tarp 
tų pareigų, kaip sako Po 5. 
Leonas XIII — "Kurios 
mus jungia su Dievu ir 
Bažnyčia žymi vieta tenka 
atsidavimui, kurio kiekvie
na privalo dirbti, kiek tik
tai yra galima, Krikščio
niško tikėjimo platinimui 
ir klaidų nuveikimui”.

Jeigu jau visų katalikų 

svarbu žinoti kokiais bū-

Šv. Ciprijono žodžiai: 
"Mes daug nekalbam, bet 
gyvename — ir štai žiūrė
kite, kaip "mes gyvename”. 
Jūsų šviesa tešviečia žmo
nėms, kad jie matytų jūsų 
gerus darbus”, sako Išga
nytojas.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Moterų Sąjunga per savo 
geras nares darbuojasi 
kultūrinėj, savįšalpinėj 
labdarybėj ir apšvietos sri
tyse. Tos darbuotės sro
vės įsilieja į Katalikų Ak
cijos veiklą, nes jų darbas 
yra pačiai žmonijos gero
vei. Todėl, visos Sąjungie
tės organizuotai veikda
mos privalo visur ir visuo
met ginti r Katalikybės, 

dažnai ir j Kristaus teises skelbda
mos kryžkarę prieš visus<pareiga dirbti K. A. 
pasaulyje blogumus: nepa- L L_ ’_1 1L

v •

■3 - * * •* ii
Cunard White Star Linijos laivai 

perplat/kla Atlanta kiekviena 
savaite

—
“VAŽIUOJU

J
LIETUVĄ”

r-- - -- --------------------------------------------------------------------------------->

“IR Aš VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA I . 
fš CUNARD VVHITE STAR LINIJOS

EKSKURSIJŲ”. J —•

QUEEN MARY
—»■ pasaulio naujausias laivas—;----------

ir kiti panaiisl žymūs Cunard Whita Star laivai

BEREHGAR1A AOUITAHU BRHANHIC GEORGIC
SpičlALĖS EKSKURSIJOS

*

______

AMER. LIET. LAIVAKORČIŲ 
AGENtŲ SA-GOS EKSKURSIJA 

AQŲITANIA—Birželio—June 13 
Llepoe—J ui y 16

PIRMYN CHORO 

DRAUGIJA 

BRITANNIC—Biri.—June U

f

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti iš Lietuvos? 
Ateitpkfte tztžfcg. prašydami “PnepaM Boofcfet". Gausite veltui I 

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės |

L. J. Stasikelis. 233 Pleamnt St.. Gartner. Mase.
A. K. Nevlackas. 1122 Waahinffton St.. NonrotM. Mase.
G. Kybą. Amerikos Lietuvi*. 14 Varnon St.. Worcester. Mase.
DARBININKAS. 3«6 Wo«t Broadiray. South Boston. Mase.

CUNARD WHITE STAR
<

i
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Rytinių Valstybių Žinios
IŠDIRBINIŲ 

PARODA
NEWARK, N. J.

Kas metas švenčiama Lietuvių 
Diena gražiajame Marianapoly- 
je, 4-tą liepos, sutraukia milži
niškas minias svečių, bet šįmet 
svečiams teks pamatyti viena 
įdomybė, kurios niekad neteko 
regėti Marianapolyje, tai gražią 
rankdarbių parodą, kurią išsta- 
tys Moterų Sąjungos du Apskri
čiai, būtent Mass., Maine, N. H. 
ir Conn.

vęs “kunigaikštis”. Pažin
tys prasidėjusios kavinėje. 
Suvedę austrų karininkai.

Žodis po žodžio, kalba 
nukrypusi apie Vilnių.
— Ar šiaip, ar taip, — 

karščiavęsis lenkas, — ‘tu
rite pripažinti, kad lietu
viai buvo tamsūs, pagonys, 
lenkai atnešė toms tam
sioms masėms kultūrą. Dėl 
Vilniaus, tai pas jus daug 
sentimento, bet jis jums 
nepriklauso.

Mūsų studentams to bu
vę jau per daug... Ir kai 
lenkas metė aštresnį žodį 
lietuvių adresu, “kunigaik
ščio” nervai nebeišlaikę, jis 
kirtęs lenkui į ausį ir pa
kišęs savo vizitinę. Vadina
si, dvikovė. Dalykas rim
tas nemalonus net jei ir lai
mėsi, nes Austrijoj dviko
vė uždrausta, ir teks atsa
kyti..

Pradėta tartis dėl ginklų. 
Kalba nukrypsta prie ra
pyrų, bet “kunigaikštis” 
buvęs neperstipriausias 
fechtuotojas, ir jo draugui 
pavyko įkalbėti, kad būtų 
pasirinkti šaunamieji gin
klai. Dvikovė turėjusi į- 
vykti už trejeto dienų. Dvi 
ištisas dienas “kunigaikš
tis uoliai, kaip karštose 
kautynėse, šaudęs į taiki
nį.

Dvikoves išvakarėse, da
lyvis ir sekundantas nervi
nęs!. Prigrasoma “kuni
gaikščiui” anksti eit gult, 
svarbiausia negert. Tačiau 
nebemiegas galvoje. Vaka
re pas jį vyksta sekundan
tas. Nors jau vėlu, bet ži
burys šviečia. Besistipri- 
nąs vynu.. Taip ir nesu
merkia abu akių visą nak
tį — juk ryt sprendžiamas 
gyvybės ir mirties klausi
mas.

Aušo." Sėdo į taksį su 
dviem sekundantais, su 
gydytoju ir nuvažiavo į su
tartą vietą — apie 10 km. 
už miesto. Buvo pavasaris, 
saulė dar netekėjusi.

Sustojo viens nuo/kito už 
kokių 25 — 30 metrų. Abie
jų rankos buvo revolveriai. 
Pirmasis turėjęs teisę šau
ti lenkas. Šovęs... bet nepa
taikęs. Lietuvio sekundan
tai lengviau atsidusę... A- 
tėjo lietuvio eilė. Ištiesęs 
ranką su ginklu, sudrebė
jęs ir vėl nuleidęs.. Sekun
dantai beveik apmirę., šo
vęs. Lenkas susvyravęs ir 
pargriuvęs sužeistas į kai
rį petį. Žaizda nemirtina. 
Lenkas, kad ir sužeistas, 
ištiesė gulėdamas ranką. 
Trinktelėjo šūvis, bet pro 
šalį. “Kunigaikštis” stovė
jęs. Į sužeistą lenką jau ne- 
bešovęs.

Lenką nugabenę į ligoni
nę. Lietuviai po keleto die
nų jį aplankę, nunešęs “ku
nigaikštis” gėlių. Lenkas 
atsiprašęs, visi pagaliau 
susitaikę.

Bet dar negalas: pradėju
si austrų policija tardymą. 
Galėjo ištremti ir sukliu
dyti studijas. Policija buvo 
gavusi žinių apie kažkokį 
lietuvių kunigaikštį, daly
vavusį dvikovėj. Lietu
viams padėjęs išsipainioti 
austrų karininkas, buvęs 
sekundantu. Tekę grįžti 
prie savo tikrųjų pavar
džių ir išsižadėti visų titu
lų..., o atitinkamai austrų 
karininkui paaiškinus, po
licija lietuvio kunigaikščio 
nesuradusi... •

INFORMACIJOS BIURO 
SUDĖTIS

Kaunas — Ligšiolinis in- 
form. biuras pavadintas 
Tautinės Kultūros ir Pro
pagandos įstaiga. Jos va
dovas — prof. Iz. Tamo
šaitis, reikalų vedėjas — 
Just. Razma. įstaiga turės 
du pagrindiniu skyrius de- 
partmentų teisėmis — tai 
spaudos ir draugijų. Spau
dos skyriaus vedėju pas
kirtas “L. A.”, red. V. Ke
mešys, o draugijų — Kūno 
Kult. Rūmų dir. V. Augus- 
tauskas.

Ateity įstaiga numatoma 
dar daugiau plėsti. Jos va
dovas, numatoma, turės 
ministerio teises, o skyrių 
vedėjai — dep-tų direkto
rių.

VILKAVIŠKIS

N ©paprastas Prisirengi
mas Sekminių šventei ir 
Keturiasdešimtės Atlai

dams.
Sekmadienį, gegužės mė

nesio 22 dieną, švč. Trejy
bės parapijos bažnyčioje 
prasidėjo dviejų savaičių 
misijos, kurias ves Tėvas 
Jėzuitas, Jonas Kidykas. 
Pirmoji savaitė skirta vie
noms moterims ir mergi
noms. Misijonierius žada 
kalbėti labai svarbiais šių 
dienų moterų klausimais: 
moteris Dievo planuose, 
moterys ir Kristus; nudie
vintoji ir nukrikščionintoji 
moteris; moterys šių dienų 
gyvenime ir tt.

Vyrų savaitėje kalbės a- 
pie svarbiausius vyrų už
davinius šiais pilnais sumi
šimų, netvarkos ir sukty
bių laikais, ir ką vyrai tik
rai dar galėtų ir turėtų pa
daryti.

Brangieji, parapijiečiai, 
kur tik esate, pasistenkite 
dalyvauti šitose misijose. 
Turėsite geros progos apsi
galvokite labai svarbiais 
savo gyvenimo klausimais, 
pasimelsti ir tokiu būdu 
lygiai kaip pirmieji Apaš
talai su Marija pasitikti 
Šventosios Dvasios malo
nes Sekminių rytą.
Klebonas kun. J. Kelmelis.

Tų apskričių narės yra kvie
čiamos ruoštis uoliai, nes laiko 
nėra perdaugiausiai. Parodoje 
galima išstatyti ne vien siuvi
nius ir mezginius, bet visokie 
piešiniai, audiniai, knygrišystės 
darbai ir visokie metalo ir me
džio drožiniai, taip pat ir iš odos 
graždarbiai, net ir gražūs įdo
maus rašto ir spalvų margučiai.

Kad parodžius mūsų jaunimui 
nors dalelę jų tėvų žemės gra
žiadarbių, prašome sąjungiečių 
pristatyti ir turimus iš Lietuvos 
rankšluoščius, juostas, įvairius 
marginius, gintarus ir įvairius 
drožinius.

Už Lietuvoje darytus daiktus 
nebus duodamos dovanos, tik 
prašome pridėti korčiukes ant 
kurių būtų parašyta iš kokio 
Lietuvos apskričio tie išdirbiniai 
yra ir savo vardą.

Už Amerikoje atliktus rank
darbius bus skiriamos trys do
vanos, kurios bus laimėtojoms 
graži atmintis už jų trusą. Be 
to, prie įžangos tikietėlių, kuri 
bus dešimt centų, bus duodama 
proga pirkikui įsigyti du dole
riu pinigais, kuriuos padovanojo 
darbšti 69-tos kuopos sąjungie- 
tė, artistė Marijona Čižauskie- 
nė. Prie kiekvieno išdirbinio rei
kia pritaisyti kortelę su savo 
vardu, pavarde ir kuopos nume- j
riu. Kiekviena kuopa išrinks dvi!saleJe’ mus4 Parapijos mo- 
ar daugiau nares, kurios bus vi- j tykios vaikučiai, vadovau- 
siškai atsakomingos už savo jant lietuvaitėms Pranciš- 
kuopos narių išstatytus paro- ’ kietėms, suvaidino links- 
don daigtus. Jos kartu su Mass. ■ mus, gražius ir pamoki- 
Apskričio išrinktomis parodos nančius veikaliukus, ŠO- 
viršininkėmis sutvarkys ir iš- f kius ir tt. Tai buvo klebono 
dėstys išdirbinius kambariuose, ■ kunigo Amboto išleistuvių 
kurie joms bus pavesti Kun. Dr.!proga galė buvo pilna 
J. Navicko, Marianapolio Kole- (žmonių> Klebonas buvo tik- 
gijos re tonaus. rai mokyklos vaikučių pro-
Kolegijai grama sužavėtas. Mokyk-

Daugiau smulkmenų apie iš- los vaikučiai įteikė klebo- 
dirbinių Parodą beabejo pateiks nu^ gražų dvasinį ryšulį. _ 
Apskričio raštininkė p. Venčie-į Klebonas išvyko gegužės 
nė. Į13, laivu Britanic. Linkime

Uršulė T. Daukantienė. į jam laimingos kelionės į 
j Eucharistinį Kongresą ir 
Lietuvą ir kur kitur tiktai 
jisai lankysis, kad Dievulis 
jam duotų stiprios sveika
tos ir laimingai vėl sugrįš- 
tų mūsų tarpan.

Kleboną pavaduoja vika-
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HARTFORD, CONN
KLEBONUI IŠLEISTU

VĖS
Gegužės 11, mokyklos

Gegužės 28 d. 7 vai. vak., šv. Jur
gio dr-jos salėje, 180-2 York Avė., 
Newark, N. J., N. J. Lietuvių Radio 
Vedėjai rengia koncertą, šokius ir 
“čigonus”. Bus solo, duetų ir kitokių 
pamarginimų. Dainuos Baltos Lelijos 
Vyrų Radio Choras. Bilietas 50c. Vai
kams ir šokiams 25c.

KVIEČIA RENGĖJAI.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
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. Telefonas
Worcester, Mass. Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Puikusis Marianapolio Kolegijos Parkas, Thompson, Conn., kuriame 
Liepos 4, įvyks Lietuvių Diena ir Dainų Šventė. Prašome visų ruoštis į šį 
Naujosios Anglijos lietuvių tradicijinį sąskridį, į kurį suplaukia tūkstančiai 
žmonių.

ras kun. Kripas, o jam į rolę vaidins stud. H. Elijo- 
pagelbą šeštadieniais ir se
kmadieniais atvyksta iš 
lietuvių Marianapolio Ko
legijos jaunas kunigas Ma
rijonas.

ŽINUTĖS
Draugijų Sąryšio pirma

sis piknikas įvyko lietuvių
v •

vyks 26, vakare. Kviečiame 
atsilankyti jaunimo ir su
augusiųjų į susirinkimą, 
mokyklos saliukėje.

Pikniko komisija išrink
ta: pirm. Al. Teraila, vice-

sius. Stud. H. Elijošius ir 
Leonaitis rašo knygą, už
vardintą: “They fear not 
God”. Nežinau kaip jiems 
pasiseks, bet žinau, kad jie. 
abudu yra darbštūs, gabūs pirm. Jonas Gaucas, kasi- 
ir verti pagyrimo.

v •

I

Pereitą šeštadienio va-
darže Glastonbury, gegu- karą, gegužės 14, gerb. Ma
žės 22. f - - -tų Kripų namuose priete- 

liai ir giminės - šeimyna
Parapijos pirmasis pikni- surengė “surprise party”! 

kas bus lietuvių darže Gla-' 
stonbury, liepos 10. .
dalis darbo padaryta, ti- 
kietai atspausdinti ir uo-i 
liai pardavinėjami. Ar jau 
turi nusipirkęs?

Visų parapijos draugijų 
atstovų susirinkimas pik
niko ir Karnivalo reikalu 
įvyks gegužės 25, mokyk
los saliukėje. Prašome at
silankyti visi ir visos ats- 
tovai-ės. Bus extra svar
bus susirinkimas. Šįmet 
karnivalo metu išleisime 
penkis šimtus dolerių pini
gais. Bus paskirstyta į 10 
dalių.

Gegužės 28, vakare, Ho- 
tel Bond, CLC arba Conn. 
Lithuanian Catholics tu
rės savo metinį pergalės 
bankietą (Annual Victory 
Banąuet). Bus semi-for- 
mal. Yra pakviestas miesto 
majoras Spellacy, ir kalbės 
jaunas, gabus kunigas dr. 
Glynn. Kun. Glynn yra 
Hartfordo vyskupijos mo
terystės teismo notararius. 
Kviečiame jaunimą netik 
iš Hartfordo ir Conn., bet 
ir iš kitų kaimyninių vals
tybių, kaip tai: Massachu- 
setts, New York, New Jer- 
sey, Pennsylvania ir kitų.

Choras (vietinis bažnyti
nis Šv. Cecilijos), vadovys
tėje Justo Balsio, išpildys 
koncertą, teatrą ir tt. ge
gužės, 29, mokyklos salėje. 
Mūsų choras giedos per šv. 
mišias Lietuvių Dienoje, 
Thompsone, liepos 4. Tai 
kiek pelno liks nuo to kon
certo, bus naudojamas ke
lionės išlaidoms į Lietuvių 
Kolegiją ir-atgal. Taigi 
Hartfordo lietuviai ir lie
tuvaitės, malonėkite pa
remti chorą ir atsilankyti. 
Tai bus linksmas vakarėlis, 
ir tikrai nesigailėsite atsi
lankę.

Hartfordietis lietuvis 
Naktenis, kuris yra meti
kas Albany baseball rate
lio, gauna gražius aprašy
mus su savo atvaizdais ne
tik vietiniuose laikraščiuo
se, bet žurnaluose.

Gegužės 24, Bushnell Me- 
morial Salėje, Hartford 
High School Studentai vai
dins “pageant” 300 metų 
mokyklos gyvavimo su
kaktuvėse. Vyriaujan

ninkas Juozas Barolis ir 
Mykolas Balukynas, rašt. 

. Balukynaitė, o jai pagel
bės Juzė Dovydaitytė.

Moterų Gildąs bendrai 
priims Šv. Komuniją, bir-•OULUllgU OUipiLOU pai L J -JT----------------- —  ~ ~ —

— i JU ju 20 metų vedybinio gy- želio 5, o po to turės ben- 
Jau venimo sukaktuvėse. Atsi- 'drus pusryčius. Kalbės sve-

i lankė gražus būrelis ir iš čias kunigas, pagelbinin- 
! kitų miestų, Waterbury ir t
tt. Daug pasidarbavo De-. 
nevitienė, Surienė, Servie- 
nė, Elijošienė ir jų vyrai, 
Antanas ir Ona Kripai ir 
kitos bei kiti, kaip tai, adv. 
Pranciškus Petrikas ir tt.

I

Vyrų Klubas turės savo 
metinę vakarienę, gegužės 
26, mokyklos salėje. Vaka
ro vedėju bus kun. Gradec- 
kis.

Nesenai apsivedė lietu
vaitė, Alena Mozuaitytė 
(?) su Paąuette. Gyvens 
East Hartford.

kas Marijonas iš Lietuvių 
Kolegijos.

Motinų dienoje, Moterų 
Sąjunga surengė vakarie
nę su šokiais, mūsų moti
nėles pagerbti, mokyklos 
salėje. Atsilankė gražus 
būrelis žmonių. Dainavo 
Ona Bucevičiūtė, Valerija 

į Kaunietytė, Edvardas 
Mončiūnas; eilutes pasakė 
Pavilioniutė ir Medoniu- 
kas. Programos vedėja bu
vo Kočiūnienė. Kalbėjo 
kunigai Ambotas ir Kri
pas.

Į Lietuvą su Vyčių Eks
kursija išvyko Ona Pugž- 
lienė iš East Hartford, p.

Įsidomėtinos dienos: Lie
pos 10 — Parapijos Pikni
kas, Lietuvių darže Glas-

Mončiūnai, ir Juzė Penkau- tonbmy; Rugpiūčio 24, 25, 
skaitė. P-lei Penkauskaitei 26 «• 27 dienomis parapijos 
buvo surengtas išleistuvių 
balius penktadienio vaka
rą, geg. 20, mokyklos saliu
kėje. Linkime laimingos 
kelionės.

karnivalas, mokyklos kie
me, kampas Capitol Ave
nue ir Broad Street.

I
I

Hartfordiečiai šauniai 
minėjo Motinos Dieną. 
Bažnyčioje jaunimas ėjo 
kartu su motinėlėmis ir tė
veliais prie Šv. Komunijos. 
Kun. Ambotas pasakė pri
taikintus pamokslus. Vy
čiai turėjo bendrą Komu
niją ir bendrus pusryčius.

Šv. Vardo draugija turė
jo bendrą Šv. Komuniją 
gegužės 1. Kitas Šv. Vardo 
draugijos susirinkimas į-

Ona Katkauskaitė (Kas- 
kas) šiomis dienomis gau
na daug “extra” darbo. Ji 
dainavo Springfield, Mass., 
dainuos paasulinės paro
dos atidarymo dienoje, 
1939, New Yorke, ir jos 
balsą vis nori išgirsti Hart
fordas ir Conn. Valstybės 
žmonės.

Parvažiavo atostogoms 
kun. Plikūnas iš South Ca- 
rolina. Vieši pas tėvelį ir 
sesutę. Linkime jam sėk
mingų atostogų.

O DVIKOVĖ BUVUSI:

Studentai Lietuvis Ir Lenkas Šaudėsi Grace
Ryšium su žižmaro dvi

kove Vilniuje, atgijo dau
gybė atsiminimų. Pavyko 
sužinoti, kad prieš keletą 
metų Grace dvikovė tarp 
vieno lietuvio ir lenko tik
rai įvykusi. Mūsų bendra
darbiui pavyko net surasti 
tos dvikovės dalyvį ir jo se
kundantą, tačiau jie atsi
sakė duoti spaudai žinių:
— Mes susitarėme su len

kais, kad viešumon ne- 
skelbsim, tai ir neske

ip nieko neišėjo 
reporteris taip 1<

nekapituliuoja. Teko bom
barduoti tuos dvikovės da
lyvių pažįstamus, kurie jau 
seniau buvo šį tą sužinoję. 
Pasirodo buvo taip:

Austrijoj maždaug prieš 
dešimtį metų buvo gausiai 
užsieniečių studentų. Ne
mažai buvo ir lenkų, o jie 
aukštai save nešę — vis 
grapai, kunigaikščiai ir tt. 
Prie aplinkybių prisitaikę 
ir lietuviai: paraitę truputį 
pavardes ir pasidarę vie
nas grafu, kitas kunigaikš
čiu. Lenkams ypač impona-

PROF. K. PAKŠTUI

Kaunas — Latvijos mi
nisteris Lietuvai p. Sėja į- 
teikė Latvijos Trijų žvaig
ždžių ordeną 3 laipsnio.

Sučiuptas Valiutos Kon
trabandininkas

Nusikaltęs valiutų ope
racijoms tvarkyti įstaty
mui, Kybartuose buvo su
laikytas to paties miesto 
gyventojas Ch. Levinas. 
Jo namuose rasta svetimos 
valiutos: 4000 vok. reichs
markių banknotais, 15 A- 
mer. dolerių 1 banknote, 
27,5 Amer. dolerių 1 čeky
je ir 29 čekiai Anglų svarų 
— viso 197 svarų sumai. 
Rastieji pinigai sukonfis- 
kuoti.

UŽSIMUŠĖ SMETONA

Kaunas. Šiomis dienomis 
karo aviacijos mokinys, 
jau pusk. Kazys Smetona iš 
1000 metrų nukrito su lėk
tuvu ir užsimušė. Jis pate
ko į suktuką ir juo nuriedė
jo ties Garliavos plentu, ne
toli Maisto. Kazys Smeto
na buvo 23 metų amžiaus, 
kilęs iš Užulėnio km., Tau
jėnų vi. Prieš įstodamas į 
aviacijos mokyklą mokėsi 
Kauno aukštesniojoj tech
nikos mokykloje.

Kiekviena Parapija Šįmet 
Statys Kryžius

Kaunas — Jubiliejinių 
metų proga visos Lietuvos 
parapijos rengiasi statyti 
jubiliejinius lietuviškais 
ornamentais išpu o š t u s 
kryžius.

Pirmas Philadelphijos Lietu
vių Piknikas Viloje Juozapo 

Marijos
Holland Road, Newtown, Pa. 
Sekmadienį, birželio 12 d.
Nuoširdžiai Kviečiame 

Visus
Bus skanių valgių, gar

džių gėrymų, gera muzika, 
šokiai, žaislai, kontestai ir 
laimėjimai.

Valio! visi į Vilos Juoza
po Marijos Pikniką!

RENGĖJAI.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

pifrij Metodą, 
tams.

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kur J noriai pasiųsime 
kožnam Šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai Jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai jums pro
ga išbandyt! paprastų, 
kuris pagelbėjo Mm-

Mes noriai pasiųsim Jums PILNĄ 
Pakeli. 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kastus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mfisų kas
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO. Dept X-® 

2708 W. FarweU Avė. Chicago, Ilk




