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Lietuvių Darbininkų (ko
munistų) Susivienymas 
paaukojo $100.00 Klaipė
dos pabėgėliams šelpti. La
bai gerai, kad nors tokią 
auką paaukavo Lietuvai. 
Tai pirmoji lietuvių komu
nistų auka Lietuvai. Lietu
viai katalikai yra jau davę 
Lietuvai milijonus dolerių, 
davė, kad ir daug mažiaus 
lietuviai tautininkai, bet 
komunistai rinko aukas tik 
savo partijos reikalams. 
Bet toji šimtinė lietuvių 
komunistų organizacijos 
yra lygi šimtiniai pavienio 
asmens, lietuvių katalikų 
vado, kun. A. Petraičio, Šv.’ 
Kazimiero lietuvių parapi
jos (Worcester, Mass.), ir 
taipgi tik pusiau mažesnę 
($50.00) auką paklojo tos 
pačios parapijos paprastas 
katalikas darbininkas, Lie
tuvių Darbininkų Sąjun
gos (LDS) narys, p. Rim
ša. (Skaitykite korespon
denciją iš Worcester, 
Mass.) Taigi lietuviai ko
munistai tąja šimtine ne
turėtų didžiuotis ir kiek
viena proga girtis, kad “ir 
mes remiame Lietuvą, ir 
mes esame lygūs patriotai 
lietuviams katalikams ir 
tautininkams. Viena šimti
ne negi galima nusipirkti 
patriotizmą ir ištikimybę 
Lietuvai. Sakau, negalima, 
nes patriotizmą ir ištiki
mybę savo tautai galima 
įrodyti tik darbais, ir tai 
ne vienoje srityje. Lietu
viams komunistams dabar 
yra geriausia proga pasi
darbuoti Lietuvai. Nėra 
būtino reikalo įeiti į ben
drą frontą su kitomis tau
tinėmis grupėmis, kaip ne
buvo reikalo būti bendra
me fronte aukojant šimti
nę Klaipėdos pabėgėliams. 
Jeigu mūsų visos išeivijos 
grupės ir srovės sieks tik 
vieno tikslo, tai ir atskirai 
veikdamos atsieks tikslą.

Mes turime daug pavyz
džių iš praeities, kada vei
kėme bendros tarybos va
dovybėje, ir kada veikėme 
išsiskyrę savo organizaci
jose. Ir šiomis dienomis la
bai gražų pavyzdį parodė 
Worcesterio Šv. Kazimiero 
lietuvių parapija. Skubotai 
sušauktame susirinkime 
sudėjo $227.54 aukų Lietu
vai.

Stalinas Ištremia Žydus iš 
Rusijos

—-------------------------
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Angliakasių Streikas Dar Neužsibaigė
Darbdaviai Nepriima Darbininkų 

Reikalavimų
New York, geg. 4, — An-Įmas vra labai skurdus. Ka- 

gliakasių streikas, kuris dangi angliakasių darbas 
prasidėjo balandžio 1 die- nėra nuolatinis, tai reikė- 
ną, dar neužsibaigė. Darb- ■ tu, kad darbdaviai mokėtų 
daviai griežtai nusistatė darbininkams metinį atly- 
nepriimti darbininkų rei- ginimą, o ne nuo valandų, 
kalavimų. Gi darbininkai tada darbininkams nerei- 
supranta, kad pralaimėji- ketu taip skursti. Mes pil- 
mas būtu jų unijai mirties nai pritariame angliakasių 
smūgis. Už tai jie ir reika
lauja, labai teisingai, kad 
darbdaviai pripažintų jų u- 
ni ją ir su ja vestų derybas, 
įvairiais klausimais.

Kaikurie mano, kad ang
liakasiai gauna didelį atly- 

į ginimą, bet kaip Lubinas 
Į sako, tai “Amerikos anglių 
kasyklose darbininkai ma
žiausia uždirba”. Reikia 
atsiminti, kad angliakasiai 
nevisada dirba, daugiausia 
tris dienas į savaitę; kai 
kurie iš ju teuždirba 18 do
lerių į savaite. Pennsvlva- 
nios. Kentucky. Ohio. In
diana. ir Illinois valstybėse 
angliakasiai gvvena lūšno
se, sukaltose iš supuvusiu 
lentų. Ju gyvenimas vra 
negeresnis už vergų. Val
džios tyrinėjimai parodo, 
kad angliakasių gyveni-

------------------------- „-------- j 
teisingiems reikalavimams 
ir tikimės, kad laimėję 

i streiką, jie sudarys tikrai 
i galingą ir teisingai veda
mą uniją. Apie 350.000 an
gliakasių streikuoja nuo 

'balandžio pirmos. Tik 
Pennsvlvanios ir Kentucky 
valstybėse apie 150.000 an
gliakasių su savo šeimomis

: kenčia skurdą ir varga.: 
;LDS kuopų nariai, kurie iš
gali turėtu pagelbėti bro

liams darbininkams. Au
kas galima siusti LDS Cen
trui. 366 W. Broadvvay. So. 
Boston. Mass.. kuris kiek
vieną centą perduos pą šal

muos reikalingiems streikie- 
riams. Turime žinoti, kad 
vra nemažai lietuviu strei- 
kieriu, kurie skursta ir 
vargsta kovodami už savo 
teises. Padėkime jiems.

i

Maskva, geg. 4, — Stali
nas išvarė daug neturtingų 
žydų iš Rusijos. Žydai dau
gumoje išvyko į Palestiną. 
Tačiau Stalinas nejudina 
turtingu Rusijos žydų. Ka
žin kodėl pasaulinė didžioji 
spauda, ypač žydu kontro
liuojama, taip plačiai rašo 
apie Vokietijos žydų nelai
mes, o nieko apie Rusijos?

Anglija Nori Sudaryti Nepuoli 
mo Sutartį Su Vokietija

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

> Lenkijos Atsakymas Hitle
riui Bus Transliuojamas 

Per Radio

Varšuva, Lenkija, geg. 4. 
— Lenkijos užsienių mi
nistras Beckas jau esą pa
ruošęs Vokietijai atsaky
mą į reikalavimus grąžinti 
Dancigą ir leisti pravesti 
15y2 mylių pločio kelią per 
koridorių. Becko kalba bus 
girdima ir Jung. Valstybė
se penktadienį, geg. 5 d., 
nuo 5:15 iki 5:30 ryto Bos
tono laiku.

Vokietijos Armija Pasiruo
šus Pulti Lenkiją

I♦

Sovietų Užsienių Komisaras
Litvinovas ''Atsistatydinęs"

Paskirtas Komisarų Tarybos Pirmi 
ninkas Užsienių Komisaru

Maskva, Rusija, geg. 4 — mis išgautas Jung. Valsty- 
Vakar naktį Maskvos radio bių pripažinimas. Litvino- 

vas gimė Bialostoke, kuris 
dabar yra rytinėje Lenki
joje. 1879 m., iš neturtin
gos žydu vertelgų šeimos.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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Londonas, Anglija, geg. ios ir Vatikano. Ministerių 
4 — Anglijos premieras 
Chamberlain pareiškė par- 
liamento nariams, kad val
džia yra pasiruošusi pasi
keisti nepuolimo sutarti
mis su Vokietija.

Spėjama, kad pasikartos 
Municho konferencija. An
glijos diplomatai sako, kad 
dėl Dancigo neverta ka- 

i riauti. Greičiausia. 1— 
Angliia privers Lenkijai 
nusileisti ir atiduoti Dan-I • • 1 1 eiga geruoju Vokietijai.

Permainos Rusijoje stai
ga pakreipė Anglijos poli
tiką i Vokietiją. Anglija 
nelabai norėjo sudaryti su
tarti su Rusija dėl dauge
lio nriežaščių, būtent, ne
norėjo pastūmėti Japoni
jos arčiau prie Vokieti jos- 
Italijos ašies, nenorėjo į- 
žeisti Ispanijos, Portugali-

kabinetas svarstė susidėji
mo su Rusija klausima, bet 
visą reikalą saliko savo už
sienių sekretoriui Halifax. 
kuris buvo susitaręs su 
Litvinovu susitikti dery
boms Genevoje kitos sa
vaitės pabaigoje. Litvino- 
vui “atsistatydinus”, de- 
įrvbos turi būti neįvyks. 

lTad' ^usUa lieka viena.

Vengrija Išleido Griežtą 
Įstatymą Prieš Žydus

Vokietija Siūlo Nepuolimo 
Sutartis Baltijos Valstybėms

-------- --
, Berlynas, Vokietija, geg. 
4 — Vokietijos valdžia at
siklausė neformaliai Dani
jos, Švedijos, Norvegijos ir 
Suomijos ar jos nenorėtų 
sudaryti nepuolimo sutar
tis su Vokietija ir kokia 
forma norėtu padaryti. 
Taipgi Vokietija pasiūlė 
nepuolimo sutartis Latvi
jai ir Estonijai, tokias pat, 
kaip kad pasirašė kiek lai
ko atgal su Lietuva.

Vokietija laukia Lenkijos 
užsieniu ministerio atsa
kymo penktadienį, Danci
go ir koridoriaus klausi
mu.

Berlynas, Vokietija, geg. 
4 — Vokietijos diplomatai 
pareiškė, kad Lenkijos a- 
teitis labai daug priklauso 
nuo jos ministro Becko 
kalbos. Jeigu tik Beckas i 
nesusivaidys atsakydamas 
i nacių reikalavimus, tai 

; Vokietijos kariuomenė jau 
esą pasiruošus pulti Lenki- j 

; U-
Il l Lenkai Atidarė Savo Pavilio 

ną Pasaulinėje Parodoje

)

Baltijos Valstybių Ministe- 
riai Susirinks Pasitarimui 

Stockholme
Stockholm, Švedija, geg. 
— Kitą antradienį, geg. 
d.. Danijos. Suomijos,

4
9
Norvegijos ir Švedijos mi- 
nisteriai susirinks čia svar
styti Vokietijos pasiūlymą 
sudaryti su ja nepuolimo 
sutartis.

Bolševikai Kursto Darbinin
kus Sukelti Revoliuciją

Maskva, geg. 4. — Komu
nistu internacionalas išlei
do atsišaukimą į visų kraš
tu darbininkus sakvda-

, mas: “Darbininkai vieny
kitės ir nusikratykite savo 
nrisnaudėjų”. Darbininkų 
didžiausi prispaudėjai yra 
Rusijos komunistu valdi
ninkai. Taigi, jei darbinin
kams reikia iu nusikratyti, 
tai sovietų Rusi jo ie turėtų 
būti padaryta pradžia.

— Klaipėdos krašta ats
kyrus nuo Lietuvos nauja

jam Lietuvos Vokietijos 
i nasienv prasidėjusi kont-l 
rabanda. Iš Žemaitijos v- 
nač pasireiškė arklių ir 
sviesto kontrabanda. Vo
kiečiai dėl to sustiprinę pa
sienio sargyba.
— Italu pasiuntinybė Lie

tuvai paskyrė lietuviu lai-

New York, geg. 4 — Va- 
kas Pasaulinėje Parodoje’ 
lenkai atidarė savo pavilio- 
ną. Atidarimo ceremonijos 
prasidėjo Šv. Patriko ka
tedroje iškilmingomis šv. 
mišiomis ir pamokslu. Šv. 
mišias atnašavo lenku vys
kupas Stanislaus V. Bona 
iš Grand Island, Neb. Daly
vavo daug įžymių Kataliku 
Bažnyčios vadų ir gausi 
minia žmonių.

Po iškilmingų pamaldų 
įvyko paviliono atidarymo 
ceremonijos Pasaulinės 
Parodos aikštėje. Dalyva
vo Lenkijos ambasadorius 
Jung. Valstybėms, kuni
gaikštis Jerzy Potocki. Ce
remonijos įvyko prie ka-i 
raliaus Jagelos (buvusio1 
Lietuvos kunigaikščio, ku
ris apsivedęs su Lenkijos! 
karalaite Jadvyga, suvieni
jo Lietuva su Lenkija, ir 
nuo to laiko prasidėjo Lie
tuvos nelaimės) paminklo, 
kuris pastatytas Lenkijos 
navilione.

Atidarymo ceremonijoms 
nasibai^us. ivyko užkan-i 
džiai Perylon Hali, kur 
Lenkijos industrijos ir pre
kybos ministeris. Antoni 
Roman įteikė Pasaulinės 
parodos korporacijos pir
mininkui. p. Whalen Polo- 
nia Restituta ordiną, kaino 
ženklą “didelio pasitarna- 
vimo Lenkiiai”.

Kunigaikštis Potocki sa
vo kalboje pareiškė, kad 
lenkai esą taika mylinti. 
tauta. Bet Lietuvai nada- 
rvta skriauda 1920 m. ir 

: nereitų metų kovo mėn. ul
timatumas ir kiti vrob*">- 

, niški ž v via i. Vilniaus kraš- 
to lietuviu ir kitu mažumu 

i persekiojimas pasako ka 
kita anie “taikos mylin
čius” lenkus.

—

pranešė, kad sovietų už
sienių reikalų komisaras 
Maximas Litvinovas “atsi
statydinęs dėl silpnos svei
katos”. Bet gegužės pirmą Jo pavardė buvus ne Litvi-
dieną parade matę Litvino- nov. bet Finkelstein. Ma- 
vą sako, kad jis buvęs ge- xim Litvinov (Finkelstein) 
roję sveikatoje. Aukščiau- yra lankės gimnaziją, bet 
šioji sovietų Rusijos tary- jos nebaigė. 1901 m. buvo 
ba į Litvinovo vietą užsie- areštuotas už revoliuciio- 
nių reikalų komisaru nas- nierišką veikimą socialis- 
kyrė Viačeslavą Molotovą, tu partijoje. Jis su keliais 
komisarų tarybos pirmi- kitais draugais pabėgo į 
ninką.

Spėjama, kad tos per
mainos gali pakenkti prieš- 
agresiniam frontui, kurį 
bando sulipdyti Anglija. į 
jį įtraukiant ir Rusiją. Ru
sija gal būti nori būti izo
liuota nuo Europos ginčų. 
Užsienių spauda keletą 
kartų rašė, kad Rusija turi 
slaptą militarinę sutartį su 
Vokietija. Tų žinių Rusija 
neužginčijo. Jeigu ji turi 
tokią sutartį, tai ji negali 
sudaryti sutarties su An
glija - Prancūzija prieš Vo
kietiją. Litvinovo likvida
vimas esą parodo, kad so
vietams nepatiko Lenkijos 
įpainiojimas.

Maximas Litvinovas. žy
das. buvo sovietų užsieniu 
reikalų komisaru nuo 1929 
metų. Jis vra vienas iš se
niausių užsilikusių, dar 
Stalino nesudorotų, revo- 
liucijonierių. Jo pastango-

Londoną ir susidėjo su Le
ninu ir Trockiu. Du kart 
po to buvo grižęs į Rusiją 
ir slapta veikė su socialis
tais. Po nepavykusios re
voliucijos 1905 m., kurioje 
jis dalyvavo, jis išvyko į 
Kaukazą. Ten jis susitiko 
Staliną, dabartinį sovietų 
kruvinąjį diktatorių, ir jie
du su kitais revoliucijonie- 

; riais Tiflise sulaikė ban- 
kos pasiuntinį ir atėmė pi
nigus. Bijodamas arešto, 
Litvinovas pabėgo į Pary- 

i žiu, kur jis buvo areštuo
tas. kada jis bandė iškeisti 
rublius. Tuo laiku pas jį 
rado 500 popierinių rublių 
ir pažino, kad tie natys 
rubliai, kuriuos jie atėmė 
iš pasiuntinio Tiflise. Ka
dangi Prancūzijos valdžia 
išaiškino, kad pinigai buvo 
pagrobti politiniams rei
kalams, tai Litvinovą pa- 

1 leido.

Anglijos Katalikai Protestuoja

Londonas, geg. 4, — An
glijos katalikai reikalau ja, 
kad valdžia nesusidėtu su 
Rusijos bolševikais dėl Eu- 
roDos taikos. Laikraštis 
“The Catholic Times” ra
šo: “Visi katalikai privalo 
viešai pareikšti ir protes
tuoti prieš sudarymą sutar 
ties su Rusija. Jei Britų 
valdžia, Europos taikos iš
laikymui, nori sudarytu 
tautu vienybe, tai Rusija 
turi būti aolenkta. nes ios 
vadai ne taikos trokšta, bot 
pasaulinės revoliucijos. Ir 
iei valdžia sudarytų sutar
tį su Rusija, tai katalikai 
negalėtų eiti kovoti už be
dieviška diktatūrą ir ginti 
Dievo priešus.

Buffalo. N. Y. vyskupas
John A. Duffv tain pat aiš- į simpatija Vokietijai. Rusi- 
kiai pasakė, kad Jungtinės) jos karininkai negali pa- 
Amerikos valstybės neturi miršti ir dovanoti lenkams 
ieiti į sąjungą su Rusija ir J už kovas 1920 m. Praneši- 
kovoti prieš kurią nors Eu-i me 
rooos tauta. Jis sakė:— kad 
* * 1 JT p1 1
mes negalime 
kad Jungtiniu Amerikos 
valstybių jaunuoliai susi
dėtų su komunistais ir ko
votu už bedievybės platini-

I

| Vokietiios Žmonės Nekenčia 
Nacių Valdžios

mą ir pasaulinės revoliuci
jos sukėlimą”.

Sovietų Raudonosios Armi- 
jos Karininkai Nenori Ginti 

Lenkijos
Londonas. Anglija, geg. 

4 — Sovietų Rusijos val
džioje ir kariuomenėje su
sidarė intrigos. Litvinovo 
nasitraukimas iškėlė nau- 
iu dalykų. Dvi dienos at
gal buvo pranešta, kad so
vietu Raudonosios armijos 
viršūnėse yra didelis nepa
sitenkinimas užsienių noli- 
tika. ypač dėl vedamu de
rybų gelbėti Lenkija, jeigu 
ja pultų Vokietija. Kariuo
menės viršūnėse jaučiama

sakoma, 
buvę iš- 
Litvino- 

reikalauti,:va. kurį jie kaltina už ne
gimimą Tolimųjų Rytu.

Taigi ši žinia labai daug 
nasako anie sovietų Rusi
jos vidaus politiką.

iš Maskvos 
karininkai 

civilizuota tauta ' snrende nuversti

Budapeštas, Vengri ja. — 
Geg. 4 — Vengrijos parlia- 
mentas priėmė griežta į- kraštininkams premiją — 

■ statymą prieš žydus, nagai sidabrine taurę. Taurė bus 
į kuri apie 300.000 žydu per įteikta laikraštininkui, ge- 
ipenkius metus turės susi- riausiai aprašiusiam Kau- 
jrasti kur kitur užsienyj ne ruošiamąją italų kultū- 
1 gyvenimą. . ‘ros savaitę.

Washington, D. C. ve g. 4. 
— Mr. Philip LaFollette. 
sugrįžęs iš EuroDos nareiš- 
kė. kad iei Vokietijos pi
liečiams būtu leista laisvai 
balsuoti, tai jie žvmiai pa
sireikštų prieš Hitlerio rė
žimą.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, gegužės 6 d. š. m., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų radio programa, kurią išpildys muzikos 
mokytojos p. Marijonos Treinavičiūtės Radio Grupė 
(dainininkių ir pianisčių). Prašome klausytis progra
mos iš WCOP radio stoties, Boston. Mass.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS'FRANC0 PALEID2IA SUIM-
Rusija "Pasižada" Įstoti Į Ang-

V

Madridas, 
panijos militarinio teismo 
teisėjas A. Manzaneąue 
praneša, kad iš 225,000 su
imtų radikalų tik 7 buvo 
nuteisti mirties bausme už 
sunkius nusikaltimus.

T. x ... Franco įsakęs visus nusi-ti Lietuvą nuo užpuolikų: kaltėlius ištirtt ir nėra 
ji buvo davusi žodį Cexo- 
slovakijai; ji pradėjo ir su
organizavo Ispanijos karą, 
ji dirigavo ir visokiais bū
dais rėmė tos šalies radika-

Tačiau nei Anglija, lūs. Sovietų Rusijos agen- 
nei Prancūzija, dar labiau tai valdė radikalų Ispani- 
Lenkija nesitiki iš Rusijos jos dalį, privertė Caballero 
jokios pagalbos, tik išda
vystės. Ir išdavystę Rusija 
parodys jau ne pirmą sykį.

lijos Ir Prancūzijos Frontą

TUS RADIKALUS

geg 4 ~ ,’s' Rusija Išleido Penkis Milijo
nus Dolerių Parodai

Lenkai Siūk Nuomuoti 
Liepojos Uoslę

ANGLIJA NORI ĮTRAUKTI 
AMERIKĄ Į KARĄ

Maskva, geg. 4, — Sovie
tų Rusijos komisaras Po- 
temkin pareiškė, kad iški
lus Europoje karui. Rusija 
nepasiliks nuošaliai, bet 
sykiu su Anglija ir Pran
cūzija kovos prieš diktato
rius.

Ji buvo pasižadėjus gelbė-

MIRĖ

Gegužės 1 d. mirė Ona Molie
nė (Brikaitė). gyv. Hollis. N. H. 
Palaidota ketvirtadieni, geg. 4 
d. iš šv. Kazimiero par. bažny
čios. Nashua. N. H., šv. Kazi
miero par. kapuose.

A. a. Ona Molienė paliko nu
liūdime vyrą Antaną, dvi duk
teris. tris sūnus ir seną 
Lietuvoje. Triškiuose.

Velionė buvo ilgametė "Dar
bininko" skaitytoja.

tėvą

CAMBRIDGE, MASS.

gyventojai.
Marijona Sundukai 

savo šiiūbo
Ryte 9 vai. 

auksinio Jubi-
iškiimes. atnašavo jubi- 
intencijai šv. mišias ir 
progai tinkamą pamok-

AUKSINIS JUBILIEJUS
Seni. Cambridge

J onas ir 
bal. 23 d. minėjo
auksini Jubiliejų, 
klebonas atlaikė 
lieja us 
liejatų 
pasakė 
slą.

Po piet 3 vai. Columbus salė
je jubiliejatų sūnus Pranas, p. 
A. Zaveckas ir draugai simpati- 
zatoriai surengė gražų pokįlį —. 
balių. Žmonių buvo pilna svetai
nė. Jubiliejatams tapo Įteikta a- 
titinkamos dovanos.

Jonas ir Marijona (Babilaitė) 
Sundukai paeina iš Jurbarko. 
Eržvilko parapijos. 50 m. atgal 
Eržvilko bažnyčioje sausio 20. 
priėmė moterystės sakramentą. 
Apsivedę gyveno Lietuvoj su
virs dešimts metų. 1907 m. at
vyko Amerikon i Cambridge. 
kur ir po šiai dienai gyvena.

Jiedu išaugino nemažą šeimą. 
Visi yra suaugę ir vedę.

Ponia Sur.dukienė buvo ir yra t 
veikli parapijoj veikėja. Ji vi
suose parapijos parengimuose 
veikliausia darbininkė.

Lai Dievas laimina jubilieja
tams dar ilgai gyventi, darbuo
tis ir sulaukti deimantinio jubi
liejaus. Vietinis.

atsistatydinti ir jo vieton 
įstatė Negriną, kuris ge
riau atitiko Maskvai, bet 
kada Ispanijos radikalams 
labiausia reikėjo Rusijos 
pagalbos. Rusija ją aplei
do. Neabejotina, kad tokią 
pat išdavikės rolę ir ateity
je Rusija suvaidins. Ir Eu
ropos tautos, kurios žino 
gerai sovietų Rusiją, jai 
nepasitiki ir su ja nenori 
turėti jokių sutarčių.. Len
kija dabar nori išgauti iš 
Rusijos leidimą naudotis 
Juodųjų jūrų uostu, bet 
pareiškė, kad joki militari- 
ne sutartis su sovietų bol
ševikais neįmanoma. Gal ir 
dėl to. kad jos nujaučia 
slaptą sutartį Stalino su 
Hitleriu. Tikrai įdomu, kad 
Hitleris savo kalboje, pra
eitą savaitę paminėjęs vi
sas tautas, jas užgindamas 
ar pasmerkdamas. apie 
Rusiją nė žodelio neišsita
rė. O juk Rusija turėtų bū
ti Hitlerio didžiausias prie
šas. Kodėl taip? Ar Rusija 
tokia politika nepatvirtina 
žinių, kurios sako, kad Ru
sija turi slapta militarę su
tartį su Vokietija?

Norima Paskelbti Didįjį 
Penktadieni Švente

New York, geg. 4, — So
vietų Rusija išleido 5 mili
jonus dolerių įrengimui 
vietos New Yorko pasauli
nėje parodoje. Penki mili
jonai dolerių atimta nuo 
vargšų darbininkų! Reikia 
stebėtis, kad šalis, kurioje 
darbininkai kenčia di- 
džiausį vargą ir skurdą, 
kur darbininkai negauna 
atlyginimo užtektinai duo
nos nusipirkti, kur milijo
nai badu miršta, ta šalis 
išleidžia 5 milijonus dole
rių savęs išsigarsinimui. 
Rusija pasaulinėje parodo-

— Lietuvos stalo tenisi- je turėtų parodyti tikro 
ninkai rungtynėse su len- darbininkų vargingo gyve- 
kais Varšuvoje nugalėjo nimo būklę. Tai būtų la- 
lenkus7:2. biau atitikę tikrenybei.

tikrų įrodymų jų nusikal
timams. juos paleisti. 

’ Tiems gi. kurie buvo radi
kalų kariuomenėje, arba 
kurie rėmė radikalų - loja- 
listų valdžią, bet nepadarė 
kitų piktadarybių, Franco 
įsakė nieke nebijoti, ir jie 
buvo paleisti be jokių tar- 
dvmų. Tik kriminaliai nu- 
sikaltusieji yra militarinio 
teismo teisiami.

TEISĖJAS AUKŠTINA 
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

New York, geg. 4, — Tei
sėjas Higgins, kalbėda
mas pasakė: “Katalikų 
Bažnyčios mokslas sociali
niuose klausimuose yra 
teisingas ir sektinas. Kata
likų Bažnyčia visada rūpi
nasi pagerinti darbo žmo
nių gyvenimą ir apginti jų 
teises ir laisvę. Stalinas ir 
Hitleris pavergė žmones, 
nes tautų vadai neklausė 
Katalikų Bažnyčios moks
lo ir nesirūpino pagerinti 
darbininkų būvį. Niekas 
žmonijai neduos tikros ir 
pastovios taikos ir gerovės, 
kaip tik Katalikų Bažny
čios socialio mokslo įvyk
dymas”.

Washingtcn. D. C. geg. 4, 
— Jungtinių Amerikos! 
valstybių kongresas taria
si pravesti įstatymą, ku
riuo kasmet Didysis Penk
tadienis būtų visoje šalyje 
legalė šventė. Toje dienoje 
visos dirbtuvės, raštinės ir 
parduotuvės būtų uždary
tos... Džiugu pasakyti, kad 
Katalikų veikimas Ameri
koje kaskart pasirodo aiš
kesnis ir smarkesnis.

t

Vokiečių Šeimininkavimas 
Klaipėdoje

i

Vilniaus lenkų spaudoje 
keliamas Liepojos uosto iš
nuomavimo Lenkijai klau
simas. Lietuvai netekus 
Klaipėdos. Liepoja esanti 
artimiausias ir patogiau
sias uostas Lietuvai ir Vil
niaus kraštui. Jau pernai 
Latvijoje buvę kalbama, 
kad Lenkija norinti išnuo
moti Liepojos uostą 99 
metams. Tačiau, Lenkijai 
užmezgus diplomatinius 
santykius su Lietuva, tas 
klausimas nebuvęs aktua
lus, nes manyta naudotis 
Klaipėdos uostu. Dabar, 
kai Klaipėdos kraštas su 
uostu atplėštas nuo Lietu
vos. plečiant ir gilinant po
litinių apystovų diktuoja
mus draugingus santykius

I 
I I VVashington, D. C. geg. 4, bininkų paliks be praevvc- 
— Senatorius Nye pasakė: nimo uždarbio. Taigi ar ne- 
“Anglijos vyriausybė yra reikėtų prezidentui labiau 
nusistačius įtraukti Ame- susirūpinti darbininkų rei- 
riką į Europos karą”. To- kalais?
liau jis skaitė iš knygos, ’ Roosevelto atsišaukimas 
nurodydamas kokiais bū- į Europos diktatorius buvo 
dais Anglija ir Prancūzija gražus, bet tuščias. Kiek 
yra sutarusios įvilioti A- laiko prieš tai prezidentas 
meriką į savo pusę, ir kad 
visa tai daroma tarptauti
nių kapitalistų. Preziden
tas Rooseveltas, sakoma, 
permatąs sau didelį laimė
jimą, jei Amerika bus į- 
velta į Europos karą. Jei ši 
šalis bus įtraukta į Euro
pos karą, tai 1940 metų 
rinkimuose Rooseveltas

pasmerkė diktatorius ir 
paskiau prašo juos daryti 
taikos pažadus. Jis gerai 
žino, kad nė Hitleris, nė 
Mussolini jo neklausys. 
Tai kodėl jis padarė tokį 
atsišaukimą? Dalykų žino
vai sako, kad jis tai pada
ręs savo išsigarsinimui. 

__________ , __________  Prezidentas žinojo, kad jo 
neturės jokios baimės pra- ’ atsišaukimas bus atmes- 
Jaimėti... Reikėtų preziden- tas, bet dabar galės saky
tu! visų pirma Amerikoje ti: “Aš visa dariau, kad pa-

tam Lenkijos ir Lietuvos daryti taiką, o nesikįsti laikyti taiką, bet manęs 
geriausią įsą reikalus.! neklausė. Hitleris ir Mus-
kraštam naudotis Liepojos; , kt‘P • menu0 u°llnl enorI t!‘kos’ į?1
uostu. Tuo reikalu Lenki-24?’^? “grasių yni karo. Taigi mes turime bu- 
ja drauge su Lietuva galė-i^^bo' nuo gegužes 5 d.jti prisirengę padėt! Suro
tų pradėti bendras derybas I 125'°°° angliakasių 13 vai- pos demokratijoms kovoti

‘ ’ •'i GTirnm Izn oirlrlnon Kuo hn Hi LrtoTriY’iiiC' I niLr_su Latvija istybių kasyklose bus be
J darbo; ir gal 100,000 kietų- 

Lietuva, žinoma, pir-i ju angjįų darbininkų taip 
miausia turės išsiaiškinti | p išeis j jk Anglia- 

kiek plačiai ir palankiai kasi4 streikas privers ir 
bus galima naudotis Klai- kitas industrija užsidary- 

iš Klaipėdos, pėdos uostu. I ti ir kitustūkstančius dar-

pėdą buvo atvežta daug 
miško, kuris turėjo būti 
išsiųstas užsienin. To miš
ko Lietuvos valdžia nesus
pėjo išvežti
Dabar vokiečių kariuome
nės vadovybė pranešė Lie
tuvos delegatui b. guber
natoriui Gailiui, kad tą 
mišką, ji imanti ir sunau
dosianti sustiprinimų sta
tymui.

Vokiečių kariuomenės 
vadovybė įsakė Klaipėdos 
žvejams savo laivus nuda
žyti tokia spalva, kokia 
dažomi karo laivai. Didesni 
žvejų laivai priskirti prie 
karo laivyno eiti žvalgy
bos tarnybai. Laivai tie 
kartais pasiekia net Rygos 
įlanką.

prieš diktatorius”... Laik
raštis London Tablet, tei
singai pasako, kad Ameri
kos vyriausybė, kaip ir A- 
merikos liaudis, Europos 
dalykų pilnai nesupranta, 
kaip nesuprato Ispanijos 
karo ir rėmė radikalus.

$1,180,817.86

$1.464.036.55
283,218.69

116,815.08
102,114.58

1,075,635.85 
299.62

135,142.64 
34.028.78

168.155.95
55,094.93

4,542.52
134,215.59

16,175.00
928.383.49

9,016.38
227,242.99

$1,180,817.86

LRKSA 1938 Metais Padarė

PROTEKCIJA DIDELĖ

Finansinis Stovis Gruodžio 31,1938

$

$

.... $

Totai

Gross Assets ...........................
Non-admitted assets deducted

LIETUVIŲ R. K. SUSIVIENYMAS 
AMERIKOJ

73 E. SOUTH ST., (P. O. Box 32), WILKES-BARRE, PA.

Jaunamečių Viso
470 10,888
75 277

Sausio 1, 1939 m. narių buvo....... 10,620 545 11,165

Solvency 108.2%
SUSIVIENYMO NARIŲ STOVIS: 

Pilnamečių
Sausio 1. 1938 m. narių buvo 10,418
Padaugėjo ........................................ 202

Totai Admitted Assets................
ATSAKOMYBĖ (Liabilities):
Claims in process of settlement
Certificate Reserves ...................
Ali other accrued liabilities 
Surplus......... !................................

VISI NARIAI BŪKITE ORGANIZATORIAIS. TRAUKITE 
| SAVO KUOPAS NAUJUS NARIUS!

APSIDRAUDIMAS PIGUS

LRKSA užbaigė 1938 metus su naujais pirmynžangos re
kordais. Turtas padidėjo, narių skaičius paaugo, mirtingumo 
rata sumažėjo. Pavyzdin, 1935 m. mirtingumo rata siekė 
165.1%, o 1938 m. tik 133.2%.Katalikų Skaičius Amerikoje 

Padidėjokurie 
vietas

Visi 
turėjo 
Klaipėdos direktorijoje, 
miesto savivaldybėje ir ki
tose įstaigose, paleisti ir jų 
vieton paskirti nauji as
mens, dažniausiai atsiųsti 
iš Vokietijos gilumos. Vi
same Klaipėdos krašte į- 
vesta aštri maisto produk
tu prekybos priežiūra. Lei
džiama pardavinėti paski
riems asmenims tik nus
tatytos normos. Juntama 
kai kurių produktų (svies
to. pieno, kiaušinių) stoka.

Seniau, kai Klaipėda bu- 
' vo Lietuvos žinioje, į Klai-

valdininkai, 
žymesnes

— Kaune įvyko namų sa
vininkų draugijų atstovų 
suvažiavimas. Suvažiavi
mas reikalax’o namų savi
ninkams teisės laisvai kel-* 
ti butų nuomas.

New York, geg. 4, —Sta
tistika parodo, kad dabar 
Amerikoje yra 21.406,507 
katalikai. Į metus katalikų 
skaičius padidėjo 239.827 
asmenimis. Naujų parapi
jų į vienus metus įkurta 
329. Chicago arkidiecezijo- 
jeyra 1,400,000: Bostono 
1,027,544; New York vie
nas milijonas; ir Brookly- 
no 1,169,054 katalikai. 
Dvasišku kataliku yra 
540.

32

I

PAJAMOS IR IŠLAIDOS (Income and Disbursements):
Totai Premium Income .....................
Investment Income................ ...........
Ali Other Income .............................
Claims Paid.........................................
TURTAS (Assets) :
Real Estate, book value................ .
Mortgage Loans .................................
Bonds and Stocks ........... ................
Liens on Certificates of members .
Cash in Office and Banks................
Ali Other Assets .................... ..........

Įstatymai Pagelbėjo 
Darbininkams

Washington, D. C. geg. 4, 
— Elmer F. Andrews, dar
bo valandų ir atlyginimo į- 
statymų prižiūrėtojas, pa
reiškė, kad per 6 mėnesius 
600.000 darbininkų, pagal 
naujo įstatymo įvedimo, 
gavo didesnį atlyginimą, ir 
kad nuo spalių mėnesio a- 
pie 550,000 darbininkų į- 
vairiose industrijose, ku
rie dabar gauna mažiau 
kaip 30 centų į valandą, 
gaus didesnį atlyginimą.

1 Paleido Witosą

Varšuva — Buvęs Lenki- 
įjos ministras pirmininkas 
’ir liaudies partijos pirmi- 
jninkas Witosas, kuris su-l 
įgrįžęs iš kelerių metų iš-j 
'trėmimo buvo suimtas, ba
landžio 7 dieną buvo pa- 

i leistas ir atvažiavo į Var-' 
,šuvą. Tą pačią dieną iš 
Varšuvos jis išvažiavo į 
Rytų Galiciją, iš kur yra į 
kilęs.

Pasistengkime 1939 metais padaryt dar didesnę pažangą. 
Visi stokime Susivienymo auginimo darban!

Šiais laikais daugiau, negu kuomet nors anksčiau, reika
linga fraternalizmo dvasia ir saugus apsidraudimas. Susivie- 
nymas tam geriausia atsako.

Susivienymas yra tvirta, pažangi, fraternališka organi
zacija. Visi lietuviai, praktikuojantys katalikai, iki 55 metų, 
gali tapti nariais.
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Kazimieras Krušinskas
Yra žmonių, kurie švęstų ir faktinai švenčia jubi

liejus kas penkti metai (surasti tam progų nesunku). 
Bet yra ir tokių, kurie mielu noru nutylėtų kad ir il
giausias ir vaisingiausias savo darbuotės sukaktis. To
kie dirba ne sau pagarsėti, o visuomenei naudos atneš
ti, ir nors ta nauda būtų stambi, bet jiems atrodo per- 
menka viešai pasirodyti. Tai darbščiosios m ūsu skruz
dės, kurios moka eit savo pareigas be triukšmo ir rek- 
liamos.

Tokių žmonių rūšiai priklauso p. Kazys Krušins
kas, ilgametis mūsų darbuotojas įvairiose jam prieina
mose srityse, ypač Katalikų Susivienyjime, Federaci
joj ir Tautos Fonde. Tarp kitko prisimename jo uolią 
darbuotę Lietuvos studentų šelpimo reikalu. Iš karo 
griuvėsių įsigijus nepriklausomybę, Lietuva neturėjo 
pakankamai inteligentų sklandžiam valdžios aparatui 
sukurti. Reikėjo skubotai juos auklėti. Federacija su 
Tautos Fondu tuomet pasiėmė uždavinį šelpti užsieny 
studijuojančius moksleivius ai- tai aukomis, ar pasko
lomis. Aplikantų į pašalpą buvo daug ir visi sakėsi esą 
ir ištikimi tautai bei religijai, ir patikimi paskolai gra
žinti. Krušinskui kaipo sekretoriui krito sunki našta 
tai patikrinėti ir susirašinėti ne tik su studentais, bet 
ir ieškoti tikslių apie juos informacijų ir leisti krivu
lę per Tarybą, ar sutinka kalbamąjį asmenį Tautos 
Fondo lėšomis sušelpti. Tokiam darbui reikėjo neišse
miamos kantrybės, pasišventimo ir patriotizmo. Daug 
teko nusivilti ir visokių priekaištų susilaukti. Tačiau 
p. Krušinskas ištvėrė iki galo, nes buvo giliai įsitikinęs, 
kad nežiūrint klaidų ir nusivylimų, būtinai reikia auk
lėti busimuosius Lietuvos vadus. Tokią pat ryžtingą 
ištvermę jis parodė visose savo pareigose, kokias jam 
per 40 metų viešos darbuotės teko eiti. Dabar, garbin
gai susilaukęs to gražaus jubiliejaus, jis džiaugiasi, 
kad visados ėjo tiesiu keliu ir įrodė, jog ištikimybė re
ligijos ir tautybės principams visuomet išsimoka.

Brooklyno lietuviai gražiai pasielgė, iškeldami jo 
nuopelnus ir surengdami jam pagerbti jubiliejaus iš
kilmes. Ir mes nuoširdžiai, kad ir dvasioje, prie jų pri- 
sijungiam ir tariame jubiliatui lietuvišką valio! Jo am
žiui jau einant rudeniop, linkime ramioj nuotaikoj ko 
ilgiausiai gyventi ir susilaukti gausių savo ištvermin
gos darbuotės vaisių. K.

K £« ji ja fftrnT

Daug nusipelniusios Lietuvių tautai Vileišių šei
mos koplytėlė Vilniaus Rasų Kapinėse.

P. Kupraitis.

Keršto Ir Neapykantos Kevalai

Fantastiški Ir Realūs Planai
Kai politinė Europos padėtis darosi vis kritiškes- 

nė, plinta visokių gandų apie Hitlerio planus. Kai kurie 
iš jų atrodo neįmanomai fantastiški. Pavyzdžiui, da
bar pradedama kalbėti apie Hitlerio užsimojimą, pa
vergti Angliją, ne tai kad ekonomiškai, bet tiesiog ją 
užkariauti. Būk tai susekta smulkmeniškai išdirbtas 
vokiečių planas perkelti į Angliją savo armiją net tri
jose vietose ir pulti ją iš rytų, vakarų ir šiaurės. Hitle
riui tik reikėsią keturių mėnesių Britanijai užimti. Tas 
viskas labai gerai. Jei vokiečų armija atsidurtų Brita
nijoj, tai jai netruktų nė mėnesio visą salą užimti, bet 
kyla klausimas, kas ir kaip jų kariuomenę ten perkels? 
Anglai žino, kad jų armija ant sausos žemes negalėtų 
atsilaikyti prieš bet kokią skaitlingą kariuomenę, ir 
dėlto jie per amžius stiprino savo laivyną ir padarė jį 
galingiausią visam pasauly. Napoleonas taip pat buvo 
planavęs Angliją užkariauti, tik trūko jam laivyno, 
kurs būtų galėjęs anglus jūroje nugalėti. Tad Hitlerio 
planas, jei jis iš tiesų būtų tokį padaręs, yra, iš viso, 
neįmanomas įvykdinti. Gal tai yra jo svajonė, bet ji la
bai nutolusi nuo realybės.

Tuo tarpu Hitleris turi ir reališkesnių planų. Jo 
sopamoji vieta tai Dancigo koridorius, kurį būtinai 
nori panaikinti ar bent suneutralizuoti. Jis davė len
kams tokį pasiūlymą: skersai koridoriaus padaryti la
bai platų kelią automobiliams važiuoti, kad būtų tie
sioginis vokiečiams susisiekimas su Rytprūsiais. Tas 
kelias turi būti nemažesnio pločio kaip 26 kilometrai 
(apie 15 angliškų mylių), žodžiu, skersai lenkų kori
doriaus Hitleris nori padaryti kitą vokišką koridorių, 
ne siauresnį už lenkiškąjį Lenkai pigiai supranta, kad 
toks platus suneutralizuotas kelias yra tas pats, ką 
likvidavimas jų koridoriaus, ir griežtai pareiškia, kad 
toks pasiūlymas jiems nepriimtinas. Hitleris nenusi
leidžia ir duoda lenkams dvi savaitį apsispręsti. Jei į 
tą laiką lenkai nesutiks su jo reikalavimais, vokiečių 
kariuomenė okupuos Dancigo koridorių. Atrodo, kad 
esame stambių įvykių išvakarėse. K.

Jei neapkenti artimo, apie j tatuoti, kad mūsų nesuta- 
jj nei blogai nei gerai nekal-' rimas pasireiškia tik dėl 
bėk. keršto, neapykantos, pavy

do ir savigarbos ugdymo
Socialinis žmonių gyve- savo širdyse, 

nimas taip susipynęs ir iš
sivystęs, kad kiekvienas 
asmuo gyvena dėl visų ir 
visi dėl vieno. Ir labai norė
damas žmogus šiandien be
veik negali išsiskirti iš vi
suomenės socialinio gyve
nimo, nes jis jau per daug 
atskirus individus surišo. 
Tiesa, žmonija susiskirs
čiusi į įvairiausias ben
druomenes pagal geografi
jos, gamtos ir prigimties 
ypatybes, tačiau tos visos 
ypatybės labai 
nyksta ir atskiri individai rakteringas. Štai studen- 
vis labiau pasiliuosuoja iš tas pavydi studentui, dar- 
vienos ar kitos 
menės formų.

Lietuvių tauta 
sudaro mažutę 
menę žmonijos gyvenime. 
Tai yra mažutė žmonijos 
ląstelė, kuri laikui bėgant 
žmonijos kūne arba išnyks , , x
arba gyvens vis labiau be- 1tlk tarP !e,tuv."»:
augdama. Nuo ko pareina 
lietuvių bendruomenės gy
venimas? Lietuvių ben
druomenės gyvenimas pa
reina nuo atskirų individų, 
t. y. nuo mūsų pačių ir nuo 
išorinių aplinkybių. Čia la
bai trumpai pakalbėsiu tik 
apie atskirus individus ir 
tautos bendruomenę ar
dančias ydas.

Norint, kad lietuvių tau- kasi, kad jis turtingas ar
tos ląstelė augtų ir neiš- ba, kad jis per greit turtė- 
nyktų žmonijos gyvenime, ja, kad neturtingas ir lei- 

visų svarbiausia reikia, džia savo sūnų ar dukrelę 
kad būtų harmoningas į mokslą ir 1.1. Keista? Ne- 
ir vieningas atskiru in- paprastai keista. O šių kei- 
d i vidų (visų lietuvių) stenybių yra daugiau ir ga- 
darbas. na įvairių: pavydas organi-
Apie tai jau nepaprastai zaciniame veikime, pavy- 

daug kalbėta ir kalbama das bendrame darbe. Ir 
tiek Lietuvoje, tiek Ameri- kaip nepaprastai šiomis e- 
kos lietuvių tarpe. Žinoma, goizmo ydomis sukausty- 
kad kalbas iššaukia pats tas daugelio gyvenimas, 
gyvenimas ir jos nutyla Rimčiau pagalvojus, net 
pasiekę ar nepasiekę savo gana juokinga atrodo, bet 
tikslą. Kodėl lietuvių tarpe faktas pasilieka faktu — 
ypač Amerikos išeivijoje egoizmo kirminas graužia 
pasireiškia didelis nesuta- ne vieno tautiečio gyveni- 
rimas? Atsakymas leng- mą. 

ivas. Galima drąsiai kons-

Visai natūralūs dalykas, 
kad nesutarimas ir idėjų 
kova eina tarp skirtingai 
galvojančių grupių, nes i- 
dėjų kova vyko, vyksta ir 
vyks iki žmonijos mirties, 
tačiau, kodėl kerštas ir ne
apykanta pasireiškia tarp 
vienodai galvojančių ir įsi
tikinusių žmonių, taip lie
tuvio prieš lietuvį, kaip 
žmogaus prieš žmogų.

Stebint iš šalies, šis mū- 
pamažu sų nesutarimas labai cha-
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egoistinių ydų iš savo šir
džių ir nepasėsime meilės 
daigus, nekalbėkime apie j 
sutartiną veikimą ir ben
drą darbą, nes, suradus! 
bendrą šneką, egoizmo kir
minas pradės vėl visa ar- 
dyti. j

Kodėl mes pamiršome 
lietuvišką nuoširdumą ir 
artimo meilę, kuri taip bu-' 
jojo pas mūsų tėvų tėvus. | 
Kur žmoniškumas? Kur! 
prieglauda mylimam tau

tiečiui? Kur tautiečiui at-!
■ vira širdis, pagalba? Ko-' 
' dėl graži, švari ir švelni lie
tuvio širdis tapo kerštinga 
ir pavydi? Niekas, rodos, 
nedalina aukso obuolius,

'dėl kurių reikėtų rietis. 
Kodėl nepalinkėti artimui 
laimės, jei jam sekasi. Ko
dėl jam nepadėti? Kuo jis 
nusikalto mums, kad jam 
sekasi? Kuo jis prasikalto 
kad jį išrinko į valdybą,! 
kad jis gudresnis?

Prasikaltimo nėra, ta
čiau neapykanta širdy pra
deda augti. Rauti neapy
kantos šaknis, skaldyti se
nus keršto kevalus jau se
niai atėjo ir praėjo laikas. 
Neslėpkime šių bu jojančių 
ydų patys nuo savęs tylė
dami. Visi jaučia ir mato, 
kaip jos bujoja, tačiau a- 
pie tai tylima ir leidžiama 
dar daugiau ydoms bujoti. 
Laikas pamesti pavydo ke
valus ir parodyti atvirą ir 
draugišką širdį savo arti
mui. Nedarykime jokių i- 
liuzijų ir tylėjimu neleiski
me savęs apgaudinėti. Sa
kau tai su didžiausiu nuo
širdumu nieką nenorėda
mas įžeisti ar pažeminti, 
bet sakau dėl to, kad nie
kas apie tai nesako. Jeigu 
būtų tarpusavis sutarimas 
ir jeigu nebūtų kerštingo 
asmeninio ar organizaci
nio veikimo trukdymo, lie
tuvio vardas būtų dar gar
sesnis, nuveikti darbai di
desni. Sutartinai, atviro
mis širdimis turėtų dirbti 
visi už vieną ir vienas už 
visus. Lietuvio vardas yra 
garbingas, garsus ir kil
nus, tačiau labai dažnai šį 
brangų vardą mes pažemi
name patys. Spauda dėl 
šių ydų turėtų netylėti, bet 
tarti savo tvirtą žodį, ne
keldama jokių asmenišku
mų ar užgauliojimų. Nie
kuomet negalima rašyti a- 
pie asmeniškumą, bet vi
suomet reikia kovoti prieš 
asmenų vdas, kaipo visuo
menės ydas.

Tačiau nereikia šio strai
psnio minčių suprasti klai
dingai ir nedaryti tuojau 
išvados, kad čia viskas per
dėta, taip nėra ir nepasa
kyta nieko teigiamo. Kad 
būtų perdėta ir kad šių e- 
goizmo ydų nebūtų, apie 
tai atsakys sau kiekvienas 
skaitytojas, o neparašyta 
nieko teigiamo dėl to, kad 
šios temos uždavinys kal
bėti tik apie neigiamumus- 
ydas.

« •
Baigiant reikia konsta

tuoti, kad ieškojimas ben
dram darbui gairių yra la
bai sveikintinas dalykas, 
tačiau dar būtų labiau 
sveikintinas dalykas, prieš 
įeinant į bendrą darbą, iš
sinerti iš egoizmo, pavydo 
ir neapykantos lukštų ir 
stoti darban su artimo 
meilės ir altruizmo širdi-

■ mi Tėvynės vardan. Sutar- 
! tinai, nuoširdžiai ir išsiva
davę iš egoizmo įvairių y- 
dų, veikdami, nebūsime 
kaltininkai savo Tėvynės 
ateities.
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bendruo- bininkas pavydi darbinin
kui, gydytojas gydytojui, 
advokatas advokatui, pro
fesionalas profesionalui, 
pirmininkas pirmininkui ir 
t. t. Būtų nenuostabu, jei 
visa tai vyktų tarp skirtin
gų tautybių, bet kodėl tai

taip pat 
bendruo-

kodėl lietuvis lietuviui 
trokšta tik keršto ir nea
pykantos. Kodėl? Už ką?

Yra gražiausių pavyz
džių, kaip tautietis tautie
čiui atima darbą, kaip mes 
geriau parūpinam darbą 
svetimos tautybės asme
niui negu broliui lietuviui, 
ir dažnai vien tik dėl to, 
kad mūsų artimui gerai se-

Taip. Jei neišrausime šių

STONYS

Simfonija Inteligencijai
(šis straipsnis tilpo “P. G.” 
ir taikomas Lietuvos inteli
gentams, bet jis tinka ir 
mūsų išeivijos inteligen
tams. Red.)

Inteligentas. Inteligenci
ja.

Inteligentas. Lietuviška
sis, Lietuvos pelkėtų girių 
inteligente, tu, kuris neto
limoj praeity rugienose 
raitei botagą apie kiaulės 
šinkas, nūn išmokai ciga
retę, cigarą agurko didu
mo visais žandais traukt. 
Tu ir savo butą įsirengei 
skirtingą nuo tos gūžtos, 
kurioje tave mama išaugi
no ir į žmones paleido. Ta
vo visas gyvenimas suside
da nūn iš luksus elementų: savo motiną tėvą dar pa
baldai, žmona, dogas, pu- 

: sytės, bufetas, kuriame 
i žybčioja karafkos su stik
liukais. Be vieno kito ap-j 
leisto mažmožio, bus ir vis-, 
kas, kuo gali džiaugtis, liū-:' 
dėti, skųstis ir pūstis kaip 

Į apuokas.
i Bet ne tam gaišinu laiką, 
kad galėčiau skaičiuoti ta
vo, inteligente, buto apar
tamentus, landyti po tavo 
kambarių kampus ir vor
tinklius šluostyti... Aš no
rėjau šį tą priminti trupu
tį iš kitos operos, kuri, tie
sa, tavo garbingam asme
niui nebus svetima.

Inteligencija. Kaip ke
liaujančio kostiumo be ke
leivio, taip inteligencijos 
be inteligento nėra. Kas 
laikrodžiui varomoji spy-į 
ruoklė, tas inteligentui — 
inteligencija. Kas linų ro- 
vėjėlei rūtos, inteligentui 
— inteligencija. Bet gyve
nimas grubus, sentimentų 
ir kitų jausmų mažai pai
so. Gyvenime gali pasitai- si gudresnė ir išmintinges- 
kyti, kad keleivis prarastų nė už filosofiją ir protą. Tu 
kostiumą, kad laikrodis ; grakštesnė už aplinkraščių 
gerai ir tiksliai ėjęs susto- balerinas, kurios pakeičia 
tų ir mėlynų akių mergų-! vakardienės išleistą įstaty- 
žėlei rūtos nuvystų, o inte-! — 
ligentas be inteligencijos 
paliktų.

Taip gyvenime gali pasi
taikyti ir pasitaiko. Bet 
kas iš to. Niekam garbės 
iš to nėr. Keleivis, prara
dęs kostiumą, valkata, 
chuliganu apšaukiam a s; 
laikrodis iš apyvartos iši
mamas etc. O inteligentas, 
kuris nustojo gyvenimo 
prasmės, kuris atsisakė, 
tarnaut artimui, visuome
nę į aukštesnes sritis kelt, 
ateitį giedrią kurt, — vel
niop, pas tėvą bernauti pa
siust. Bus iš jo didesnė 
nauda, negu priveligijuo- 
toj tarnybos kėdėje sėdė
damas, pelną ir patogumus 
turėdamas.

Inteligentas be inteligen
cijos — kaukolė be smage- 
nų, griaučiai be širdies. 
Kas iš tokio? Literatūra, 
knyga, žurnalai, dienraš- kraujo ir pykčio ugnį, nes 
čiai, visa kultūra kam?, tu, inteligencija, esi visų 
Problemos, 
lai, Tiesa, Gėris, Grožis 
kam? Knygų leidyklos, re
dakcijos tegu sielojasi sa
vo leidinių plitimu, savo 
gyvybine egzistencija —

teligencijos, praranda ir 
sielą. Dažnai mūsų inteli
gentas sielos neturi; o jei 
dar turima, tai toji siela 
kaip ledo liūtas, kaip me
džio stuobrys. Kūnas sus
tingusios sielos žmogaus 
deformuojasi. Ir dėl to iš
virsta į karvės pilvą arba 
susiveja į suvytusios kem
pinės pavidalą. Jo žvilgs
nis ir veidas tampa atstu
miantis ir demoniškas. Da
bar bus aišku, kodėl inte
resantus prakaitas išpila 
atliekant pas juos reikalus.

Inteligentas be inteligen
cijos — inteligentas be šir
dies ir sąžinės. Tiesa, jis 
nėra nieko kuolu nudobęs,

gerbia, bet ar jis savo pa
tarimu, savo darbais ne
prisidėjo, kad jo salioną, 
vietoj šunų ir kačių, puoš
tų krikštaują vaikučiai. 
Gal ne kartą savo delnus 
sutepė dėmėmis, nužudy
damas negimusias gyvy
bes, kurios niekuomet ne- 
beišvys saulės spindulių 
ant rūtomis ir lelijomis 
kvepiančios žemės.

Duokim prabilt inteligen
tui be inteligencijos aureo
lės. Ką jis sakys, klausy
kim:
— Esu inteligentas, turiu 

profesiją ir to man užten
ka. Viską, be ko aš galiu 
išsiverst, palieku kitam. 
Mokslas tegu bus tam, kas 
iš jo duoną valgo — profe
soriams, Evangelija — ku
nigams, šventumas — vie
nuoliams, dorumas — vi
siems kitiems.

O tu, žemiškoji inteligen
cija, tu pikta ir šėtoniška, 
tu neįprasta ir baisi. Tu e-
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mą.
O, vis dėlto tu, žemiškoji 

inteligencija, esi baisi ir 
šlykšti. Tu mus nejučio
mis neši prie bedugnės 
kranto, ties tuštuma, kur 
ištvirkimas, išsigimimas ir 

■ negimusios gyvybės žudy- 
! mas turi jei ne privilegijas, 
tai šiaip jau garbingas vie- 

i tas. Tu ardai visas tradici- 
\ jas, ruoši ateitį, kuri šaltu 
kapu ir lavonu kvepia. Tu 
ruoši patogų kvailiams ra
mumą ir kuri paviršiaus 
garbintojų, glūšelių hero
jus.

Nepaisant visų tavo šu
nybių, o, žemiškoji inteli
gencija, nežiūrint, kad esi 
panaši į giltinę, aš tave 
garbinu ir lenkiu savo gal
vą. Aš tau statau aukurą, 
kurį kurstys vaidilutės, 
kvailių jupomis apvilktos, 
raganų ugnį, raudoną nuo

I

dilemos, idea- nedorybių ir kvailybių ka
ralienė. “P. G.’*

Žodynai - Dictionaries
i ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 

kas jam! Jis sotus ir riebus ŽODYNAS, A. Herlito. 399 pus- 
be ju. Pasiūlyk įdomią laPių' Poriniais apdarais - 
knygą paskaityti, paims ir 
ačiū nesakys; parodyk vel
nio abrozėlius pamaišyt, Į 
plačiu šypsniu kaip kati-Į 
nas prieš lašinius nusirai- 
vys; duok suprast, kad ži
nai, kur galima juodos ka
vos su likeriu gaut, brol, na <53.00; gerais audeklo apda- 
didžiausias bičiulis būsi. 
O. vae miserum!

Inteligentas, nustojęs in-

$2.25. gerais audeklo apdarais 
$3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas. A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai-

rais — $3.75.
Į ‘'Darbininkas”, 366 W. Broad

vvay, So. Boston, Mass.
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Penktadienis. Gegužes
»

DARBININKAS

Laiškas Mamutei
Brangioji Mamyte: taip karštai mane pabučia

vote. Prisimenu irgi, visas 
tas dienas, kuomet aš jus 
užgavau savo pasielgimu, 
nesusipratimu, arba dur
numu. Skaudu šiandien 
prisiminti, bet daug daug 
skaudžiau suprasti, kad, 
nors ir amžiais gyvenčiau, 
tu visų darbų niekad ne
atšaukčiau.

Šį vakarą labai gražu. 
Pilnas mėnulis, apsuptas 
blizgančiomis žvaigždėmis, 
apšviečia visą gamtą savo 
auksiniais spinduliais. Pa
vasario malonus kvapas, 
vėjelio atneštas, apima vis
ką. Po krūmų pasislėpę 
svirpliai nutraukia nakties 
tylumą savo čirškėjimu. 
Niekur nė pėdsako, tik aš 
vienas čia sėdžiu, pasken
dęs mintyse.

Rodos, mamyte, kad dan-

Rašydamas šį laišką, esu 
apsuptas tylumu, ramumu. 
Pro langus vidun skverbia
si nakties tamsumas, o 
kartas nuo karto iš tolo pa
sigirsta melancholiškas 
traukinio alsavimas. Ro
dos, kad kas širdį suspau
džia klausant tą perverian
tį cypimą. Kaip būtų ma
lonu kartu traukiniu par
važiuoti namo pas mylimą
ją mamytę. Jaunas būda
mas. nesupratau, kad pa
saulis platus, nežinojau, 
kad kada nors jis perskirs 
mus. platins tarp mūs ats
tumą. Šiandien viskas jau 
įvykę.

Vakar vakare man teko 
paplepėti drauge su kitais. 
Vakaras linksmai bego kol 
vienas užsiminė, kad už 
kelių dienų žmonės švęs gaus gelmese aš matau jū- 
Motinos Dieną. Staiga, vi- sų skaistų veidelį, kartu 
si nutilo ir nukirstas juo- artimą ir tolimą. Kaip liu
kas tuščiai nuaidėjo tarpe 
medžių. Np vieno akyse 
pastebėjau paslėptą ašarą 
ir ne vienas pastebėjo tą 
pat manyje. Kokios min
tys perbėgo jiems visiems? Dieną.

* Žinau, tiktai, kad aki- Brangioji mamyte, pa- 
mirksnyje aš telikau vie- šaulio geriausi rašytojai, 
nas.

Darbšti Vilniaus krašto lietuvaitė rūpestingai lesina savo bičiules.
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jiečiai daugiausia yra prisidėję 
j savo gausiomis aukomis Lietu
vos Laisvės išgavimui, tai minė

ki vadai ir dabartiniu laiku, ma
tydami kad yra būtinas reika
las stoti mūsų Tėvynei į pagal
bą, karštai ragino susirinkusius 
aukoti Lietuvos apsigynimo rei
kalams. Po kalbų buvo renkama

Sv. Kazimiero Parapija

Aukos Lietuvos Gynimui
Balandžio 28 dieną, 8 vai. va

kare, įvyko katalikiškų draugi-j 
jų Federacijos 13 skyriaus ne
paprastas Susirinkimas ir pra
kalbos, kuriose dalyvavo skait- aukos. Aukų surinkta ir aukojo 
lingas būrys šios parapijos pat- 
riotingų parapijonų ir mūsų iš
eivijos garbingi vadai, kurie pa
sakė patriotinias kalbas, būtent, 
klebonas kun. A. Petraitis, kun.
Dr. J. Starkus, kun.
niauskas ir adv. A. J. Mileris.

Kadangi šv. Kazimiero parapi-

sekančiai:
Kun. A. Petraitis $100.00; 
V. Rimša $50.00;
E. Baltramaitienė $15.00:
Po $5.00 — J. Dirsa, P. Man-

K. Kruš- kus, O. Traupytė, J. Steponkai- 
tė.

Po $2.00 — O. Šimkienė, J. 
Svirskas, O. Taparauskienė, A. 
Valatkeyičius, A. Kvietinskas,

i
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nų, kuomet nieks nesise
ka. bet širdis neturi, kur 
kreiptis užuojautos ir pa
tarimo.

Tačiau, brangioji mamy
te, nors ir negaliu visą tai 
įvykdyti, prašau priimti 
mano nuoširdžius linkėji
mus Motinos Dienai ir at
simint, kad, kiekvieną kar
tą, kai aš išgirsiu supan
čias vėjelio medžių šakas, 
kartu išgirsiu ir ramų 

susimąstęs, kitus pa- kalbėtojai, filosofai, pripa- šnibždėjimą: — “Brangio- 
miršęs. Mačiau pats save žįsta, kad daug lengviau ji mamyte, tave myliu, — 
prieš dešimts metų: dar yra išsireikšti raštu, negu 
jauną, linksmą, nesusipra- žodžiu. Man todėl neaišku, 
tusi berniuką, ; 
akimis ir drebančiomis lū
pomis prisipažįstanti koki 
nors padarytą skriaudą ar 
prasikaltimą. Su kokiu 
maloniu žvilgsniu jūs ma
ne išklausėt, man patarėt, 
pamokinot. Kaip brangūs 
man šiandien tie jūsų mei
li žodeliai’.

Dabar tik pradedu su
prasti, kodėl jūsų akyse 
sužibo ašaros, kodėl jūs

dna. O. kad aš galėčiau vė
jo sparnais pasileisti, kur 
tik širdis trokšta. Nė žai
bas nepralenktų manęs. O 
ypač šią brangią Motinos
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PHILADELPHIA, PA.

Šv. Jurgio Parapija

ašarotomis* kodėl aš negaliu pasakyti 
! kas mano širdyje. Kodėl 
aš negaliu pasisakyti, kad, 
jeigu ii- visų tautų kalbos 
ir išsireiškimai būtų man 
ant galo liežuvio, man vis 
truktų meilės ir pasiauko
jimo žodžių. Kodėl aš nega
liu pareikšti mintį, kad 
mamytės išvaizdą visuo
met laikau užrakytą širdy
je. Kodėl negaliu prisipa- .

1 žinti, kad ateina tokių die-:
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METINIS
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Marianapolio Kolegijos Studentų
VAIDINIMAS

DRAMA
UŽ Tėvynės Laisvę”

MUZIKA - KALBOS - DAINOS
Bus vaidinama

NORWOOD, MASS. — l
— Parapijos svetainėje.

myliu — myliu...”
Su Diev, iki pasimatymo.

Jūsų sūnus,
Petrukas.

Ričmondiečiai negreit pamirš 
praeitos savaitės bankietą. Var
giai. kada nors toks bankietas 
buvo šitoje apylinkėje. Didelė 
ir erdvi Lietuvių Muzikos Salė 
buvo kimšte prikimšta. Tiek 
žmonių visai nesitikėta. Išrodė, 
jog ne tik Ričmondo, bet ir visos 
Philadelphijos lietuviai tenai 
buvo susirinkę. Tikslas to puoš
naus ir didingo bankieto buvo

SESUTEI

Neverk sesute mano 
Nušluostyk ašarą 
Pavasaris jau grįžta 
Po jo bus vasara.
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Gegužės 7 d., 7:30 vai. vakare,

Galėsi vėlei džiaugtis 
Gėlėm ir saulele, 
Lyg debesėlis plaukti 
Laukais su dainele.

Visur tu linksma būsi;
Laukuos ir gatvėje, 
Negali juk liūdėti 
Pačioj jaunatvėje.

Pavasario aš laukiu, 
O laukti taip ilgu 
Na ką, brangi sesute, 
Mes laukiam jo abu.

Neverk sesutė mano
Nušluostyk ašarą 
Pavasarėlis grįžta, 
Po jo bus vasara.

Valstybe Ir Socialinis Klausimas
(Antano Skiriaus disertacija, 

patiekta
Marianapolio Kolegijai, Thompson, Conn., 

Bakalauro laipsniui gauti).

III. Valstybe piliečiams 
parūpina darbo

Muitų apsauga. Darbo problema XX am
žiuje ypatingai pasunkėjo. Vis tobulėjanti 
technikos pažanga, kaskart daugiau ir dau
giau išstumia darbininkų iš įmonių, mašinos 
išrandamos vis našesnės, vis trumpesniu lai
ku ir su mažesniu darbo rankų kiekiu paga
mina daugiau gamyboš vienetų. Todėl dalis 
senosios ir priaugančioje naujoji darbininki
ja ne visa gauna darbo.

Dažnai kaimyniniuose kraštuose yra dau
giau žaliavų ir puikiai išspecijalizuotos dar
bo jėgos. Todėl ten daug pigiau pagamintos 
prekės stengiamasi išsiųsti į kitus kraštus ir 
gautų už jas auksu geriau suvesti prekybinį 
balansą. Bet pigiai pagamintos įvežtos pre
kės konkuruoja kitame krašte tų prekių ga
mybai. Toji konkurencija kartais būna tokia 
smarki, kad priverčia vidaus gamybą visai 
sustabdyti ir tūkstančius darbininkų palikti 
be pragyvenimo šaltinio. Todėl valstybė ima
si priemonių apsaugoti vidaus pramonę ir

garantuoti darbininkams pastovų darbą. 
Tam įvežamoms konkurencinėms prekėms 
uždeda aukštus muitus (protekcinius arba 
apsaugos muitus), o kai kurias prekes visai 
uždraudžia įvežti. Gi įvežti iš kitos valstybės 
žaliavą ir ją savo krašte apdirbti, suteikiant 
naujiems žmonėms darbo, proteguojama. 
Net už žaliavos įvežimą, jei jos nėra savo kra
šte, visai neimama muitų, arba jie labai že
mi, tik dėl formalumo ir kontrolės.

Pav., į Ameriką įvežamas gintaras apdė
tas dvejopu muitu: specifiniu ir ad valorem. 
Už neapdirbto įvežamo gintaro vieną svarą 
reikia mokėti tik 50 centų muito, o tuo tarpu 
už gintaro dirbinius turime mokėti jau po 
20' < nuo jų įvežamos vertės.*)

Tuo Amerikos valstybė, lyg prašyte prašo 
prekybininkų įvežti tik neapdirbtą gintarą ir 
čia, už tą sudarytą muitų būdu kainų skirtu
mą, jį apdirbti, duoti Amerikos valstybės 
darbininkams uždarbio, o neišsiųsti tuos pi
nigus, susidariusį darbo pelno skirtumą, ki
toms valstybėms, jų pramonininkams ir dar
bininkams.

Eksporto rėmimas. Kartu su krašto gamy
ba, jos skatinimu, plėtimu, atsiranda ir tos 
gamybos rezultatų perprodukcijos eksportu 

*) “Tariff Act of 1930”. Žaliavai — par. 11, dirbi
niams — par. 1536.

Ponas Liepa su savo žmona 
apvaikščiojo savo sutuoktuvių M. Nemunienė, P. Lengvinis. 
sidabrinį jubiliejų. Sekmadienio Po $1.00 — I. Kantakevičius, 
rytą juodu su visa savo šeima M. Dobravolskaitė, J. Deksnie- 
ir giminėmis išklausė šv. Mišių nė, E. Sviklienė. P. Jurgelionis, 
ir priėjo prie Komunijos. Po pie- B. Sarapienė, M. Bakšytė, M. 
tų užsiprašė visus savo gimines Gelusevičiukė, M. Lučinskaitė, 
ir pažįstamus vakarienei Lietu- J. Molis, E. Saliutaitė, M. Valat- 

Įvių Muzikos Sąlėje, kur ponas kevičienė. K. Rugienienė, J. A- 
Liepa trisdešimts du metu tar- lišauskas. P. Deliavičius, K. 
navo savo tautos labui. Bendaravičienė. K. Statkienė,

Parapijos vikaras, kun. J. M. Senoriūtė, M. Zenevičienė, 
M. Vaičiulionienė.

Po 50 centų — O. Galevičienė, 
M. Jankauskienė, E. Jonelienė.

Surinkta $221.50
Smulkių aukų 6.04
Viso $227.54
Pinigai tuojaus įsiusta į Lie-

. Jurgio Parapijos kleboną'Bagdonag persUtė poną Juozą
_ T 1—1. _____Lx. __ j„s i
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Šv. 
kun. I. Zimblį pagerbti, jo dvi- 

. dešimties metų klebonavimo su
kakties proga.

! Svečiai iš visų keturių vėjų 
atvyko. Darbininkės paruošė la
bai gražų ir puošnų stalą aukš- 
tesnioje salės vietoje garbin
giems svečiams, kurių tarpe bu
vo kunigai: I. Valančiūnas, E. 
Paukštis. B. Virbickas, dakta
ras V. Martusevičius, ir profe
sorius A. Senn su savo dukrele. . . . .

Buvo tikėtasi išgirsti gan tu- jubiliejaus, 
riningų ir gerų kalbų, bet, deja, 
nepabaigus vakaro vedėjui, ku- 

. nigui J. Bagdonui kalbėti, gar
siakalbis ėmė ir sugedo. O be 

i garsiakalbio buvo neįmanoma 
kalbėti tokiai miniai. Tad, pa
aiškinęs žmonėms, vakaro ve-' 
dejas įteikė tėveliui Zimbliui do- 

i vanas nuo visų tos vakarienės 
darbininkų ir darbininkių, soda-

i liečiu ir šv. Onos draugijos.

Kavaliauską vakarienės vedėju, 
kuris, savo žarų, perstatė Joną 
Griganavičių, Lietuvių Muzikos 
Salės pirmininką ir poną Men- 
keievičių, buvusį pirmininką, 
poną Wagner. pirmininką Se-i
cond and Allegheny Building tuvą per Lietuvos Generalį Kon- 
and Loan Association, poną Bi-! sulą.
liūną, Jotautą ir Valionį. Vaka- Matote, gerb. “Darbininko” 
rienė buvo graži ir jauki. skaitytojai, tai tik vieno susi-

Linkime pp. Liepams viso ge- rinkimo auka. Šv. Kazimiero pa- 
ro ir laimingai sulaukti auksinio rapijos vadai ir parapijiečiai vi- 

Juozas Pavėsis suomet ir dabartiniu laiku stovi

SCRANTON, PA.
TEATRAS NAŠLAITYNO 

NAUDAI
Gegužės 11 d., Junior High:.. 

School svetainėje įvyks Šv. Juo-, 
zapo parapijos Dramos sąjun
gos vakaras, kurio pelnas ski
riamas Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselių vedamo našlaityno užlai- 

Klebonas ir jo vikaras dėkoja kymui. Bus suvaidinta juokinga
• _____ .i.—• i -  . * i,—komedija — “Inteligentai”.

Jau veik mėnuo kaip ši vai
dintojų grupė vaidino Kingsto- 
ne, Plymouthe ir Luzerne, o da
bar grįžta į namus. Vaidinto- 

rengti savo aukomis ir atsilan- jams vadovauja įžymus biznie- 
kymu. Lietuvių Muzikos Salės rius ir buvusio Lietuvos Teatro 
klubas davė savo gražią ir pui- narys, p. Petras Putirskis. 
kią salę visai dykai, už ką jiems 
visi parapijiečiai dėkingi.

’ visoms darbininkėms už tokį 
darbštumą ir pasiaukojimą, o 
moters, savo žarų yra dėkingos 
visiems, kurie taip maloniai 

‘ joms padėjo tą vakarienę su- 
|
i 
i 
i

Lietuvos sargyboje.
Tai-gi čia neviskas, tik pra

džia. Bet reikalui esant, visi 
kaip vienas stos už savo Tėvy- 

! nės laisvę.
! Pasauliniam karui baigiantis, 
i šios parapijos lietuviai už 
'$150,000 išpirko L. L. Paskolos 
bonų: įvairiems Lietuvos reika
lams aukojo $60.000; Lietuvos 
kariuomenės Ambulansui $1.200. 
Tai yra vienintelė parapija A- 
merikoje. kurios parapijiečiai 
taip vieningai dirbo savo Tėvy
nei Lietuvai. Dusmcniškis.

A i g. Vargas

Parapijos choras surengė gra
žius šokius jaunimui sekmadie- 

' nį. Nežiūrint žvarbaus vėjo ir 
lietaus, nemažai jaunimo atsi- 
iankė ir gražiai, linksmai pra
leido vakarą.

(

Tikimės, kad žmonės gausiai 
ateis pamatyti šio vaidinimo.

Garbė Šv. Juozapo parapijos 
sąjungai, o ypač jos vadui p. 
Petrui Putirskiui, kad taip gra
žiai darbuojasi meno srityje. 
Tad mes visi įvertinkime jų dar
bą gausiu atsilankymu.

, J. A. M.

rūpinimasis. Valstybės arba didieji krašto 
pramonininkai siunčia savo prekybos atsto
vus į kitas valstybes ieškoti savo gaminiams 
rinkų, tirti geresnių mainų koreliacijų.

Agrarinės valstybės, esant žemai tarptau
tinei žemės ūkio gaminių kainai, už ekspor
tuojamus vienetus dar primoka ir tuo išlai
komos pastovios vidaus kainos ir pagerina
mas ūkininkų ekonominis stovis. Pav., Lie
tuvoj kasmet vyriausybė išleisdavo milijoni
nes sumas, primokant už išvežamą sviestą ir 
bekonus.

Viešieji darbai. Kad visuomenė nebūtų 
skatinama prie tingėjimo nieko nedirbant ir 
gaunant pinigines pašalpas, yra organizuo
jami valstybiniai, viešieji darbai. Kiekvie
nam bedarbiui suteikiama darbo prie didžiu
lių statybų, kartais visai neproduktingų ir 
nebūtinų, prie kelių tiesimo, miškų kirtimo 
ir kitų, o už tai mokama pragyvenimui rei
kiamos sumos. Pinigai skiriami biudžeto ke
liu viešųjų darbų pozicijon. Kaip gerą pavyz
dį paimsime J. Amerikos Valstybių bedar
bius ir valdžios rūpinimąsi jais.

Jau 40 metų, kai Amerikoje kasmet atsi
randa 10G visų gyventojų bedarbių, kuriais 
valstybė labai susirūpinusi. Tuo reikalu į- 
steigtos darbo organizacijos: F.E.R.A. — Fe- 
deral Emergency Relief Administration, C. 
W. A. — Civil Works Administration, W.P.A. 
— Works Progress Administration ir kitos. 
C. W. A. 1933-34 davė darbo 4,000,000 bedar
bių. Ji įvykdė 180,000 įvairių projektų, kaina

SVARBUS SUSIRINKIMAS
• ■» - ■ •

LDS 7 kuopos svarbus mėne
sinis susirinkimas įvyks gegu
žės 7 dieną, tuojaus po mišparų, 
Šv. Kazimiero salėje. Visi LDS 
nariai ir “Darbininko” skaity
tojai minėtame susirinkime ma
lonėsite dalyvauti ir užsimokėti 
užvilktas duokles. Prie to, bus 
svarstoma, kaip tinkamiaus pri
siruošti prie kuopos gegužinės.

Todėl kviečiame visus daly
vauti. Komitetas.

vusių 934,000,000 dolerių, iš kurių 740 milijo
nų, išmokėta algoms. W. P. A. 1935 m. suda
rytas iš 40 įvairių federalinių būtino reikalo 
fondų (emergency fund). W. P. A. turi dve
jopą tiksią: 1. suteikti bedarbiams darbo, 2. 
tiekti žmonėms naudingus patarnavimus. 
1939 m. prezidentas Franklin D. Roosevelt’as 
prašė kongreso patvirtinti biudžeto sąmatoje 
jo numatytus W. P. A. pozicijon 150,000,000 
dolerių.

Ir Lietuvoje 1939 m. viešiesiems darbams 
biudžeto keliu paskirta 4,000,000 litų.

Darbo stovyklos. Vokietijoj, Italijoj ir ki
tose, ypač fašistinėse valstybėse imtasi griež
tų priemonių bedarbei išvengti ir pakelti vi
sam tautos darbingumui. Taip Hitleris Vo
kietijoj įsteigė priverstinas darbo stovyklas, 
vadinamas “Arbeitslager”. Jei tik asmuo už
siregistruoja bedarbiu, jis tuoj siunčiamas į 
suorganizuotas darbo stovyklas, kur gauna 
visą pragyvenimą ir kartu karinį apmokymą. 
Todėl pastaruoju laiku Vokietijoje visiškai 
išvengta bedarbės pavojaus, kai pirma kas
met būdavo po 2—3 milijonus bedarbių. A- 
merikoj irgi panašiai kariškais pagrindais y- 
ra suorganizuotos C. C. C. — Civilian Con- 
servation Corps — stovyklos, į kurias priima
ma vyrai, neturį darbo. Čia jie gauna maistą, 
rūbus ir dar atitinkamą atlyginimą. Jau
niems berniukams darbo parūpina N. Y. A.— 
New Youth Administration.

(Bus daugiau)
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J

9. Krikščioniško Gyvenimo | 
Atnaujinimas

Vis dėl to reikia pripažinti, kad šitame dvasinio 
atgimimo darbe lieka dar daug kas padaryti. Net kata
likiškuose kraštuose labai didelis skaičius žmonių tė
ra katalikais, taip sakant, tik iš vardo. Kad ir, pildy
dami daugiau ar mažiau ištikimai svarbiausias Bažny
čios pareigas, jie pasididžiuodami prisipažįsta jai pri
klausą, tačiau daugelis jų nesistengia arčiau ją pažin
ti ir pagilinti savo įstikinimus, o dar mažiau stengiasi 
taip gyventi, kad išorinį pasireiškimą atitiktų išvidi
nis geros bei grynos sąžinės grožis, sąžinės, kuri žino
tų ir pildytų visas savo pareigas Visažinančio jo Dievo 
dėliai. Mes žinome, kiek šitos tuščios ir apgaulingos 
išorės nepakentė dieviškasis Išganytojas, Jis, kuris 
norėjo, kad visi melstųsi Tėvui dvasia ir tiesa. Kas tik
rai ir nuoširdžiai negyvena pagal savo išpažįstamą ti
kėjimą, tas šiais laikais, kada tiek galingai siaučia ko
vų bei persekiojimų audrų, ilgai neištvers. Jis bus pa
sigailėjimo vertu būdu pagautas šito naujo tvano, ku
ris gręsia žemės planetai ir eidamas pats savo pražū
ties linkui, jis pastatys ant pajuokos krikščionies var
dą.

'v-

Bal. 25 d. įvyko L. Vyčių 90 
kp. veikiančio komiteto susirin
kimas šv. Vardo dr-jos svetainė
je. Susirinkimą vedė pirm. V. 
Grinevičius.

Nutarta iškilmingai minėti 
Motinos Dieną, geg. 14 d. 8 vai.' 
ryte įvyks bažnyčioje L. Vyčių 
90 kp. šv. mišios ir visi nariai 
bendrai priims šv. Komuniją. 9 
vai. ryte įvyks L. Vyčių radio 
programa iš WHOM stoties 
(1450 k.). Programą išpildys 
vaikinai ir merginos, p. V. Zu- 
los vadovybėje. Visą tos dienos 
programą ir maldas skiria savo 

; mylimų mamyčių intencijai.
Kalbėtojai per radio ir svetai

nėje yra užkviesti šie: "Ameri
kos” redaktorius p. J. B. Lauč- 
ka: L. Vyčių Centro Pirm. adv. 
K. Povilauskas; kun. A. Bubąs, 
dvasios vadas: p. V. Grinevi
čius. kuopos pirm.

Programos vedėju bus p. P. 
Velyvis.

kad visus atstovus maloniai pri
imti ir patenkinti.

L. Vyčių 90 kp. vasaros metu, 
rengia šaunią gegužinę parapi
jos naudai. Piknikas įvyks lie
pos 9 d. Vaičionio parke. Kran- 
ford, N. J. Korespondentas.

Taipgi jau teko nugirsti, kad 
šį metą parapijos metinis pikni
kas įvyks liepos 9 dieną. Šių 
metų piknikas bus skirtinges- 
nis. nuo kitų metų, nes bus gra
žių dainų programa. Dainuos 
choras ir visa publika. /.

VAIDINIMŲ, DAINŲ. ŠOKIŲ 
VAKARAS

Gegužės 13 d.. 7 vai. vakare. 
Lietuvių salėje. 354 Park St.. į- 
vyks šv. Cecilijos choro vaka
ras. Programa susidės iš dainų, 
vaidinimų ir šokių. Choras, vad. 
muzikui K. Žalnieraičiui. smar
kiai darbuojasi, kad patenkintų 
atsilankiusius.

Nuoširdžiai kviečia visus į tą 
vakarą ateiti ir paremti. Pelnas 
skiriamas choro kelionės į Pa
saulinę Parodą fondui. Taigi vi
si paremkime paunimą. padėki
me jiems nuvažiuoti į Lietuvių 
Dieną, rugsėjo 10 d.

NEW HfiVEH, CONN
ATIDĖTAS MOTERŲ SĄJUN
GOS 33 KUOPOS PARENGI

MAS

Išsivadavimas Nuo Žemės Gerybių 
Jungo

Čia mes norime, Šlovingi Broliai, ypač iškelti du 
mūsų Viešpaties įsakymu, kurie šių dienų žmonijos 
padėčiai turi ypatingos reikšmės: atsižadėjimas žemės 
turtų ir meilės įsakymas. “Palaiminti beturčiai dvasio
je” buvo pirmieji mūsų dieviškojo Mokytojo žodžiai 
Jo kalno pamoksle. Šito mokslo, daugiau nei kurio ki
to, yra reikalingi mūsų materialistiški laikai, kurie 
godžiai gaudo šios žemės gerybes bei džiaugsmus, 
Kiekvienas krikščionis, ar turtingas ar beturtis, visa
da turi savo žvilgsnį laikyti pakeltą į dangų, prisimin
damas žodžius: “Nes čia mes neturime pasiliekančio 
miesto, bet ieškome busimojo”. Turtingieji neturi grįs
ti savo laimės šios žemės gerybėmis, nei jų įgijimui 
eikvoti geriausias savo jėgas. Priešingai, jie turi į save 
žiūrėti tik kaip į užvaizdas, kurie žino turėsią kada 
nors atiduoti apyskaitą aukščiausiam Viešpačiui, o 
savo gerybes laikyti tik vertingomis priemonėmis, ku
rias jiems Dievas yra įdavęs, kad jomis darytų gerą; 
tegu jie, kaip liepia Evangelija, nepaliauja iš savo per
tekliaus skirti beturčiams, nes šiaip su jais ir jų tur
tais gali išsipildyti rimtas apaštalo Jokūbo žodis: “Nu
gi dabar, turtingieji, verkite dejuodami dėl nelaimių, 
kurios jums ateis. Jūsų turtai supuvo ir jūsų drabužiai 
kandžių suėsti. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų 
rūdys bus liuaymas prieš jus ir suės jūsų kūnus, kaip 
ugnis. Jūs krovėte sau rūstybės turtus paskutinėmis 
dienomis”.

Bet ir neturtingieji, stengdamiesi įsigyti, pagal 
meilės ir teisingumo dėsnius, būtiniausius dalykus ir 
net pagerinti savo gyvenimą, turi taip pat likti betur
čiais dvasioje ir statyti dvasines gerybes aukščiau už 
žemiškąsias gerybes bei džiaugsmus. Tegu jie nepa
miršta, kad niekuomet nepavyks išnaikinti iš šios že
mės skurdo, skausmo bei sielvarto, kad nuo jų kenčia 
ir tie, kurie iš pažiūros atrodo laimingi. Todėl visiems 
reikia kantrybės, šitos krikščioniškos kantrybės, kuri 
suramina širdis, dieviškuoju amžinos laimės pažadėji
mu. “Taigi būkite kantrūs broliai, sakome dar kartą 
su šventuoju Jokubu, iki Viešpaties atėjimui. Štai ar
tojas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantriai kęsda
mas, iki gaus ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Taip bū
kite kantrūs ir jūs ir sutvirtinkite savo širdis, nes 
Viešpaties atėjimas arti”. Tik tokiu būdu išsipildys 
paguodžiąs Viešpaties pažadėjimas: “Palaiminti be
turčiai”. Nėra tai tuščias raminimas ar netikras paža
das, kaip komunistų, bet yra tai gyvenimo ir gilios tie
sos žodžiai, kurie visiškai išsipildo ir čia žemėje ir pas
kui amžinybėje.

Kiek beturčių randa laimę šituose žodžiuose, o 
taip pat ir laukime dangaus karalystės, kuri jau yra 
paskelbta kaipo jų nuosavybė, nes jūsų yra Dievo ka
ralystė, laimę, kurios turtingieji veltui ieško savo tur
tuose, visada neramūs ir amžinai varginami nepasoti
namo geismo turėti dar daugiau.

Chicagoje, Marąuette Park, lietuvių visuomenės 
i aukomis pastatytas gražus moderniškas žuvusiems 
lakūnams — Dariui-Girėnui. Prie paminklo stovi pa
minklo statymo komiteto nariai: inž. Simokaitis, adv. 

‘Vasiliauskas, J. A. Mickeliūnas ir J. Čeikauskas.

I

Laike bendrų pusryčių svetai
nėje kalbės kleb. kun. L. Vaiče
kauskas, kun. A. Bubąs, adv. 
Povilauskas. V. Grinevičius. 
Kazlauskas, councilman'as 
Healy.

Radio programa buvo perduo
ta garsiakalbiais ir svetainėje.

Antras svarbus dalykas, tai L. 
Vyčių organizacijos seimas, ku-

K. 
K.
J.

ski- 
moti-

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta laikraščiuose, kad Moterų Są
jungos 33 kuopa rengia nepa
prastą pasilinksminimo vakarą 
su turininga programa. Suvai
dins juokingą komediją: “Blai
vininkas ir Girtuoklė” ir dealo- 
gą — “Laiškas nuo Barboros”. 
Taipgi bus dainų ir muzikos, 
kurias išpildys VVaterburv Vaiz
bos Būto radio dainininkai-kės. 
Buvo skelbta, kad įvyks gegu- 

• žės 7 d., bet susidėjus svarbioms 
aplinkybėms reikėjo atidėti šį 
parengimą gegužės 21 d., taigi 
kviečiame visus, kurie norite 
linksmai laiką praleisti neuž
miršti pasižymėti, kad tas pa
rengimas įvyks gegužės 21 d. 
Sąjungietės maloniai lauks 
skaitlingos publikos. Sąjungietė.

baž-
ALR

MOTINAS PAGERBTI 
VAKARIENĖ

Geg. 14 d., sekmadienis, 
riamas Motinos garbei li
nas pagerbti.

Tą dieną. 6 vai. vakare, 
nytinėje svetainėje įvyks 
KMS 38 kp. vakarienė.

Ryte. 8:30 vai. visos Sąjun
gietės susirinks į šv. Andriejaus 

. . , _,.... I nar. bažnyčia bendrai išklausytiris įvyks musų kolonijoje, rug-;- ... . ' ..__  o r. - -.zi j j tt • 'sv. mišių ir priimti sv. Komum- piucio 8, 9 ir 10 d.d.. Harrison . _ . .L, , _ ., ,. ... i -ja musų visu Motinos. P. Svc.Public Librarv auditorijoj. , .
i Pirmos dienos vakare įvyks ° .... * Muzikas K. Zalnieraitis ruošiasusipažinimo pramoga. 1 .. , . .. .... ,. , , , gražią programa, kuria išpildysAntros dienos vakare ekskur-. , . _i .. ~ , . vakarienes metu,sija autoousais i Conev Island. . ......„ .. . ^ajungietes kviečia visus į va-N. Y. Treciosios dienos vakare į.. rj',ne y ų
vakarienė, o ketvirtos dienos va
kare šokiai.

2 Asmeniškai Lydimos

Išplauks Iš New Yorko 
Per Gothenburgą. Švediją

Pirmopi Gegužės-May 31, 
Antroji Liepos-July 1,

ĮŽANGINĖ GEGUŽĖS MĖN. i jaunystės dienos Lietuvoje, kuo- 
PROCESIJA met visi skubėdavosi į geguži

nės pamaldas. Pamaldos bus lai
komos kas vakarą 7:30 vai. per 
ištisą geg. mėn.

ŠV. ALFONSO MOKYKLA 
PADIDĖJO

Šią savaitę mūsų parapijinė 
mokykla padidėjo net 7 moki
niais. kurie įsirašė į pirmąjį

pie $200.(X) pelno. Šis pasidar
bavimas duoda progą mūsų 
sportininkams siekti savo tiks
lą. Taip yra šv. Petro parapijo
je. Neklausia narys: “Kiek aš 
iš to gausiu?” Bet tik sako: Ar 
draugijos naudai. Valio!

I
BRIDGEPORT, CONN.

Dėka Sesučių Kazimieriečių 
rūpesčiui, gražusis Marijos mė
nuo buvo pradėtas su puikia į- 
žangine procesija pereitą sek
madienį. 8-to skyriaus mergai- 

. tės atnešė iš mokyklos gražiai 
i papuoštą gegužės Karalienės
statulą. Procesijos dalyviai. ‘ skyrių. Tarp naujukų randasi 
mokyklos vaikučiai, kiekvienas Makarauskų. Jončių. Pilipaus- 
laikė rankose gėlių puokštę, ku- kų sūnūs ir Dr. Žilinsko. Kava- 
rią padėjo prie Marijos kojų, sėlių dukteris. Girdėjau, kad 7- 

. giedant “Nešk gėles puikiau- to ir 8-to skyriaus mokiniai ren- 
į sias". Užbaigus giesmę visi su- giasi važiuoti Washingtonan 
į klaupę atkartojo Pasiaukojimo ketvirtadienį, geg. 11 d. Artina- 
i Aktą. Ypač visus graudino pas- si mokslo metų užbaiga. 
I kutinę vaikučių giesmė. Marija
Dievo Motin, kuomet jie karto
jo danguj, danguj, danguj, tar
nausiu jai danguj ir mylėsiu ją 

i danguj. Nors oras buvo nepas- 
, tovus. nes visą rytą ir popietį 
i lijo, tačiau žmonių bažnyčia bu- 
' vo pilna ir visiems prisiminė 
Į-----------------------------------------

_ . Moti
nų dieną, geg. 14 d. 8-to sky
riaus mokiniai gaus savo kla
sės spalvas, ženklus, kad neuž
ilgo apleis visiškai. Tikrai gai
la. kad kas metą mažesnis tėvų 
skaitlius leidžia savo vaikelius 

j vienintelėn lietuviškon mokyk- 
' lon. B.Š.K.

Detroito Žinios

I 
i

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar blogi katalikai pakenkia tikėjimui? Kieno 

kaltė, kad yra blogų katalikų?
2. Ar katalikai turėtų prisirįšti prie žemės gery

bės?
3. Kokiu būdu turtingieji yra tik gerybių užvaiz-j 

dos ?
4. Kieno yra visos gerybės, jei turtingieji yra tik 

užvaizdos?
5. Ar turtingieji gali visus turtus tik savo reika

lams sunaudoti?
6. Kaip beturčiai gali būti beturčiai dvasioje?
7. Kame yra tikroji žmonių laimė?
8. Ar žmonės turtuose randa tikrą laimę ir pasi

tenkinimą?

Praeitą sekmadienį, balandžio 
30. įvyko priaugančio choro va
karas. kur buvo gražių dainelių 
ir juokų. Pirmą kartą vaikučiai 
pasirodė scenoj, bet buvo gana 

; gražiai išsilavinę. Suvaidino: 
“Dvi Sesutės" — pp. šilinckiu- 
tės: “Čigonės Atsilankymas” — 
pp. Radviliutė ir Mockevičiūtė: 
“Sulvg Nebusi Geresnė” — se
sutės Norkevičiūtės, taipgi dar 
vaidino: Čeplauskiūtė. Veličkiū- 
tė. Abramčikiūtė, Stanislaus- 
kaitė. Eiles pasakė Čeplauskaitė 
ir Braivaitė. Solo pašoko: Ve- 
ličkiūtė ir Žaladoniūtė: solo pa
dainavo Duginaitė. p. Radvilai
tė ir Norkevičiūttė. Didesnių 

turėjo dėl mergaičių ansamblis padainavo.

Sekm.. geg. 14 d. įvyks Moti
nos Dienos minėjimas. Šioje pa
rapijoje kasmet tą dieną iškil
mingai minima. Kasmet alto
riai gražiai išpuošiami. Pasako
mas tai dienai atitinkamas pa
mokslas. kad ne vienam ištrau
kia ašaras, ir kodėl ne. nes kiek
vienas geras vaikas myli savo 
motiną. Mūsų motina yra mums 
artimiausias artimas. Ji mus iš
auklėjo. daug vargo 1 
mūsų. Ji visą gyvenimą rūpina- keletą dainelių. Programą vedė
si savo vaikais. Taigi motinoms 
priklauso didžiausia pagarba. 
Šioje parapijoje mes stengsi
mės parodyti motinoms priklau- 

: sančią pagarbą. Patartina kiek
vienam tą dieną priimti šv. Ko
muniją motinų intencijai: gyvų
jų ir mirusiųjų.

I

Antrą 
vadovaus 
?.l::ėinskas.
Amerikos 
lietuvių 
vedėjas

ekskursiją
Vladas 
švedų

Linijos 
skyriaus 

Amerikoj.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

(■auk nemokamai suteikiama musų 
ekskursijų brošiūra ir retkartinį lei

dinį "Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Drottningholrn Geg. 13. Birž. 12
KUNGSHOLM birž. 3. rugp. 19 
GRIPSHOLM Liepos 1. Liepos 24.

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar

Swedish American Line
154 Boylston St.. Boston. Mass.

Į dintojai su juokingu vaidinimu 
ir žaidimais. Jie žinomi visoje 

Pereitą savaitę šioje parapi-! Michigan valstybėje kaipo ga
joje lankėsi svečiai iš Chicagos. j būs vaidintojai. Dabar ta proga, 
būtent, kun. I. Albavičius. ALR ’ jie nori suteikti garbę savo bu- 
K. Federacijos ižd.. p. L. Šimu-■ vusiam klebonui kun. Masevi- 
tis. “Draugo” redaktorius ir Fe- j 
deracijos sekr., ir Dr. Ą. Rakau- ] 
skas. Federacijos pirmininkas, l 
Jie yra gerai žinomi mūsų vi-’ 
suomenėje kaipo katalikų veiki-j 
mo vadai. Tai buvo malonūs' 
svečiai šios parapijos klebonui.! 
Klebonas yra dėkingas svečiams ! 
už atsilankymą.

Šv. Petro Parapija

Praneša, kad Į Šv. Petro para
piją atvyksta Šv. Jokūbo vai-

Juozas Kasinskas
Ine. |

! Laidotuvių Direktorius ; 
i Patarnavimas Dieną ir Naktį] 

: 602 VVashington Blvd. ■ 
! BALTIMORE. Md. ; 
; Telephone Plaza 8595 ! 
’ Limosinai dėl visokių reikalų. ,i

vusiam klebonui
čiui. atvyksta į Šv. Petro para
pija.

Vaidinimas Įvyks sekm.. gegu
žės 7 d. Visi kviečiami ateiti ir 
linksmai laiką praleisti.

p. M. Tupikevičienė susirgo ir 
nuvežta i ligoninę. Labai bloga, 
nes nėra kam prižiūrėti jos vai
kų. Velijam greit pasveikti. •

Gegužės mėnesį šios parapijos 
bažnyčioje pamaldos yra šioje 
tvarkoje: trečiadienių vakarais 
gieda Sodalicijos choras, o pen
ktadienių — didysis choras. 
Sekmadieniais. 9 vai. giedos šv. 
Marijos choras. Tas viskas daro
ma mūsų motinų garbei.

Į Šioj parapijoj dabar įvyksta 
ketverios šv. mišios sekmadie
niais. Padaryta permaina. šv. 
Vardo draugijos šv. mišios į- 
vykdavo 9 vai. ryte, o dabar į- 
vyks 8 vai. ryte per visą vasarą.

Kitą sekmadienį, vakare, visa 
parapija minės Motinos Dieną. 
Bus atitinkamas pamokslas. Va
kare bus puiki programa, kurią 
ruošia didysis choras. Sodalici
jos choras, ir Švč. Marijos 
i merginų ) choras motinų gar
bei. Bus ir vaidinimų.

Pirmiausia ateikime išklausy
ti šv. mišių ir pamokslo, o va
kare į parengimą.

A. Sanišauskas. Kalbėjo ir vi
siems dėkojo už atsilankymą 
kleb. J. Kazlauskas. Svetainėje 
darbavosi pp. Žukauskaitė. Hus- 
kaitė. p. Klimaitis. Mockevičius. 
Mikuckis. Minalga. p. Mockevi
čienė ir kiti.

Dabar laukiam Motinos Die
nos. kuri įvyks gegužės 14. pa
rapijos salėj, rengia choras. 
Pelnas parapijai. Bilietus įsigy
kite pas choristus ir klebonijoje. 
Bus suvaidinta. “Namai Praga
rai" ir “Daina Begalinė”, bus 

' solo, duetų ir pirmą kartą cho
ras pasirodys su gražiomis dai- 

j nelėmis.

|

i
I 
I 
j
i

i
l Šv. Vardo draugijos nariai 
uoliai darbavosi, kad padaryti 
pinigų basėballininkams. jų žai
dimams. Iš narių pasidarbavo: 
pirm. A. Jasaitis. G. Bražinskas. 
A. Litvaitis. A. Sque. ir S. Va
siliauskas. Iš skelbimų padarė a-

Baseball'ininkų žaidimai pra
sidės šią savaitę, šv. Petro par. 
sportininkai norėtų susiremti 
su kitų kolonijų sportininkais, 
kaip tai: Chicago. Grar.d Ra- 

i pids. Gary. Cleveland ir tt. Pra
šome atsišaukti pas kun. V. Ma- 
sevičių. 8300 
roit. Mich.

Veikiantis 
k kuopa deda

Longworth. Dėt-

komitetas ir visa 
visas pastangas. Į

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mos turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai 
kožnam šio 
skaitytojui. 
į «a reikalaus 
čia te 
Finose, 
tince.

pusi ilsime 
l::ikr:išči« 
kuris tik 
.Jei ken-

skausmą sąna- 
jeicti jie sus

ti rba labai jau
slus. jeitru turit k"ii- 
tėti kož.nuje oro rer- 
tnainoj, št.ii jums tiro
ną išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo ?im-picų Metoilą, 

tams.
Mes n<>riai

Pakeli. 7 .......... . DYKAI IšBAN
DYYMVI. ir jeigu norėsite naudot 
li.-incian. tą calėsit daryti už. mažti: 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti t: 
vaistą 7 dienas. DYKAI, musų kas 
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresu 
tuojau į
RIISSE Pi:<>I»r<TS co. iMpt. X ‘J 

2708 W. I-’aruell Avė. Chii'ac”. PI.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN

j

\ rftODUC

496 First Street,

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540
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KAS GIRDĖTI LIETUVIU!
KOLONIJOSE

MOSTELIO, MASS.
1

Bal. 30 d.. LDS 2 kuopa iškil
mingai minėjo savo organizaci
jos globėjo šv. Juozapo šventę.

9 vai. ryte LDS 2 kp. nariai 
susirinko j šv. Roko lietuvių 
par. bažnyčią, dalyvavo šv. mi
šiose ir bendrai priėmė šv. Ko
muniją.

šv. Mišias atnašavo kleb. kun. 
J. svagždys. LDS Centro pirm. 
Pamokslą pasakė kun. J. Pet
rauskas.

į Syke 
f PA SYKE 
į
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Vakare, parapijos naujoje sve
tainėje įvyko LDS 2 kp. prakal
bos. Trumpą įžanginę kalbą pa
sakė kun. J. Svagždys. Po to 
kalbėjo p. J. Kumpa. LDS Aps- 
k:■..pirm., apie katalikiškos 
s* .. ? i s reikšmę, 
katalikišką, ypač 
padedant jam išpirkti 
raidž 
ryta rinkliava 
00. Aukavo 
Kun.
Svagždys 
Kumpa. J. Kilkus. 
V
Eitavičiūtė. J. Saladonis. P. Da
nija. K. Grigas 
kevieienė. Po 50c. — 
kas. A. Aukštikalnis, 
kantaitė. F. Voveris.

Buvo ir smulkesnių aukų.
Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 

kun. J. Vaitiekūnas. Providen- 
ce lietuvių par. klebonas. Jis la
bui iškalbingai ragino lietuvius 
katalikus skaityti ir platinti 
lietuviškus katalikiškus laikraš
čius.

Kalbėjo valandą ir pusę. Tar
puose pasakė gražių juokelių.

Dėkuojame savo klebonui, 
svečiams kalbėtojams ir auko
tojams. J. Jcskeliai'iėius.

P. S. Mes pasiryžome savo 
kvotą išpildyti būtent, išpirkti 
notą.

Pri<;a.šas. Sveikiname Mon- 
tello'iečius darbininkus. LDS 2 
kn. narius. Lai Dievas jums pa- į

| Jurgio j»<ii. bažnyčioje. priėmė 
įšv. Komuniją ir išklausė " pa
mokslu apie šv. Juozapą.

Ragino remti 
■Darbininką", 

naują 
ų rinkimui mašiną. Pada-

ir surinkta $23. 
įe: Po $1.00 —

J. Vaitiekūnas, kun. J. j 
. kun. F. Norbutas. L..

J. Jeskelia- 
ėms. Ad. Jermalavičius. Roz.

. Marijona Bart-
M. Svirs-

K. Dau-

dec kilniame spaudos darbe.

_____________________

Tą pačią dieną, po sumos įvy
ko Federacijos 10 skyriaus su
sirinkimas. kuris buvo gausus 
dalyviais, p. V. Kudirka išdavė 
raportą iš Federacijos apskričio 
suvažiavimo.

Kadangi Federacijos apskri
tis svarstė spaudoje keliamai 
bendro veikimo su kitomis sro
vėmis klausimą, tai ir šiame su-j 
sirinkime tas klausimas buvo iš
keltas ir plačiai išdiskūsuotas.

Federacijos skyrius pasisakė, i 
kad bendras veikimas su kito-1 
mis srovėmis neįmanomas. Sky-I 
riaus nutarimą nutarta pranešti! 
Federacijos Centrui.

Mėgėjų vakaro rengimo komi
sija išdavė raportą.

KALBA PONIA J. DAUŽVARDIENĖ

Iš kairės į dešinę: Ponia J. Daužvardienė, Ieva, Lu
košiūtė ir M. Johnson.

Lietuvos Konsulo žmona, ponia J. Daužvardienė, 
lietuvių kultūrinės bei moterių darbuotės širdis. Kovo 
31 d., Forest Akademijoje mokyklos programos užbai
gimo proga pasakė žavingą kalbą. P-lė Ieva Lukošiūtė 

: gavo Akademijos diplomą ir buvo programos vedėja. 
II 
I

konteste dalyvavo šie 
p. R. Vitartas (daini- 
p. J. Kavaliauskas

6

Scenoje pasirodė muz J Ze- Geguįfoė RomUVOS Paltet

maitis. iš VVorcester. Mass.. jis į 
pasakė trumpą pragalbėlę: nuo-i 
širdžiai pagirdamas Aušros' 
Chorą už gražų dainavimą, kad 
taip gerai išsilavino per vienus 
metus, kartu pasidžiaugia, kad 
jis yra atsivežęs du solistu iš 
VVorcesterio, kurie mums labai 
patiks. Teisybę p. Juozas sakė, 
solistai žavėti žavėjo publiką 
savo maloniais balseliais ir gra
žiomis dainelėmis. Ačiū gerbia
mas p. Žemaitį, jūsų ištiestos 
rankos Aušros Choras neuž
mirš ir vasarą tamstų pramo
gose pasistengs atsilyginti.

Aušros Choras vėl sudainavo 
trejetą dainelių. Sukaktuvių 
koncertas baigėsi pirmininko 
kalbele, kurioje gražiai dėkojo 
Aušros Choro vardu p. Juozui 
Žemaičiui ir jo solistams, muz. 
Jurgiui Stačiokui ir jo daininin
kams. Taipgi publikai aiškino, 
kad mūsų jaunimo klausimas y- 
ra gana opus, turėtų kiekvienas 
mūsų jaunimu susidomėti ir 
paskatinti prie darbo, nes jo pa
sirodymas yra labai garbingas. 
Aš. kaipo korespondentas, irgi 
tariu širdingą ačiū visiems, ku
rie tik dalyvavo mūsų sukaktu
vių koncerte, nes Aušros Cho
ras turės gražaus pelno, kurs y- 
ra skiriamas dėl lėšų padengimo

Kalbant apie LDS Naujos An
glijos Apskričio GEGUŽINĘ!, 
kuri įvyks gegužės 30 d., š. m.. 
Romuvos parke. Montello. Mass. 
pravartu pažvelgti ne tik kas v- 
ra jos pirmininkas, (kaip buvo 
pereitame “Darbininko” nume
ry rašyta), bet ir apie kitus ki
tų departamentų vedėjus, šiuo 
atveju noriu priminti keletą 
faktų apie sporto programos ve
dėją. Sporto programos vedėju 
išrinktas p. Walter Česnauskas, 
jaunas, energingas jaunuolis. 
Walter Česnauskas yra sūnus 
Adomo Česnausko. (Adomas 
Česnauskas yra Romuvos par
ko prižiūrėtojas ir Šv. Roko pa
rapijos nuoširdus darbuotojas). 
VValter Česnauskas yra tarna
vęs maryne tarnystėje 3—4 me
tus. Jis buvo išvykęs į marynų 
tarnystę dar nebaigęs High 
School. Dabar kada sugrįžo iš 
tarnybos tai taip pasiruošė, kad 
išlaikė kvotimus iš pilno High 
School kurso Brocktono miesto 
High Schooll’ės. Šiais metais jis 
per savo darbštumą ir pasižy
mėjimus buvo pakviestas į Bos
ton College. kur gavo dykai vi
są mokslą. Jis beabejo lankyda
mas Boston College ims dalyvu- 

važiavimui į New Yorko Pašau- sporto žaidimuose. Mums 
linę Parodą — Lietuvių Dieną, darbininkams labai ant rankos 

turėti ir juo didžiuotis kaipo 
mūsų eiliniu darbininku, kuris 
kaip tik pareiškė noro pasidar- 
uuoLi su mumis per Gegužinę, 

i kuri įvyks geg. 30 d., š. m. Tai 
gegužinės sporto programos ve- 

i su Ge
gužinės pirmininku Mykolu Gri
gu, ranka rankon.

Beje, buvau paminėjęs Adomą

H J : p. Marilyna Dokarvtė ir J. 
McDermott (duetas - dain.): p. 
Bičiūnaitė (piano solo): p. Jo
nas Vaikasas (dain.); pp. Vy
tautas Vasiliūnas ir Pranas Do- 
vidauskas (duetas - darinėtu ir 
akordionu); p. Edv. Kavaliaus
kas (piano solo): pp. Bronisla- 
va Dalelytė ir Carmela Fibiana 
(duetas - dain.) : pp. Danielius 
Milės, Bronius Mačys. Jonas 
Vaikasas ir Antanas Macelis 
(Studentų dain. kvartetas); p. 
Angelė Kneižytė (piano solo): 
p. Rapolas Imondi (armonistas 
iš So. Bostono) : p. J. Bruzgaitė 
(šokėja) : pp. Al. ir Aldona Ra- 
zulevičiūtės. Adelė Žilaitytė. Ci
ną Keriutė. Alena Sastavičiūtė 
ir Katrina Vilkišiūtė (išpildė 
melofarsą) ; pp. Elzbieta Na-
nartavičienė ii Emilija Čapli- 
kienė( dain. iš So. Bostono) : p. 
Ona Skirkevičienė (dain. iš Na- 
shua. N. H.).

LAWREHCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos 

choras, balandžio 30 d., nuva
žiavę į Haverhill. Mass., suvai- 

' dino “Stefanijos Vestuvės”. Lo- 
į šėjai buvo patenkinti skaitlinga 
i minia, o susirinkusieji gražiu 
į vaidinimu.

■

I Sekmadienį, balandžio 30 d.. 
’ šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje. moterystės Sakramen
tą priėmė Jonas Kirmelas su E-

■ milija Griškevičiūte ir Vladas
■ Liubinskas su Juozapina Tamo- 
■šauskaite. Lietuviai su lietuvai
tėmis.

I

I

STUDENTAI PASIVĖLAVO
Buvo atvažiavę iš Marianapo- buoti su mumis

lio Kolegijos šeši studentai. Tik 
gaila, kad jie jau rado koncer
tinę programą užbaigtą, ir nebe- ^jas. kuris* darbuojasi 
gavo progos pasirodyti savo ga- j - - - ......................
bumais. Tačiau. Aušros Choro

, nariai juos labai maloniai prie- į _ ___________
mė ir pavaišino. Gardneriečių Česnauską. Adomas yra nevien 
draugiškumas yra labai pagar- ■ ^jk papko prižiūrėtojas, bet ir 
sėjęs, taip kad mūsų įsigyti geras darbininkas. Jis yra kun. 
draugai nesigaili daug laiko, ii- ■ j Petrausko prie statymo nau- 
gos kelionės ir iškaščių. kad tik jos §v Roko par. salės vienas iš 
būtų galima Aušros Choro bile stambiųjų jo darbininkų nuo 
kokiame parengime dalyvauti. pa^ pradžios statybos ligi šių 
Mes iš savo pusės stengsimės dienų. Reikia įvertinti Adomo 
kais salėdami palaikyti tuos Česnausko darbštumas ir tuo 

pačiu palinkėti, kad jis ir Gegu
žinės reikalų nepamirštų.

Kadangi LDS- N. A. Apskritys 
savo parengimus — Gegužines 
daugiausia rengia nutarimais ir 

Į užgyrimais LDS Naujos Angli
jos kuopų atstovų, tai ir jo pa- 

i sisekimas visuomet priklauso 
kaip tos kuopos nuoširdžiai at
siliepia dienoje gegužinės. Bea
bejo šiuo atveju daugiausia teks

Tos pačios dienos vakare įvy
ko Federacijos skyriaus sureng
tas mėgėjų (amateur) vakaras 
šv. Jurgio par. svetainėje. Prog
ramos vedėjas, p. A. F. Kneižys 
pasakęs įžanginę kalbelę, pas
kelbęs teisėjų vardus ir visą 
programos eigą, pradėjo prog
ramą.

Visa programa buvo perduota 
garsiakalbiais.

Pirmiausia viešnia dainininkė 
p. A. Navikienė, akompanuojant 
p. Julei Vilkišiūtei. sudainavo 

, dainelę.
Mėgėjų 

mėgėjai: 
ninkas) :
(pianistas) : pp. Albina ir Aldo
na Razulevičiūtės (dain.): p. 
Jonana Dokarvtė (šokėja): p. 
Julė Kaziulytė (pianistė) : pp. 
Cynthia ir Joana Bruzgaitės 

j (šokėjos): pp. J. McDermott.
M. Dokarvtė. Angelė Kneižytė. 
G. Vitaitytė, L. Kasauskaitė. J. 
Minkevičiūtė. J. Dokarvtė. L. 
Vasiliauskaitė. M. Karšytė. Al. 

i Antanaitytė (šokėjos) ir akom- 
minėjo panistė p. J. Vasiliūnaitė: p. Jo- 

globėjo Šv.Inas Rasakauskas (dain. iš 
Kuopos nariai į Stoughton) : p. Juozas Skirkevi- 

. mišiose Šv. čius (armonistas iš Nashua. N.

N0RV03D, MASS.
LDS ŠVENTĖ

Bal. 30 d. LDS 3 kp. 
savo organizacijos 
Juozapo šventę.

• dalyvavo S vai. šv.

GEGUŽĖS-MAY 13. North German Llcyd. laivu EUROPA.

PP.OXTDF.NCE R. I.
Telephone:

fiso: Dexter 1952

Namu: PI. €266

Amerikos Lietuvių duonkepy- 
klos kooperatyvas, gegužės 7 d.. 
6 vai. vakare, turės vakarienę 

i šv. Pranciškaus parapijos sve- 
! tainėje.
I

I

+ ★
Aplankykite Savo Tėvynę Lietuvą

Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

GEGUŽĖS-MAY 31 d. Švedu Amerikos laivu “GRIPSHOLM”
iš Nevy Yorbo be persėdimo i Klaipėdą.

BIRŽELIO-JUNE 22. Holland-America linijos laivu STATEN
DAM. per Rctterdamą.

LIEPOS-JULY 1. švedu Amerikos laivu GRIPSHOLM.

LIEPOS-JULY 13. Holland-America linijos laivu STATEN
DAM.

Manantieji vykti i Lietuvą, nelaukite ilgai — pradėkite 
ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos piliečiai turėtų iš anks
to rūpintis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga atlikti daug 
formalumų: kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai). Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir t. t. “Dar
bininko” Laivakorčių Agentūra parūpins savo keleiviams vi
sus reikalingus dokumentus dovanai. Prašome užsisakyti vie
tas dabar. Kurie iš anksto padaro rezervacijas tie gauna laive 
geresnius kambarius už tą pačią kainą.

“Darbininko” Laivakorčių Skyriaus vedėjas yra A. Pel- 
džius, kuris yra patyręs šioje biznio srityje per daugelį metų. 
Visais kelionės reikalais kreipkitės:

"Darbininko" Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2680
★ ★

Mėgėjams (joms) daininin
kams ir dainininkėms akompa
navo pp. Julė Vilkišiūtė ir J. 
Vasiliūnaitė. ir p. R. Atkinaitė 
(iš Nashua. N. H.). Šokėjoms p. 
Bruzgaitėms akomp. mokytoja 
p. Viesulaitė uš Wethersfield. 
Conn.

Teisėjais buvo šie: pirm. Dr. Mūsų klebonas kun. P. M. Ju- 
Antanas Gasson. vaistininkas ' ras. pereitą sekmadienį prašė 
p. Antanas Mickūnas. ]
Warabow (laidotuvių direkto-itis kas vakaras per ištisą gegu- 
rė). p-lė Emilija Čeikiūtė. irlžės mėnesį į pamaldas ir mal- 
ponia E. Sykes. adv. B. Sykes! dauti Taikos Karalienės pasau- 
žmona. Į liui taikos ir ramybė. Taipgi

Svečias dainininkas p. Jonas,prašė gegužės 14 d.. įspūdingai 
Varnas (išSo. Bostono) sūdai-i minėti, maldomis ir Komunija, 
navo keletą dainelių. I Motinos Dieną. Ne vien Sodalie-

Pertraukoje trumpą kalbelę į tės turi mamytes, bet visi yra 
apie LDS ir "Darbininką" paša- daug skolingi savo motinėlėms, 
kė kleb. kun. S. Kneižis.

Daug juokų sukėlė publikoje 
vaikinai pp. Jonas Pazniokas ir 
Vincas Kudirka. Tai tikri juok-; 
dariai.

Teisėjai, kad išspręsti, kurie iš į 
mėgėjų geriausiai pasirodė. Į 
veik pusvalandį ginčijosi. Susi-! 
tarė.

Teisėjų sprendimu, padalintus 
$10.00 į tris dalis, būtent, pirmą 
dovaną ($5.00) laimėjo p. Ra
polas Imondi: (armonistas iš 
So. Boston): antrą dovaną 
($3.00) gavo p. Edvardas Ka
valiauskas (pianistas). ir tre
čią dovaną ($2.00) laimėjo šo
kėja p. J. Bruzgaitė.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Daug kas neturėjo vietos kur 
sėstis, tiek buvo atėjusių pama
tyti ir pasiklausyti mėgėjų pro
gramos.

Pažymėtina, kad mėgėjų am
žius buvo nuo {fr metų iki 60 m.

Programa visi, rodos, buvo
I patenkinti.

Vakaro pelnas paskirtas “Dar
bininko" Intertype fondui, 

i Svetainėje prie tikietų sunkiai 
' dirbo Federacijos skyriaus pir- 
Į mininkas p. E. Balutis, vice- 
• pirm. p. V. Kudirka ir kiti jiems 
j pagelbėjo.

Garbė Federacijos skyriui už
to vakaro surengimą.

Beje. į mėgėjų vakarą buvo at
vykęs ir muzikas Rapolas Juš
ka. pasakė kalbelę ir pakvietė 
mėgėjus į So. Bostono lietuvių 
parapijos mėgėjų programą.

(

Aukštosios mokyklos mokinė 
Julijona Andruškevičiūtė. už 
pasižymėjimą silibizavime gavo 
iš “Boston Herald” du aukso 
medaliu. vienas už “Grade 
Champion”, o antras už “School. 
Champion”.

kaip galėdami palaikyti tuos 
brangus draugiškumo ryšius.

PROGRAMOS KNYGELĖ

X- ------ j
ponia visų parapijiečių gausiai lanky-

A ušrelė.

GARDNER. MASS

l
I

AUŠROS CHORO METINĖS 
SUKAKTUVĖS LABAI GRA

ŽIAI PAMINĖTOS
Balandžio 29-tos dienos vaka

re. G. A. R. Svetainėje. Chest- 
nut St.. įvyko vienų metų Auš
ros Choro gyvavimo sukaktu
vių minėjimas, vadovybėje muz. 
Jurgio Stačioko. Athol'io lietu
vių parapijos vargonininko. Po 
koncerto buvo šokiai. Grojo Lu- 
kusevičiaus orchestras.

I
KONCERTAS BUVO TURTIN

GAS DAINOMIS
Sukaktuvių paminėjimą ati

darė Aušros Choro pirmininkas, 
Petras Aukštikalnis, dėkoda
mas susirinkusiems už tokį gau
sų Aušros Choro parėmimą ir 
pridavimą daugiaus energijos 
meno srityje.

Aušros Chorui sudainavus tris 
daineles. vadovybėje Jurgio 
Stačioko, publika gausiai plojo 
rankomis ir laukė, kad daugiau 
dainuotų, nes Aušros Choras 
gražiai sudainavo. Pasirodžius 
muz. Jurgiui Stačiokui su savo 
solistais, duetais, kvartetais, 
merginų choru ir piano solo, 
gausiai ploja rankomis. Neuž
teko programoje paminėtų dai
nelių. reikalavo atkartoti. Dai
nininkai mielu noru sutiko, o 
publika tik gėrėjosi, nes tai bu
vo geriausias koncertas, koks, 

CSN. kad Gardnervje yra buvęs.

Prabėgo jau daugelis metų 
kaip mūsų kolonijos lietuviai 
rengia visokias pramogas ir iki 
šiam laikui dar nebuvo pasirodę 
su programos knygele. Labai 
didelė garbė priklauso Povilui 
Tarasevičiui už jo sumanumą ir 
tokį pavyzdingą pasidarbavimą. paįešt7 vietinei LDS 2-rai kuo- 
kad ne jis. tai Aušros Choras paj (jarbo nes jos kolonijoje ge- 
savo sukaktuvėse nebūtų ture- gužinė įvyksta. Rengėjai tikisi, 
jęs tokios puikios programos kad j,e susiiauks nuoširdžios pa- 
knygelės. Taipgi neturime už-1 ------- -
miršti jo pagelbininkių: 
Bartkiūtė
Alena Dagelytė 16. Toks jų. Grįg^ yra nuoširdus LDS or- 
pasidarbavimas negali būti pra- > ganizacijos veikėjas, jis per iš
leistas be dėmesio. Kitaip Povi-^isą ejję metų eina laike įvairių 
liukas būtų turėjęs daug sun-, piknikų policininko pareigas, 
kiau pasidarbuoti. i Apie kitus Brocktono priete-

-------------- _ I liūs ir LDS rėmėjus mėginsime 
\ ERTELGOMS PADĖKA pakalbėti vėliau. Šiuo atveju rei- 
Gardnerio biznieriai pasirodė kia pažymėti, kad jau Gegužinės 

labai pavyzdingais, kad jie mo- Rengimo Komisijos darbuojasi 
ka paremti kilnų lietuvybės dar-! įvairiose komisijose ir planuoja, 
bą. Kad ne jų gausumas. Aušros j kaip pirmoji pavasario gegužinė 
Choras nebūtų turėjęs tokio prirengus, kad ji būtų ir links- 
gražaus paminklo ateinantiems ■ 
metams. Antanas Kraskauskas j 
aukavo dovanėlę, kuri buvo iš- i 
leista tikietais ir davė gražaus 1 
pelno. Valio, Aušros Choras. Lai;

muz. Jurgio Stačioko vadovybė-į do iŠ savo kelio; jis klai- 
je. Vienybėje, mūsų galybė. i džiojo įsivaizdavime ir at- 

Korespondentas. sidūrė teisme.

ramos. nes LDS 2-ros kuopos 
Julė į valdyboje yra darbštūs asmens, 

gavo 64 skelbimus; j pavyZ^£ju^ pirmininkas Kazys

ma ir visiems patiktų. Rap.

IZAIJAS SAKO:

Ir pranašas paklydo per
jis gyvuoja ilgiausius metusi stiprius gėrimus: jis iškly- 
mii7 .Tnrcrin Staninlrn vadmn’hp. • Ho ifi SAVO 1<p11O* ilS Vl^i-

Draugijų Valdybų Adresai

I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

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

564 E. Broadway. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

4115 Washington St.. Roslindale, 
Tel. Farkway 0558-W

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

SV. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Iždininkas. Andrius Zaleskas,
702 Fifth 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, Ma.ta.
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VIETINES ŽINIOS
T SVARBUS SUSIRINKIMASi Legijonierių benas maršuos šv.1

i
I

Motinos Diena

Petro parapijos geg. mėnesio 
procesijoj, geg. 28 d., ir para
pijos išvažiavime 
duos koncertą,

Svarbus Vargomninky 
Susirinkimas

GRABORIAI

S. Barasevidus Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRAB0R1U3 ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 833 Dorchester A 
Tel. COLumbia 2637.

Penktadienį, gegužės 5 d., 7:30 vai. vakare “Darbi- 
18 d->' ninko” salėje, 330 “E” St., So. Bostone, yra šaukiamas 

svarbus Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos įvykusių “Darbi
ninko” Intertypos fondui šokių įvairių komisijų ir dar
bininkų susirinkimas. Šiame susirinkime bus išduotas 
raportas iš minėtų šokių. Taip-gi dar primenu, kad ku
rie dar nesate atsiskaitę už paimtus bilietus, prašome 
šiame susirinkime atsiskaityti.

Pr. Razvadauskas, Šokių Rengimo kom. pirm.

birž. ]
Munchbaeks1 

Mass. Tas 
j gerbiant Dangišką ir žemišką pats benas turėjo koncertą So. 
motiną.

jmingai paminėti šią dieną pa- Grove, Roslindale, 
gerbiant Dangiška ir žemiška

Pirmadienį, gegužes 8 d 
vai. po pietų, “Darbinin-

•1

So.L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
Bostone, kaip kasmet, taip ir šį
met rengiasi iškilmingai pami
nėti Motinos dieną. Programa 
tokia: Ryte visi vyčiai “in cor- 
pore” išklausys šv. mišių ir pri
ims šv. Komuniją motinų inten
cijai. Po mišių įvyks pusryčiai, 
bažnytinėje salėje. Į pusryčius 
vyčiai širdingai kviečia visą ka
talikų visuomenę, o ypač mūsų 
parapijos jaunimą, kaip tai — 
Chorą, Sodaliciją, Studentus ir 
pavienius jaunuolius.

Pusryčių rengimo komisija 
praneša, kad pusryčiai bus pui
kūs. kitaip sakant pietūs, nes 
bus turkės ir įvairių skanumy
nų, todėl visi nesuvėluokite įsi
gyti bilietus!

Vakare įvyks Motinos dienai 
pritaikintas teatras “Pas Moti
nos Kapą”. Veikalas tikrai gra
žus ir artistai deda pastangas, 
kad patenkintų atvykusius sve
čius. Apart teatro bus ir įvairių 
pamarginimų, vadovybėje Jono 
Pešino. Motinoms ir tėvams vi
siems dykai, reiškia: įžangos 
nebus. Tad visi ruoškimės iškil-

ŽINUTES

—P- Boston High School auditorijo
je, kurio įžanga buvo $1.00.

Taip pat yra susitarta su in- 
' žinieriu Belecku duoti garsiakal
bius ir geriausių dainų bei šo
kių plokštelių.

Dabar tariamasi su judomų
Geg. 2 ir 3 dd., Bostono diece

zijos kunigai suvažiavo semina- 
rijon pusmetinėn konferencijon. p"fk7lų ^T^numfir"į’a£ 
J. E. Kardinolas O Connell a- paro(jyti Popiežiaus Pijaus XII

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
£ L Kapočius

251 W. BR0ADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M.B.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampai Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

;osc (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: T AL bot 2474

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

NAMŲ:
101 Baxter St., So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4673

ji
ko“ salėje, 330 “E“ St., So. 
Bostone, įvyks i\aujosios 
Anglijos Vargonininkų Są- 
gos Apskričio susirinki- 

• mas. Šiame susirinkime 
' bus pasitarta Lietuvių Die
nos reikalu, kun įvyks Lie
pos 4 d., Marianapolio Ko
legijos parke, Thompson, 
Conn. ir Pasaulinės Paro
dos reikalu. Prašome visų 
vargonininkų dalyvauti, 

Į nes tai svarbu pasitarti ir 
j nustatyti programą.

J. K. Žemaitis, 
Varg. Są-gos pirmininkas.

ve.

šeimininku yra draugijos pirm. 
J. Palaima, kurs su savo pagel- 
bininkais viską jau baigia pri
ruošti. Dar yra užsilikusių kele
tas neparduotų tikietų, kurių 
kol kas galima gauti pas sekre
torius : A. P. Nevierą 305 Broad
vvay (Diamond Cafe), St. Moc- 

Šv. Kazimiero šventėje iškilmin- į 726 7th St., pas ižd. V. Ba- 
gomis šv, mišiomis ir pašventį-i 36J,2 Mercer St., pas J. Ge- 
_x—------x----- zi;----- Paskelb- nev*čiU pik klube ir pas kitus

valdybos narius.
Nieko nelaukdamas ateik ir 

pie 30 naujų narių. Pradžioje va- nusipirk sau tikietą, nes pagal 
Tie pusryčiai . buvQ užpibrėžta prirašyti šeimininkų pranešimą, ši vaka- 

-- j 
rašosi daug jaunimo, kas yra 
pagirtina.

Šį sekmadienį, geg. 7 d. yra 
rengiama jubiliejinė vakarienė, 
pagerbimui draugijos veteranų. 
Vakarienė įvyks Lietuvių salė
je, kampas E ir Silver g-vių, 6 
vai. vakare (punktualiai). At- 

j važiuoja gerb. Vytautas Stašin
skas, Lietuvos generalinio kon- 

■ sulato atašė iš New York’o, be 
abejo daug papasakos apie da
bartinę Lietuvos padėtį; daly
vaus Massachusetts valstybės 
sveikatos komisijonierius mūsų 
draugijos narys ir kvotėjas Dr. 

Jakimavičius; taipgi drau-

VISKAS JAU PRI
RENGTA

part kitko kalbėjo prieš šlykščią y^ųjį^vinjo nepaprastas iškjl-1 Kaip jau visiems yrą žinoma, 
spaudą. Jo Eminencija jaudi- meb Sus. Liet. Šv. Kazimiero dr-ja
nančiai kalbėjo apie dabartinį j ________ _____
Žv. Tėvą ir rinkimą. Taip pat liaudies dainas.
įspūdingai kalbėjo apie arkivys-, ________
kūpą F. J. Spellman’ą. Arkivys
kupas atsisveikino su J. E. Kar- _ ____ __
dinolu ir su kunigais. Arkivys- parapijos jaunimu bei visa pa- ® naujos^vėliavos.
kūpąs neatsilankė konferenci- rapija eis, per jų intencijai gie-
jon geg. 3 d., nes tą dieną šven
tino seminaristus.

I

Visi piknikieriai. benui lydint suorganizuota 1889 meteis tai y-
____ _______ _____ ra šiais meteis sueina 50 metų 

________ ! jubiliejus. Jubiliejus pradėtas

i

i

Motinų Dienoje Vyčiai su visų

tas naujų narių vajus, iki perei
to susirinkimo jau prisirašė a-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JosephW.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Geg. 4 d., susišjiųbavo Juoza
pas Jelmokas su Stepanija Jan- 
kūnaite, gyv. 501 E. 5th St.

I

Geg. 7 d., vakare po gegužės 
mėnesio pamaldų, bažnytinėje 
salėje, W. 5th St., parapijos 
jaunimas vaidins pirmą kartą 
klasinį teatrą: “Klaidų Pinklė
se”. Vaidintojams vadovauja 
kun. K. Jenkus. Panelė Grilevi
čiūtė, kaip gabi vaidintoja ir 
komike, talentingas Pranas A- 
verka, artistas R. Juška ir kiti 
vaidina tiesiog profesionališkai. 
Vaidinimas atsikartos geg. 21 
d., kad visa parapija galėtų būti 
“Klaidų Pinklėse”. Suvažiuos 
daug ir svečių. Kviečiami visi.

Geg. 4 d. kun. J. Daunis, iš 
Haverhill, Mass. laikė šv. mi
šias, šv. Petro par. bažnyčioje, 
ir klausė išpažinčių.

I Šv. Petro parapijos Veikimo 
Komisija, rengdama metinį Iš
važiavimą, susitarė su Stepono

damas šv. mišias, prie šv. Ko
munijos ir po tam turės ben
drus pusryčius.
bu. tikra, bankietas, n<* pusry- £“ iįo narių." Prie draugijai 
čių komisija duos kalakutų iki 
privalgant už tą patį pusdolerį.

Serga Vincas Kohanskis Dr. 
Jakmauh priežiūroje guli Car- 
ney ligoninėje po operacijos 
aklosios žarnos. Memorial ligo
ninėje darė operaciją gerklėje 
Mortai Jantienei. Namuose ser
ga Agota Vinckienė.

VERVEČKA SUGAVO 
VAGILIŲ

rienė bus viena iš šauniausių: 
I yra paimtos abi klubo salės, vir
šutinėje įvyks vakarienė, o že- 
mutinėj šokiai ir ‘refreshments’. 
Visiems bus užtektinai vietos.

Iki pasimatymo gegužės 7 d., 
vai. vakare Lietuvių salėj.

A. P. Neviera, 
Draugijos Sekretorius.

6

Penktadienį, gegužės 5 d., 8 
vai. vakare, Jordan Hali, Bosto
ne įvyks muzikalis koncertas, 
Adult Recreation Project — 
WPA vadovybėje. Programa 
bus įdomi.

I
1

Šv. Petro parapijos šv. Vin-t 
cento Pauliečio Labdarybės dr-: 
jos raštininkas Petras Verveč-jp. J.
ka, gyv. 908 E. Broadway, suga- gijos legalis patarėjas adv. An

tanas O. Šalna, visi draugijos 
veteranai, kurie 50 metų atgal 
suorganizavo mūsų draugiją, ir 
daug kitų draugijai prijaučian
čių asmenų. Yra paimtas šaunus 
orkestras, kuris visus palinks-' ja Kohanskienč, ir pereitą 
mins. Šeimininkės verda ir ke- sekmadienį, bal. 30 d. stai- 
pa įvairius valgius, vadovybėje ga susirgo sūnus p. Vincas 
ponios Gųzevičienė. Vyriausiu Kohanskas. Pašaukus Dr.

vo plėšiką. Geg. 3 d., vakare, 
Petras išgirdo riksmą. Pamatė 
moteriškę, 54 metų amž., per
muštą ir bėgantį vyrą. Pasivijo 
16 metų vagilį ir suareštavo. 
Permuštoji ir prismaugta Mrs. 
Mary Richardson pažino vagį, 
kurs norėjo atimti nuo jos pini- 

igus $10.00.

KLAIDŲ
PINKLĖSE

GOLDSMITH’O, garsaus anglų rašytojo 5-ių 
veiksmų komedija (She Stoops to Conquer), 

KUN. K. JENKAUS lietuviškai scenai perdirb
ta ir pritaikinta-

Statoma Sekmadieniais
Gegužės 7 ir 21 dd. 1939

$». Petro bažnytinėje salėje, South Boston, Mass.
Visas pelnas skiriamas parapijos naudai. Įžanga 50c.

Pradžia Lygiai 7:30 vai Vakare

Komedija “Klaidų Pinklėse" pasižymi nepaprastu įdomumu. Aukštes
nėse mokyklose šis veikalas būtinai skaitomas. Ypač ryškiai metasi vie
toj ir sklandžiai pavartoti priežodžiai ir patarlės paprastų žmonių. Ska
naus juoko irgi čia lyg sočios yra. Visą komediją sudaro važiuojančių 
piršliuosna jaunikaičių klaidos, tėvų pyktis ir sugalvoti šposai. Baigoje 
laimingas klaidų pinklių atraizgimas visus palieka geroj nuotaikoj.

Aktorių būrys parinktas iš žymesniųjų lietuviams jau labai gerai ži
nomų jėgų. $tai seka surašąs kai-kurių dalyvių: Pranas Averka, Marijona 
Grilevičiūtė, Rapolas Juška, Jenas Varnas, Petras Vervąčka, Marijona 
Sinkevičiūtė, Pranciška Šidlauskaitė, Veronika šmigelakaitė, Albinas Kle- 
ponis. Jonas Verbickas, Antanas Jakavonis, Juozas Keršianskas, Vincas 
Janulevlčius, Jonas Taruška.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI — RENGĖJAI.

Iš Trijų Du Ligoniai
pp. Kohanskų, gyv.

Codman Hill Avė., Dor
chester, šeimoje iš trijų du 
yra ligoniai. Jau trečia sa
vaitė kai serga p. Viktori-

o 1

Povilą Jakimavičių, jis pa
tarė pirmadienio rytą pa

rsiduoti į ligoninę apuendi- 
xo operacijai. Pirmadieni 
po pietų, Carney ligoninė
je, So. Bostone, padaryta 
operacija. Ligonis sveiks
ta.

Telephone
SO. BOSTON 

1053

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysėių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Jce. Kapočiūnas ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

I

ZALETSKAS
Funeral Kome

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermeninis dykai 

NOTARY PUELIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

I

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir 3team.

322 Dorchester St
SO. BOSTON. MASS.
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

Edw. V. Warabow
(tVRUBLI AUSK AS )

LIETUVIS GRABORI'JS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORIVOOD. MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

GELBĖK

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

KRINTA?

Juozas M. Dilis

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo? 

Prisiyskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER S CO.

412 W. BROADVVAY, 
SO BOSTON, MASS.

VALGOMOJI,’ DAiKTįJ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

•kelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 

i matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

Pri:

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUtii Boston 9367 
atau ICE CP.EAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Markei
P. Baltruiiunas ir p. Klinga. Sav 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
lai vi-rii skaitytojų paramos.

Visi sk<Ui>ki:»‘s “I >:irbii>inke”.

I
1939 Nauji NashAutomobil

ISASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitos karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

♦

k 
»

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies 

Simus ir sidabrinius daiktus.
auk-

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Pefer P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overgiobc ir kitų iSdlr- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Station 

119 Boston St.,
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9295.
Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojam 

automobilius ir trokus.

Namii

Pctcr Pilvinis, Sav.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

i
Queen Ann Laund ry, Ine.

7—9 ElIerySt.,
So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 2939 
Jei norite, kad Jūsų drabužiai 

būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

s
i
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Rytinių Valstybių Žinios
—
rodyklę ir klausykitės studentų 
programos. Rengėjai.

Bal. 30 d. įvyko Federacijos 
22 skyriaus susirinkimas. Pir
mininkas komp. A. Aleksis pra
nešė. kad gegužės mėnesyj tu
rime pasiųsti draugijų mokes
nius į Centrą.

Taipgi nutarta pasiųsti į Lie
tuvą draugijų aukas $22.00 ir 
p. Girdzijauskienės $1.50, viso 
$23.50.

Politinių klubų atstovai, atė
ję į susirinkimą, kvietė Federa
cijos skyrių prisidėti i bendrą 
komitetą, kurio tikslas sukelti 
fondą Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti. Išrinkta atstovais: komp. 
A. Aleksis, pp. A. šambarys. J. 
Vilčiauskas, J. Raugalis ir P. 
Jakubauskas.

Pasibaigus Federacijos sky
riaus susirinkimui. įvyko Pa
saulinės Parodos komiteto su
sirinkimas. Pirm. komp. A. A- 
leksis pranešė, kad parsitraukė 
dar tūkstantį ženklelių, ir ma
nome visus parduoti.

Atvyko autobusų kompanijos i 
agentas, lietuvis i- paaiškino,; 
kad kompanija gali duoti auto-; 
tusų kiek tik reikia važiavimui 
į Pasaulinę Parodą (New York) I 
už $2.00 asmeniui.

Organizavimui 
išrinkta komisija: 
kas. A. Janušaitienė. 
dinskienė. O. Barkauskienė, A. 
šambarys. M. Kašėtaitė. J. Jak
štas, J. Marcelynas, O. Girdzi
jauskienė. M. Karinauskienė ir 
P. Jakubauskas. Komisija par
davinės kelionės bilietus. Pata
riame visiems registruotis pas 
komisijos narius.

kenkti savo tėvynei, kurią jie tas tuština iždą. Todėl, kad pa-J 
myli ir gerbia, ir nenorėjo pri- pildyti iždą ir rengiama toji pra-' 
sidėti sykiu su kairiąja tautos moga. Niekas nebus nuskriaus- 
visuomenės dalimi, kuriai Lie- tas dalyvaudamas toje vakarie- 
tuva tai tik taip sau šalis, bet nėję, bet turės sau naudos, su-

KĄ ŽMONĖS MANO
"Esu girdėjęs iš daugelio žmo

nių”. kalbėjo, "kad laikui bė
gant lietuvių neliks Brooklvne— 
italai apgyvens.

Brooklynas yra dalis VVater- 
burio miesto, lietuvių centras.

Sako 20 metų atgal, italų be
veik visai nebuvo Brooklvne. 
šiandien randasi jų labai daug 
ir jų skaitlius sparčiai auga.

Lietuviai nyksta. Ateiviai sen
sta ir miršta, o jų vaikai nela
bai myli Brooklvne gyventi.—

Pereitą sekmadieni, bažnyčio
je kun. barė žmonės už girtuok
liavimą. Sakė, kad nors pusė tų 
pinigų, kuriuos prageria, paau
kotų parapijai tai į metus laiko 
apmokėtų visas parapijos sko
las. J. Tot iltis.

ROCHESTER, K. Y
PROTESTO SUSIRINKIMAS 

KLAIPĖDOS REIKALU

ekskursantų
J. Vilčiaus-

U. Liau-

protesto 
kad su- 

pabėgė- 
užprotes-

Šioje kolonijoje serga daug 
žmonių, tarp kurių ir LDS 5 kp. 
narys J. Kazlauskas. Jis yra il
gametis ir pavyzdingas narys. 
Prašykime Dievo, kad grąžintų 
p. Kazlauskui sveikatą.

I choras, duetai ir solo. Dainavo 
Į daug kartų girdėtas per radio 
, dainas,

Bal. 23 d. įvyko New Jersey spūdžio.
* Ic 1 *11lietuvių radio vedėjų koncertas. (

CLIFSIDE, N. J
kas nesudarė jokio į- 
Po koncerto buvo šo- 

Jokūbas.

rias jie išmoko iš bedieviškos 
spaudos, tik žemina juos pačius.

Ispanijos klausimu “Darbi
ninkas” išleido brošiūrą: “Tie
sos Žodis Apie Ispaniją”. Patar
kite visiems suklaidintiems lie
tuviams perskaityti. Be to, 
“Darbininke” buvo plačiai ra
šyta kaip lojalistai - radikalai 
žiauriai terorizavo ir nužudė 
tūkstančius nekaltų žmonių.

* lltrLUViy I dili v \viivjų vao. j

programos ved«ju buvo P. j.: 
Geraitis.

Koncertinę nuotaiką sugadino 
tūlų moščių pardavėjas ilgą ir. 
nubodžia kalba.

Vyturys.' Koncerto programą išpildė Suklaidintų lietuvių kalbos, ku-

jie jos tėvyne neskaito, ir kad 
nepakenkus tėvynės nepriklau
somybei. susirinkime nedalyva
vo. Aukų irgi mažai surinkta, 
tur būt todėl, kad jau ir čia pa
sirodė griežtas partyviškumas. 
Kairioji lietuviškos visuomenės 
dalis, nors 
nubalsavo, 
vos ginklų 
lėtų įžeisti

Aukų surinkta $60.61, kurias i 
nutarta |>er Lietuvos Generalį 
Konsulatą pasiųsti sušelpimui 
Klaipėdos pabėgėlių. Aukavo 
šie: $2.00 — M. Senkus. Po į 
$1.00 — Kun. Jonas M. Bakšys,' 
J. Vaivoda, P. Rimkus. A. Žie
mys. K. Zlotkus. V. Poškienė.' 
V. Kirčius, J. K. Chapas, M. j 
Pabrinkis, M. Bartulis, J. Moc-j 
kevičius, P. Norkeliūnas, Bolis 
Černauskas, Matas Urbonas, Ju
lius Stašaitis, Juozas Braknis, 
Kastas Stašaitis, Jonas Gudas, j 
Petras Pečkus, Kazis šilinis, T. j 
Kairienė, Jonas Palskis, Juozas; 
šūkis, M. Duseika, J. Druseikis, 
P. Svietikas, P. Bugailiškis, Ja
sevičienė, R. šerelis, J. Mikita, 
J. Juška.

70c. aukavo J. Gudeli. Po 50c. 
aukavo: Malinauskas, Malinaus-( 
kienė, S. Stepaitis, U. Stepaitie- 
nė. Graibuvienė, Žukauskienė, 
Novikas( B. Duoba. A. Duoba, 
J. Unčiuras, švedas. Juozas Ba
ranauskas, J. Zinkus, M. Ged- 
raitis, J. Vaitas, K. černauskas, 
A. Bckešienė, J. Jokšas, M. Lu
kas. V. Baruckaitė, M. Tankus, 
A. Balaišis. R. Barauskas, P. 
Gudelis, švedas. F. Kazakevi
čienė, F. Kazakevičienė, D. Val- 
tienė. Ignas Vilimas. V. Budrie
nė, A. Gudelienė, Kawiakas, 
Daugas, J. Jončis, P. Baronas, 
M. Budrius. Smulkiais surinkta 

i $8.91.
I __  ___

Balandžio 21 d.. Šv. Jurgio 
par. auditorijoje įvyko bendras 
šios kolonijos lietuvių 
susirinkimas, tikslu

Į rinkti aukų Klaipėdos 
liams šelpti ir sykiu 
tuoti prieš Klaipėdos atplėšimą 

j nuo Lietuvos. Susirinkimą pra
dėjo Juozas Druseikis. pirminin
kas, paaiškindamas tikslą ir 
kviesdamas kleboną kun. Joną 

, M. Bakšį pasakyti įžanginę kal
bą. Klebonas savo kalboje gra
žiai nupiešė Lietuvos istoriją iš 
gilios senovės iki įsteigimo Klai
pėdos ir šių dienų. Po klebono 
kalbos buvo renkamos aukos. 
Surinkta daug mažiau, negu bu
vo tikėtasi. Kitas kalbėtojas, 
M. Duseika kalbėjo apie netei-

! sėtą Klaipėdos krašto ir uosto 
• užgrobimą, ir patarė išnešti pro-. 
testo rezoliucijas, kurias vėliau į 

Gegužės G d. įvyksta šv. Onos perskaitė. Protesto rezoliucijas 
draugijos balius. 4.8 Green St. 
svetainėje.

Gegužės 13 d., toje pačioje 
svetainėje įvyksta LDS 5 kp. 
balius. Pusę pelno skiriama naš
laičiams.

pagamino advokatas P. J. De- 
Vonis ir jos buvo pasiųstos A- 
merikos prezidentui Roosevel- j 
tui. Valstybės Sekretoriui Cor- 
dell Hull. Vokiečių valdžiai ir 
spaudai. Bet anglų spauda įtal
pino tiktai ištraukas. Toliau P.

Geg. 14 d. įvyksta teatras ir; Svetikas perskaitė užuojautos 
koncertas, vad. komp. A. Alek- rezoliucijų Lietuvos naujai val- 
sio. Visas pelnas parapijai. Ren- ’ džiai ir jos gyventojams. (Gai-j 

. ............ įla lra<4 i-A7nliociiii Vnniin nphn.gėjai kviečia visus 
rengimus.

šeštadienį, gegužės 13 d. įvyks 
Lietuvių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų radio programa 
nuo 8:30 iki 9 vai. vakare iš sto
ties WATR. motinas pagerbti. 
Programa susidės iš dainų, mu
zikos ir kalbų. Visą programą 
tvarkys ir išpildys studentai. 
R.adio programų mėgėjai ir 
klausytojai pasukite savo radio

ateiti i pa- la- kad rezoliucijų kopijų nebu- 
Koresp. vo galima gauti dėl savo lietu- 

į viškos spaudos V.).
Bendrai galima pasakyti, kad 

susirinkimas praėjo be gerų pa
sekmių. nes publikos nebuvo su
traukta. kad ir bendrai buvo 
rengta. Daugiau buvo kairiųjų, 
ne kad tautiniai nusiteikusių 
žmonių, gal todėl, kad tikrieji 
tautiečiai, kurie gerbia savo tė
vynę. buvo įsitikinę, kad protes
tu prieš vokiečių valdžią gali už-

tis ir padarys gerą darbą gar
bingai draugijai, kuri nėra nie-i 
kuomet pasakiusi ne, parapijos 
reikaluose nei tėvynės gynime.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Koresp., Nuteibury, Conn. —

tiktai trimis balsais Į 
aukų neskirti Lietu-' 
fondan. nes tuo ga- J 
Staliną.

ORGANIZUOJAMAS ALRK 
FEDERACIJOS SKYRIUS 
Šiomis dienomis klebonas iš 

sakyklos paskelbė, kad yra or
ganizuojamas ALRK Federaci
jos skyrius ir prašė, kad visos 
katalikiškos draugijos prisidė
tų, užsimokėdamos metinę mo
kestį ir išrinkdamos atstovus. 
Pranešė, kad Šv. Jurgio dr-ja 
jau prie to darbo prisidėjo ir ti
kimasi. kad ir kitos draugijos tą 
padarys. Tai yra labai gražu ir 
mūsų kolionijoje reikalinga, nes 
tasai skyrius galės darbuotis ir 
budėti tautos reikaluose, ir tuo
met nereikės jokių bendrų fron
tų. iš kurių naudos nėra nei 
mums patiems, nei tėvynei Lie
tuvai.

Metropolitan praneša

noru naudoja kiekvieną progą

IŠTEKLIAI PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI
J923.919.34C.S9

$4.317.868,342.00

$1,768.541,971.29

118.042.832.00

38.480,722.21
979.562.124.03

4.3.457.484.19

313,391,071.15108,817.444.71

84,974.718.06

60.181.576.49

VISO $4.942X10,416.98$4.942.900.416.98VISO

Apdraudos

VISO $22.612.40.3.594

$566.356.290.43

3330,151

526.263.387.92
.392.187.370.22

AUKACIALSI 
PUNKTAI 1938

apie sveikatą žurnaluose, kurk) 
per metift buvo virš 300 reulionų

90.504.443.44
21.155.521.99

Nelaimių ir Ligos Savaitinės
Pašalpos _ _ ...................
Pamatinės sumos benefitai _

60.70.3.229.57
2.715.671.05

73.800.886.26
905.761.2.37.77
Lakštų . ..

Paprasti
Industriniai ................................
Grupių Gyvybės. Sveikatos Ap- 

drauflos ir Kasmetiniai iš
mokėjimai .............. _ ..

Asmeninės Nelaimės ir Ligos

Galioja

Sll.556.261.130
7.550,316,755
3.505.825,709

Metropolitan yra išmokėjęs nuo 1927 m. daugiau 
kaip $5*000,000,000 turintiems apdraudos lakštus ir pa- 
šalpgaviąm.

Daugiau kaip $1.800,000,000 apdraudinės gyvybei ap
saugos buvo suteikta 3,330,151-nu nauju apdraudos lakš
tu, kurie buvo išduoti pernai metais.

104.610.612.32
590.984,033.71 
589,927.007.34 
365.590.247.39

Viso Gyvybės

Paprastos .. _
Industrinės _ _
Grupinės — — _

VTSO
Skaičius naujų išduotų gyvybės 

apdraudos lakštų _ .

apsidraudusiems jame
Ištekliai laikomi naudai turinčiųjų apdraudos lakštus 

ir pašalpgavių—tame skaičiuje daugaiu kaip 100,000 
atsargiai parinkti^ įvairių investmentų—siekia per 
$4.900,000,000.

Kaipo dalj savo gerovinės programos 19.38 m.. Me
tropolitan paskleidė 68 milionus sveikais knygelių— 
vidutiniai po 1 kas pusė sekundos—ir talpino mėnesinius 
skelbimus su apšvieta 
visa cirkuliacija sykiu 
egzempliorių.

Metropolitan mielu
teikt turintiem jo apdraudos lakštus žinias, kurios duo
da jiem galimybę aiškiau suprast, kaip ši Kompanija 
veikia. Kad geriau to pasiekus, kompanija talpina eilę 
apšviečiančių skelbimų žurnaluose, ir stengiami įvairiais 
kitais būdais, kad turintieji jos apdraudos lakštus visa
da būtų informuoti. Greitai išeisiančioji knygoje pa
duoda smulkmenišką apyskaitą Metropolitan’o progreso 
1938 m. Alės mielu noru atsiųsime ją pagal pareikala
vimą.

$18.500,602
$1,449,927,200

Apdraudė* Lakštam Įstatymiškos
Atsargos ...........................................
Suma, kuri su palūkanomis ir bū
simomis premijomis užtikrins iš
mokėjimus gaga! a[xlraud<»s lakš
tų reikalavimus.

Dividendai Turintiem A|>draudos Lakštus 
Atskirti išmokėjimam 1939 m.

Atsarga Busimiem Išmokėjimam pa
gal Papildomąsias Sutartis „ _

Laikoma Pareikalavimams................ _
Įimant pareikalavimus laukian
čius įrodymų ir spėjamą daugį 
nepraneštų pareikalavimų.

Kiti Privalomi Apdraudiniai Išmokėjimai
Kartu ir atsarga Nelaimingų At
sitikimų ir Sveikatos Apdraudai. 
dividendai palikti Kompanijoj, iš 
anksto išmokėtos premijos. ir tt.

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai .. .. „
Išmokėjimai neįimti aukščiaus.

Perviršis ir Bendra Liuosnorė Atsarga
Tatai tarnauja kaip priedinė at
sarga — atramai tokiuos atsiti- 
muose. kuriu negalima iš anksto 
numatyti.

Metropolitano Biznio Raportas už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1938. 
(Pagal Metinę Atskaitą, Įteiktą New Yorko Valstijos 

Apdraudos Departmentui.)

Frbdkkick H. ECKkR, Chairman of the Board LEROY A. LlNCOLN, Presidant
1 Madison Avenae, New York, N. Y.

Metropolitan Gyvybės Apdraudos 
Kompanija yra savitarpinė kom
panija. Ji yra vedama vien tik 
naudai 29 milionų žmonių, turinčių 

jos apdraudos lakštus, o jų gyvybės apdrauda šioj Kom
panijoj viršijo $22.612,000,000 pabaigoj pernai metų.

1938 m. daugiau kaip $566.300.000 buvo išmokėta tu
rintiems apdraudos lakštus ir pasalpgaviam, ir $176,- 
000,000 buvo pridėta prie įstatymiškos atsargos priva- 
lomitm išmokėjimam, kurie susidarys būsimais metais 
pagal dabartinius apdraudos lakštus. Dividendai išmo
kai 16.38 m. pasiekė $103,940,000. Dar didesnė suma - 
$118,042,000-buvo atidėta dividendam išmokėt 19.39 m.

Išmokėjimai Pašalpgaviam ir Turintiem 
Apdraudos Lakštus

$241,946,643.12
260,990,746.69

Valdiški Bonai _ ...................... _ _
Jungtinių Valstijų

Valdžios ............. S868.608.893.16
Kanados Valdžios .. 65.310.453.7.3

Kiti Bonai.............................
Jungt. Valstijų ir 

Miestų .............
Kanados Provinci

jų ir Miestų _ _ 
Geležinkelių..............
Viešų Aptarnavimų 
Pramonės ir Mišrūs

Serai (Akcijos) .. ..
Visi apart $24.588.78 

yra Pirmiausi ar 
Užtikrinti

Morgidžių Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto 
Farmos ..............
Kita nuosaryhė ..

Paskolos ant Apdraudos
Turimas Nekilnojamas Turtas

Įskaitant ir nekilnojamą turtą 
kompanijos vartojamą

Pinigais _ _ ............. - .. .. -
Apdraudimo išmokėjimai būsimi ir 

pratęsti .......................................... ..
Palūkanos gautinos ir susikuopu- 

sivs ir Lt. ................................... -

SVARBI PASKAITA
Balandžio 27 d. p. Paul McGui- 

re iš Australijos davė labai 
svarbią ir įdomią paskaitą. Co- 
lumbus Civic Center, temoje:— 
“Krikščioniškoji Revoliucija”. 
Ta paskaita buvo skirta katali
kų akcijai ir buvo be galo įdomi, 
tiktai gaila, kad visai mažai lie
tuvių dalyvavo. Rodos, yra daug 
lietuvių mokančių ir suprantan
čių anglų kalbą (kai kada ir per 
daug suprantančių), bet tokioje 

į paskaitoje, kur galima daug pa
simokinti ir išmokti kaip veikti 
katalikų akcijoje, tai nė nepasi
rodo. Pavyzdis gali būti ir kai
rioji lietuvių visuomenės dalis, 
kurie eina, kur tiktai gali savo 
idėjai naudos atnešti, bet kata- 

I likai yra pusėtinai apsileidę. 
I Gaila.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

Seuth Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

€0 Ellsrcvcrtb St. 
Worcester, Mass.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

PHONE
So. Boston 

2271

BROCKERT’S ALE

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

MOTERŲ DR-JOS VAKA
RIENĖ

Sekmadienį, gegužės 7 d„ 6 
vai. vakare, parapijos auditori
joje. šv. Marijos moterų pašel- 
pinė dr-ja rengia savo metinę 
vakarienę. Visos dr-jos narės 
turi būtinai dalyvauti, nes ir ne
dalyvavusios turės už bilietą už
simokėti. Kadangi dr-ja yra 
daug prisidėjusi katalikų veiki
me stambiomis aukomis, nėra 
pamiršusi ir tautos reikalų, to
dėl verta parėmimo visos šio 

! miesto lietuvių visuomenės. Da
li bar dr-ja turi daug ligonių, ku- 
' rioms reikia mokėti pašalpą ir

l

z

Metropolitan Life 
Insurance Company 

( S A VIT A R P IX t KOMPANIJA)

CHARLES M. SCHWAB, New York, N Y. 
Chairman of the Board 
Bethlehem Steel Corporation

WILLIAM L. DrBOST, New York, N. Y. 
Prešdent, Unioa Dime Savinga Bank

JEREMIAH MILBANK, NewYork,N. Y.
D’ALTON CORRYCOLEMAN

Montreal, Canada. Seruor Vice-Prraident, 
Canadian Pacific Railway

NEWCOMB CARLTON, New York, N. Y. 
Chairman of the Board 
Vestern Uruon Telegraph Company

LEROY A. MJJCOLN. New York, N. Y. 
Precident. Metropolitan Lif* 
Imurance Company

HARRY W. CROFT, Greenwich, Conn.

TH0MAS H. BECK, New York, N. Y.
Pmident. Crowell Publiahmg Company

WALTER EiVING HOPE, O»ew York. N. Y. 
Member. Milbank, Torevd and Hupe 
Attoraeyi at L»w

SAMUEL W. FORDYCE. St. Loote. Ma.
Member, Fordyce.White, Mayne. Williaxn» 
and Hartman, Attorneys at Law

CARROLL B. MERRIAM, Topeka. Kam.
Director. Reconstruction Finance Corporatiotl* 
and Chairman of the Board.
Centrai Trust Company of Topeka

GEORGE McANENY, NewYork, N. Y.
Chairman of the Board
Title Guarantee and Trust Company

ROBERT V. FLEMING. Washington, D. C. 
President and Chairman of the Board 
Riggs Nationai Bank

FREDERIC W. ECKER, NewYork,N. Y.
Vice-President
Metropolitan Life Insurance Company

WINTHRDP W ALDRICH, NewYork,N.Y»
Chairman of the Board
Chase MaMonal Bank of New York

EDWARD R. STETTINTUS, Jr^N.Y.ft
Chairman of the Board
Uzuted Statės Steel Corporaūoa


