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Katalikų pareiga yra galingai 
paremti katalikišką spaudą.

• Leonas xm.

y

feo. Boston, Mass. —Sek
madienį, gegužės 3 d. šv. 
Petro par. salėje įvyko vi
sų kolonijų' darbuotojų 
susirinkimas Lietuvių die
nos reikalu. Susirinkime 
entuziastiškai buvo aptar
ta Lietuvių Dienos reika
lai ir išrinkta tai dienai 
prezidiumas ir įvairios ko
misijos, prie kurių bus dar 
pririnkta po vieną ar dau
giau asmenų iš Conn. val
stybės.

Prezidijumas ir komisi
jos išrinkta iš šių asmenų:

Garbės Pirmininkais pa
kviesta: Kun. K. Urbona
vičius, So. Boston, Mass. 
ir kun. J. Ambotas, Hart- 
ford, Conn.

Pirmininkas — A. Pel- 
džius, So. Boston, Mass.

Vice pirm. — Ig. Kimon- j klauso, 
tas ir M. Kilmoniutė, 
Boston. z

Sekretorius
pa, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Kun. J. i

EINA NUO 1915 METŲ

Kun. Coughlin Kalbėjo Unijos 
Suvažiavime

ANGLIJA NU 
TAUTU S
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KAINA 5 CENTAI

Jis Raugino Darbininkus 
Organizuotis

TRYS MILIJONAI KO
MUNISTŲ AMERIKOJE

Londonas -J 'Siutų Są

 

jungos sankcijos

South Bend, Ind. — Ge
gužės 1 d. — InternationaJ 
Union Automobile Wor- 
kers of America suvažia
vime kalbėjo žymusis ra
dio kalbėtojas kun. Char
les E. Coughlin.

Kun. Coughlin labai nuo
širdžiai ir karštai ragino 
darbininkus organizuotis 
ir kovoti su darbdaviais, 
kurie siaurina jų teises ir 
neduoda darbininkams, to 
kas jiems teisingai pri- 

“Jei šiandien ne-
So.; bus kovojama, 

ros metų visi 
J. Kum- neteks darbo”

Coughlin.
Kovai su

tai už po- 
darbininkai 
sako kun.

__ darbdaviais 
Vaškas, iždo^ globėjais: J. reįkalinga vienybė ir su

tartinas veikimas. Tą visą
• galima atsiekti tik per or-
• ganizacijas - unijas. Kun. 

Coughlin sako: “Jei kapi
talistai organizuojasi, tai 
ir darbininkai turi organi

Svirskas ir A. Zaveckas.
Kvietimo Komisija: Kun.

F. Virmauskis ir kun. F. 
Juškaitis.

Transportacijos Komisi
ja: Kun. J. Vosylius, kun.l
J. Vaškas, A. F. Kneižys ir j ^^3 Kapitalistai organi-
A o . . . ...A. Peldžius.

Meno Komisija?: Muzikai 
R. Juška, J. Žemaitis ir M. 
Karbauskas.

Sporto Komisija: J. Pi- 
lipaūškas, kuris pasikvies 
L. Vyčių N. A. Apskričio 
valdybą.

Spaudos Komisija: Kun.
K. Urbonavičius, kun. J.-Li atskirų unijų, 
Švagždys, J. Kumpa, J. Pi- sudaryti vieną galingą 
lipauskas ir dar vieną pa- i tomobilių industrijos 
skirs iš Marijanapolio ko- J ganizaciją. 
legijos. Į ---------------

Biznio Komisija: PinelisJ 
So. Boston, Mass.; p. Pad- 
valskas, Lawrence, Mass.: 
J. Grigas, Montello, Mass.; 
p. Grigas, Worcester, 
Mass.; B. Jakutis, Cam- jų komisijos pirmininkas, 
bridge, Mass. ir V. Paulau- Albert F. Bigelow, padarė 
skas, Lowell, Mass.

Nutarta samdyti orkes- gubernatorius su savo ofi- 
tras iš Waterbury, Conn. cialiu personalu padaro

Sekantis visų komisijų daug daugiau išlaidu nei 
susirinkimas įvyks Mari- tjo pirmtakūnai. Iki vas. 
janąpolyje, gegužės 17 d. 10, gubernatoriaus išlaidos 

buvę šešis sykius didesnės 
nutarė kaįp j0 keturių pirmtakū- 

draugijas, i nų Trečdalis tų išlaidų ei- 
biznierius na kelionėms - važinėji- 
dalyvautų mams. Pav.: Leit. gub. 

, pasi
imąs apie $300 kas mėne- 
sis už vartojimą jo paties 

GEGUŽES PIRMA JUNG. ’ automobilio. Tik vienam 
VALSTYBĖSE PRAĖJO Įaxj operatoriui išmokėta 

LABAI RAMIAI $4000 už įvairius vežioji
mus gub. štabo narių. Gub. 
jaunesnysis sūnus už 5 
vai. vartojimo taxi prida- 
vęs $15.00 bilą. Vienas iš 
sekvestratorių, Bodfish, 
pridavęs bilą už taksi iš 
Hyde Parko iki Jamaica 
Plain ir iš ten iki Brad- 
ford hotel $25.50. Thomas 
H. Buckley bila už kelionę 
i Springfield ir atgal $36.- 
00. Kiti nariai ir-gi pana
šias bilas priduoda, kurias |

zuojasi, kad gautų didesnį 
pelną iš gamybos. Darbi
ninkai turi organizuotis, 
kad iškovojus teisingą to 
pelno, paskirstymą”.

Kun. Coughlin patarė 
automobilių industri jos 
darbininkams nesiskirsty- 

bet 
au- 
or-

PERDAUG IŠLEIDŽIA ■ 
VAŽINĖJIMAMS

Mass. Legislatūros išlai-

pareiškimą, kad dabartinis

3:00 vai. po pietų.
Susirinkimas 

kviesti visas 
profesijonalus, 
ir kitus, kad 
Lietuvių Dienos parengi- joseph L. Hurley, 
me. Rap.

Gegužės pirmoji diena 
Jung. Valstybėse praėjo 
labai ramiai. Europoje 
taipgi veik visur praėjo be 
kraujo praliejimo. Sovietų 
Rusija demonstravo kari
nes jėgas. Išstatė gatvėse 
gerai apginkluotą kariuo
menę ir moderniškus kari
nius pabūklus. Tuo, matyt, 
nori pagąsdinti pasaulį ir 
ir parodyti kaip yra ištro-
žkę kraujo Rusijos bolfe- į valstvbė turi apmokėti, 
kai. Jie dar nepasisotino **

Nevv York — Kun. Duf- 
fy kalbėdamas apie raudo
nųjų komunistų veikimą 
Jung. Valstybėse pareiškė, 
kad čia esą apie trys mili
jonai komunistų, kurie 
darbuojasi Maskvos nau
dai; jie gauna iš Maskvos 
instrukcijas ir paramą.

Nevv York — Šiomis die
nomis mainierių unijos 
viršininkai susitarė su ka
syklų savininkais. Darbo 
departam e n t o sekreto
riaus asistentui E. McGra- 
dy patariant, abi pusės su
tiko priimti senąją sutartį 
neribotam laikui ir tuo pa
čiu laiku sutarė tęsti de
rybas dėl sudarymo ir pa
sirašymo naujos sutarties.

Mainierių unijos prezi
dentas Lewis pranešė vi
siems lokalams, kad dar
bo kasyklose darbininkai 
nenutrauktų.

Taigi išvengta 150,000

PRANCŪZIJOS KAIRIE
JI GAVO DAUGUMĄ

nesulai
kė Italijos - Ethiopijos ka
ro. Italija išėji) nugalėto- 

- ‘enių se- 
ir jo ben- 

ia ultima- 
ai, ku

šti ir

• •'

ja. Anglijos 
kretorius Edei 
dradarbiai ru 
tumą Tautų 
riuo reikalaus i 
padaryti patosą Lygos 

 

sutartyse. “Britanijos nu
sistatymas įvairiais politi
niais Europos? Mausimais 

 

nepasikeitė” s^o p. Eden. 
Nėra nei vi p politiko 

 

Londone, kuriš^tikėtų, kad 

 

Tautų Lygos kryptis liktų

Ethiopijos Karalius 
Haile Selassie Pabėgo
NEW JERSEY LIETU

VIŲ KUNIGŲ PERMAI
NOS

Šiomis dienomis, Jersey 
City lietuvių parapijos 
klebonui kun. P. Vanagui 
išvykus į Lietuvą, J. E. 
Vyskupas paskyrė tos pa
rapijos klebonu kun. S. 
Stonį, Patersono lietuvių 
parapijos kleboną, o į Pa- 
tersoną paskyrė klebonu

ta pati po pereitos savai- įun. Kintą, Harrison lietu-
tės pabaigos, 
sienių politik; 
sankcijos tuojau bus nu
imtos, nors pi 
padarys ne An 
ta valstybė, ir 
būtinai pagarn 
sutartys ir jas turėtų pa
sirašyti didžiofcios valsty
bės.

Taigi Tauti 
silpnumą : 
mato ir Anglija.

nglijos už
sako, kad

—t-------
į Prancūziją, Angliją, kur 
turės pasitarimus ką to
liau veikti.

Italijos kariuomenė jau 
visai netoli Ethiopijos so
stinės Addis Ababa. Vie
na dalis kariuomenės jau 
būtų pasiekus sostinę sek
madienį, bet ji susilaikė, 

| kad j ją galėtų įžengti 
į pirmiausiai Italijos marša- 
: las Ęiętro Badoglio, kuris 

 

energingai vedė karą E- 

 

i thiopijpj.

jmiausiai tą 
^lija, bet ki- 
todėl reikia 
inti naujas

Į Sąjungos 
šiandieną jau

SULAIKYTA DAUG KO
MUNISTINES* LITERA

TŪRAS

« i

vių parapijos vikarą.
Gerb. klebonams linkime 

geriausių sėkmių naujose 
vietose.

KIEK IR KOKIŲ SVE
TIMŠALIŲ YRA LIETU

VOJE

Jibuti, Prancūzijos So- 
malija, Gegužės 3 d. — E- 
thiopijos karalius Haile 
Selassie su savo šeima ir 
kabineto nariais atvyko iš 
Addis Ababa ir apsistojo 
Prancūzijos gubernatūro- 
je. Čia karalius ir jo paly
dovai buvo iškilmingai su
tikti. Jį sveikino Prancū
zijos karininkai ir pilie
čiai. Iš čia Anglijos kari
niu laivu išvyko į Europą. 
Spėjama, kad ‘jis važiuoja

I
Gaujos Piktadarių Terorizavo 

Addis Ababa Gyventojus

Kovo 1 dienai Lietuvoje 
gyveno 10.178 svetimša
liai. Iš jų buvo: be piliety
bės — 5.369, Vokietijos 
piliečių — 2.142, Vokieti
jos optantų
jos piliečių — 884, Čekos
lovakijos — 213. Ameri
kos Jungtinių Valstybių—

675, Latvi-

TARP KITŲ UŽMUŠĖ 
AMERIKIETĘ MOTERĮ

Piktadariai sudegino 
Daug Namų

— -mainierių streiko^'' įnešto 3 dF. r
Kaunas — 99

HAMBURGE

tojus. Piktadariai nušovė 
Amerikos pilietę p. Stadin 
iš Loma Linda, Cal. Sosti
nės centrą pavertė į griu
vėsius; sudegino daug na
mų. Riaušėse užmušta Bri-

Wa«shington, D. C. — Iš tanijos gydytojas, ethio- 
Addis Ababa, Ethiopijos piečių vaikas, slaugė ir ke- 
sostinės pasišalinus ka-, lioliką kitų. Vietinė polici- 
riuomenei ir imperatoriui ja nepajėgė riaušininkų 
Selassie, gaujos piktadarių numalšinti, 
puolėsi terorizuoti gyven-

cinkevičių, gyv. Kaune. 
Utenos g. 4 nr., buvo pada
ryta krata, kurios metu 
užrakintame sandėly j, ku
rio raktas buvo jo bute, 
rasta pilna pintinė ir že
mėje įkasta pilna dėžė ko
munistinės literatūros — 
2.227 egz. Tą literatūrą su
daro: laikraštėliai, brošiū
ros ir įvairios proklamaci
jos.

Kratos metu pas Praną 
Marcinkevičių atėjo su 
maišu pilietis, Vulfas Sta- 
robinas, gyv. Kaune, Jona
vos g. 29 nr. Patikrinus 
maišą, rasta jame 3.963 
egz. komunistinės literatū
ros: laikraštėlių, brošiūrė
lių ir įvairių atsišaukimų.

Be to, pas V. Starobiną 
rastas sąrašas, iš kurių 
slaptų komunistinių spaus
tuvių ir kiek turi jis pa
imti komunistinės literatū
ros ir į kurias provincijos 
vietas ir kurį kiekį jis tu
ri jos išsiuntinėti.

Paryžius — Sekmadienį, 
gegužės 3 d. įvyko antrie
ji Prancūzijos parlamento 
rinkimai. Kairieji, įskai
tant ir komunistus, kurie 
gavo 71 vietą, iš (618 vietų 
gavo 375. Raudonieji radi
kalai turės 115 vietų. Bet 
ir dešinieji gavo daugiau 
vietų negu turėjo. Demo
kratiški respublikonai ga
vo 90 vietas, vietoj 76; 
net ir kraštutiniausi deši
nieji gavo daugiau vietų. 
Vietoj 72 gavo 83 vietas. 
Labiausiai pralaimėjo tai 
radikalai, ypatingai nepri
klausomi radikalai.

Šiaip, ar taip, bet kairie
ji turės sprendžiamą galią 
naujame parlamente. Kai
rieji numato Edvardą Da- 
ladier premieru. Politikai 
sako, kad nors rinkimai iš
ėjo labai raudoni, bet jie 
buvo kaip ir protestas
prieš dabartinį režimą. . IEŠKO GYDYTOJO BAN- 
Praėję rinkimai nežada 
vidujinės taikos ir progre
so ; pramatoma partijų 
kova, kuri gali baigtis 
parlamento paleidimu 
naujais rinkimais.

• X •

carijos — 91, Sovietų Ru
sijos — 88, Lenkijos —82, 
Estijos — 81, Danijos — 
42, Austrijos — 32, Pran
cūzijos — 21, Rumunijos
— 20, Italijos — 17, Švedi
jos — 16, Vengrijos — 15, 
Suomijos — 14, Norvegi
jos — 10, Olasdijos — 9, 
Dancigo — 9, Argentinos
— 8, Graikijos — 6, Bel
gijos — 5, Palestinos —5, 
Turkijos — 4, Bolivijos — 
3, Saro krašto — 2, Brazi
lijos, Uragvajaus, Kana
dos ir Venecuelos —, po 1 
ir kitų pasaulio kraštų — 
35.

I

20,000 BARZDASKUČIU 
IŠEIS Į STREIKĄ

DŽIUSIO PAKEISTI KAR
PIO IŠVAIZDI

Vokiečių spauda tebede- 
da pranešimus apie balan
džio 6 d. Hamburge įvyku
sį mitingą dėl Klaipėdos, 
per kurį buvo atidarytas 
“Klaipėdos namas” ir iš
kelta “Klaipėdos vėliava”.

Berliner Tageblatt tuo 
reikalu, tarp kitko, rašo: 
“Paprastos atidarymo iš
kilmės aišikai parodė, kad 
Vokietijos Rytai ir seno 
Hansos miesto širdyje turi 
pastovų atsparos punktą”.

Diplomatiniuose ir poli
tiniuose sluok s n i u o s e 
Hamburgo mitingas sukė
lė didelį nusistebėjimą. Čia 
pabrėžiama, kad vokiečiai 
visiškai nesilaiko susitari
mo dėl spaudos ir viešo
sios opinijos, kas, kaip 
manoma, rodo, jog jų sie
kimas vadinamo politinės 
atmosferos prablaivinimo 
yra tiktai savanaudiškai 
suprantamas. Be to, politi
niuose sluoksniuose toliau 
pareiškiama, kad Hambur
go mitingas visiškai nesu
tinka su Vokietijos politi-

Stipriausią apsaugą turi 
Anglijos atstovybė. Ame
rikos piliečiai šaukiasi pa- 

Įgelbos. Jung. Valstybių 
' atstovas pasiruošęs apleis
ti Ethiopiją.

SUĖMĖ BANDITĄ KARPĮ

ir
Nevv York, Geg. 3 — J. 

Edgar Hoover, viršininkas 
federalio slaptos policijos 
biuro, kuriam vadovau
jant tapo suimtas garsus 
banditas Karpis, paskelbė, 
kad dabar bus ieškomas 
Nevv Yorko gydytojas, 

. bandęs pakeisti Karpio 
TCcLi*pio 

gązdinimui paleido keletą' pirštų galai esą sugadinti

APIPLĖŠĖ BANKĄ

Detroit, Mich., Geg. 2 — 
Detroit Savings banko 
skyrius tapo apiplėštas 5 
ginkluotų plėšikų. Jie įėję 

>į banką įsakė visiems ran- 
j kas iškelti aukštyn. Pa-I veido išvaizdą.

New York, Gegužės 3 — 
Daugiau kaip 20,000 New 
Yorko barzdaskučių bus 
iššaukti Į streiką kitą sa
vaitę, — paskelbė Tarp
tautinės barzdaskučių uni
jos viršininkai.

Barzdaskučių reikalavi
mai bus tokie: $25.00 sa-.
vaitinės minimum algos, 5 kos oficialiai reiškiamo- 
dienų darbo savaitės, 7 mis tendencijomis, kurios 
vai. vakare uždarymo lai- ’ siekiančios gerų santykių 
ko, keturių švenčių metuo- su Baltijos valstybėmis, į 
se, sulyginimo kainų ir 50 Tuose pačiuose 
nuoš. komiso už biznį pa
darytą virš $38.00 savaitė
je.

PAŠTO VIRŠININKAMS 
PAKELS ALGAS

VVashington, Geg. 2 —
Federalė vyriausybė ruo- I

sluoks
niuose pareiškiama, kad 
Hamburgo mitingas paro
do, jog Vokietija norėtų 
Rvtų Europoje tiktai to
kios taikos, kuri jai leistų 
viešai demonstruoti savo 
pretenzijas į svetimą teri
toriją.

milijonų darbininkų krau-j tavo gegužės 1 d. išvaka- šūvių, kuriais sužeidė du to pat gydytojo, taip, kad šiasi pakelti algas 818 paš- 
ju, kurį praliejo per 19 m. rėse radonųjų vadus ir už- bankos klientu. Pasigrobė iš jo pirštų antspaudų jo to viršininkų pradedant 

Lenkijoje policija areš-darė juos kalėjimuose. $50,000 ir pabėgo. nebūtų galima pažinti. | su Liepos 1 d.Lenkijoje policija areš- darė juos kalėjimuose. $50,000 ir pabėgo.

Katalikai, kurs neremia kata
likiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku. 

Vyskupas KettJeris.

Nevv Orleans, Geg. 1 — 
Alvin Karpis, jaunas ir pa
garsėjęs lietuvis banditas, 
kurs buvo ieškomas per 
du metu visos šios šalies 
policijos, galop tapo su
sektas, apsuptas ir suim
tas. Jis buvo skelbiamas 
kaipo pirmo numerio vi
suomenės priešas. Jį suse
kę, apsupo apie 20 federa- 
lių agentų, pačiam jų vir
šininkui, Edgar Hooveriui 
vadovaujant, ir kuomet jis 
su savo bendru, tūlu Fred 
Hunter ir viena moterim į 
išėjęs iš viešbučio Nevv 
Orleans centre, lipo auto- 
mobilin tapo suimtas. Iš 
čia, orlaiviu tapo atgaben
tas į St. Paul, Minn., kur 
bus traukiamas teisman 
už žmogvagystę, žmogžu
dystę ir kitus prasikalti
mus.

Karpis yra gimęs iš lie
tuvių tėvų, 1909, Kanado
je. Vėliau tėvų atvežtas į 
Topeką, Kan., kur būda
mas 16 m. amžiaus pra
dėjo savo kriminalę karje
rą vagiliaudamas. Daug 
kartų buvo suimtas ir vėl 
paleistas. Dabar jam grę- 
sia arba mirties bausmė 
arba kalėjimas iki gyvos 
galvos.

Tebūnie pamokymas jau
nuoliams, kad užsiėmimas 
kriminaliais darbais visuo
met baigiasi liūdnai —ka
lėjimu arba mirties baus
me.
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VIETINĖS ŽINIOS
ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖS 

ATGARSIAI SO. BOSTONE

Penki rateliai jau įstojo 
į Lygą, būtent, Lawrence, 
Norwood, Providence, So. 
Boston ir Worcester. A- 
thol ir Montello taipgi ža
dėjo įsirašyti.

Jonas Micva, 
e. p. Sekretorius.

IŠVAŽIAVO I LIETUVĄ ver Street, South Bostone
---------- įvyks South Bostono Lie-

MIKE ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Gegužės 3 d., 8:30 vai. 
ryte šv. Mišiomis LDS. 
org. 1-mos kp. nariai ir jų 
prieteliai iškilmingai pa
minėjo org. globėjo Šv. 
Juozapo metines sukaktu
ves.

Vakare 7:30 vai. įvyko 
“Knygnešio Duktė” veika
lo vaidinimas, kalbos, dai
nos, muzika.

LDS. 1-mą kuopą ir vi-i
są LDS org. sveikino kle- le> kuris buvo suvaidintas 

LDS. 1-mos kp. LDS org. 
globėjo Šv. Juozapo meti
nės šventės proga buvusi 
generalėje rolėje, kurią su
vaidino artistiškai.

P-NIA M. VALATKIENĖ 
“Knygnešio Duktė” veika-iv •

LANKĖSI

bonas kun. Pr. Virmaus
kis.

Gražią kalbą, momentui 
pritaikintą, apie kat. spau
dos reikšmę, auklėjime 
šeimų, pasakė Tėvas kun. 
K. Urbonavičius, ir linkėjo 
LDS. organizacijai ilgiau
sių metų.

Dainomis papuošė šio 
vakaro programą parengta, 
p. art. Rapolo Juškos, ra
dio dainininkų grupė. Dai-I 
navo duetą — “Lietuva 
Brangi šalelė”, p-lė Elena 
Taruškaitė ir Adomas Ba
rauskas.

Piano Solo — “Dance of 
the Demon” skambino Al
bertas Gailiūnas. Toliaus 
dainomis linksmino publi
ką teatrų veiksmų per
traukose. Duetą — “Pauk
šteliai” ir “Kur banguoja 
Nemunėlis” sudainavo p- 
lės Antanina Grabijoliūtė 
ir Sofija Jakubauskaitė.

Solo — “Kur Sapnų, gro
žybė” — sudainavo p-lė E. 
Taruškaitė.

Kartotinai duetą sudai
navo “O Lietuva numylė
ta” — A. Grabijoliūtė ir S. 
Jakubauskaitė.

Visiems dainininkams a- 
kompanavo Dr. E. Jurko- 
nis. Nuoširdus ačiū pri
klauso daininikams ir jų 
vedėjams.

Vaidinimas teatro ‘Kny
gnešio duktė’ puikiai pa
vyko. Generalėje Danutės 
rolėje puikiai pasirodė p- 
nia Marijona Valatkienė. 
Per jos visą rolės eigą pa
sireiškė jos ypatingas ga
bumas staigiu tempu: 
simpatingumas, griežtu
mas, ilgėsis, nuliūdimas, 
verksmas, linksmumas bei 
rtieilė. “Knygnešio duktė” 
rolėje buvo p-lė Eva Na- 
rinkevičiutė. Ji gražiai

w •

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, pi^no > 
ir dainavimo. Specia- ? 
les pamokas duoda £ 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053 \
Į ¥

Pirmadienį Darbininko 
redakcijoj lankėsi p. muzi
kas A. Visminas iš Law- 
rence, lydimas muz. p. Ra
polo Juškos ir kun. P. 

j Lunskis.
Muzikas R. Juška šiomis 

dienomis persikėlė gyventi 
i į Dorchester, 98 Tonawan- 
’ da St., telephonas COLum- 

bia 8053.
Linkime p. Juškam lai

mingo ir malonaus gyveni
mo naujoje vietoje.

vaidino savo rolę. Daino- 
įi

Pr. Razvadauskas. Lygia
grečiose rolėse gražiai iš
ėjo Virbuto — Danielius 
Averka ir Aurimo — Sta
nislovas Groganaviči u s. 
Jiedu davė progos publikai 
gardžiai pasijuokti. Šeimi
ninkės rolėje pasirodė p- 
lė Ona Petrušytė. Jos pik- 
tis ištikro darė įspūdį rū-j 
siškos šeimininkės. Jai pa-i 
sisekė gražiai savo rolę at
likti. Kareivio rolėje buvo 
Vincas Averka, 1 

karys.

DARBO IEŠKANČIOMS
Reikalinga yra mergina 

ar mergaitė prižiūrėti vai-
ros rolėje gražiai pasirodė kus namU ruošą. Teat-

** <—J • V « • • z z • • v • •sišaukia i “Darbininko” 
administraciją.

SUSIRINKIMAS

Parapijos išvažiavimo 
pirmos dovanos — kraičio 
skrynios moterų merginų 
komiteto ir padėjėjų susi- 

. rinkimas įvyksta parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., 
geg. 7 d., 8 vai. vak. Val
dyba ragina susirinkti

Antradienį, gegužės 5 d., tuvių Piliečių draugijos 
Švedų Amerikos linijos 
laivu “Gripsholm”, per 
“Darbininko” Laivakorčių 
Agentūrą išplaukė į Lietu
vą Bostonietis Juozas Da- 
kus. Jis mano Lietuvoje 
pasisvečiuoti 6 mėnesius, 
o gal ir metus laiko. Lai
mingos kelionės.

TAPO SUŽEISTA VA
ŽIUODAMA KARSTO

PIRKTI

Antosė Novasinskienė, 
41 metų gyvenanti ant 
Cherry St., Chelsea, vyko 
savo ką tik mirusiam vy
rui karsto pirkti. Automo
bilis kuriuo ji važiavo, su
sidaužė su kitu ir ji tapo 
sunkiai ir pavojingai su
žeista. Jos sūnus Vilimas 
14 m.; vykęs kartu tsu ja 
ir-gi tapo sužeistas. Abu 
nugabenti į Cambridge Ci
ty hospital.

Veronika Ganseraitis, 
kuri vyko tuo pačiu auto
mobiliu tapo smarkiai su
krėsta, o vairuotojas, gra
borius Valata, liko visai 
nesužeistas.

JAUNIMO ŠVENTE

tai tikras kiiodaugiausiai generalės < katalikų jaunimas 
Vnmicninc: ir naniii talki-‘i - • ___komisijos ir naujų talki
ninkių, nes nuo tos dienos

žodžiu teatras išėjo pui- ug mėnesio įvyks pats iš- 
kiai. važiavimas.

Darbavosi šiame vakare ---------------
salėje ir scenos papuoši- PRIEŠINGI DARBININ- 
miiose: Vincas Valatka, KŲ PARTIJAI
Jonas Petrauskas, Juozas ------------
Dilis, laikrodininkas, Juo- Boston Centrai Labor U- 
zas Jeskevičius, Vincas n^onv delegatai nubalsavo i 
Grudzinskas, p-lė Marijo- Pr^e® steigimą šioj šaly 
na Kilmoniutę irTk. pritinęs darbininkų par-

Lai gyvuoja LDS. 1-moji tijos. Balsavimo rezulta- 
kuopa! Rap. tas buvo: už 56 balsai,

prieš 81.

KŲ PARTIJAI

SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 10 
d. š. m. So. Bostone, Šv. 
Petro parapijos salėje, 
492 E. 7th St. įvyks Lie
tuvos Vyčių ir parapijų 
baseball ratelių vedėjų su
sirinkimas, 2:30 vai. po 
pietų. *

Įvykusiame susirinkime, 
balandžio 26 d., Norwoode 
nutarta štai kas:

1. Kiekvienas baseball 
ratelis įstodamas į Lygą 
įmoka $10.00 garancijos.

2. Lygos pirmas lošimas 
įvyksta gegužės 30 d.

3. Rugpiūčio 9 d. lošimų 
nebus, nes tą dieną įvyks 
Naujosios Anglijos L. Vy
čių apskričio piknikas.

4. Baseball ratelių vedė-į 
jai tuojau tesusirašo su 
Lygos sekretorium adre- > 
su: Mr. John Micka, 106 
Oak St., Lavvrence, Mass.

5. Ratelių vedėjai turi 
turėti lošėjų vardus ir jie 
turi būti patvirtinti klebo
no.

v •
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Į Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS

|DR. M. V. CASPER
| Arti Municipal Building

i 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

f Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki | 
Į 5 ir .nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- Į 
Įsas uždarytas subatos vakarais ir| 
Į nedėldieniais, taipgi seredomis nuo| 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray Į

mifiig]

x 
s
x

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O Iki 5:30 po piety ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)
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Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mm

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110

| 16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

šokiai. Šių šokių pajamos 
skiriamos Amerikos Rau
donajam Kryžiui sušelpi- 
mui nuo potvynių nuken
tėjusių.

Šokiams gros dvi orkes- 
tros, — Al Stevens orkes
tras, vadovybėje Jono Pat- 
kausko ir Old Timers or
kestras, vadovybėje Jono 
Jagmino. Abi orkestros • 
aukoja savo patarnavimą 
nemokamai. J. R.

MYKOLAS PALTANAVI
ČIUS MIRĖ

Gegužės 4 d. š. m. 2 vai. 
ryte mirė Mykolas Palta
navičius. Jo kūnas pašar
votas graboriaus J., V. 
Kaspero įstaigoje, 494 E. 
Broadway, So. Boston. 
Mass. Iš ten Mykolo Palta
navičiaus kūnas bus išvež
tas trečiadienį, 2 valandą 
po pietų į Mount Hope ka
pines. Velionis mirė sulau
kęs 60 metų amžiaus. Jis 
buvo laisvamaniškų - tau
tinių pažiūrų žmogus.

Paliko nuliūdime žmoną 
ir dvi dukteri ir žentą Ste
poną Minkų. Rap.

Geg. 2 d. mirė, širdies li
ga, miesto ligoninėje, Juo
zapas Genevičius 61 metų, 
gyv. 251 Gold St. Pragy
veno Amerikoje 30 metų. 
Paliko du sūnus. Bažnytiš
kai laidojamas geg. 6 d.

ELMER SMITH

Gerai žinomas Buckeye 
Furniture Co. savininkas, 
Warren, Ohio, praneša, 
kad jis yra kandidatas 
Demokratiškame tikiete į 
Sherifus Trumbull apskri
ties. Primery rinkimai bus 
Gegužės mėnesį. Jis yra 
vedęs ir turi tris suaugu
sius sūnus. Gyvena, 204 
Main Avė., Warren. Yra 
narys Brotherhood of 
Railroda Trainmen per 26 
metus.

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

Jei nori sužinoti kada 
[bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. Šią knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Motinos diena jau čia 
pat. So. Bostono vyčiai, 
choras, sodalicija ir visas 
neorganizuotas lietu v i ų

i smar
kiai ruošiasi iškilmingai 
apvaikščioti šią brangią 
šventę — Motinos dieną.

Ryte, visi iškilmingai, 
organizuotai išklausys šv. 
mišių įr priims Šv. Komu
niją. Tuoj ^o pamaldų į- 
vyks bendri pusryčiai, į 
kuriuos širdingai kviečia
me visą plačią katalikų 
visuomenę. Programa bus 
įvairi.

Vakare bus suvaidinta 1- Petras Cvirka, 

keturių veiksmų drama 
“Lietuvos didvyriai” ir 
koncertas, kurį išpildys 
mūsų par. choras, vado
vystėje muz. R. Juškos.

Visi apvaikščiokime Mo
tinos dienos šventę! Pa
gerbkime Motinas! R.

NAUJOS KNYGOS

•>

PIRKĖJŲ DĖMESIUI
Montelloj parduoda bu- 

černę ir grosernę, namas 
7 kambarių su naujausiais 
įtaisais ir 2 karų gara- 
džių. Priežastis pardavimo 
— savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą. Yra didelis 
sodas su 21 vaisiniu me
džiu ir daržas. Parduoda 
labai pigiai. Norintieji pir
kti rašykite adresu: Dar
bininkas I-A, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

n

GEORGE’S TAVERN

Lietuviška Užeiga
GEO. PETRAITIS, sav.
Skanus alus ir likeriai

58 Dorchester St., 
So. Boston.

r
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Penktadienio vakare, ge
gužės 8 d. Lietuvių Sve
tainėje, kampas E ir Sil-

NORTH BRIGHTON
BAKERY

’ Savininkai: 
J. Trąšas ir P. Gelžinis

Kepa iš geriausios rūšies miltų 
juoda ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass. 
Office: Tel. S. B. 1437 

Res. 158 W. 7th St. 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 1VINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią 

Ofiso Tei. TROwbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Kama Tel. TROwbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 

| Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą už pigią kainą.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

Tel. TRO 9438

FOTOGRAFAI
LUZACKAS ir SURVILAS
Fotografuojant vestuves, šei

mynas, ir pavienius.
Taipgi, užlaikom geriausius 

• fremus paveikslams ir 
diplomams.

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

Atsiųsta paminėti SAKALO nau

ji leidiniai:

ŽEMĖ MAI

TINTOJA. Romanas iš savano

rių ir naujakurių gyvenimo. 

Sakalo leidinys. 284 pHsl. 3,50. 

2. Simanas Daukantas, LIETU

VIŲ BŪDAS. Redagavo ir žo

dynėlį pridėjo J. Talmantas. 

Su S. Daukanto portretu. Saka

lo leidinys. 376 pusi. 5,—

4. Balys Sruoga, AITVARAS 
TEISĖJAS. Labai linksma, ei
liuota trijų veiksmų pjez«fe mo

terim ir vyram, augalotiem ir 

pipiram. Su gražiomis dail. U- 

šinskio iliustr. Sakalo leidinys. 

132 pusi. 2,50.

6. Teofilis

APLINK STALĄ. Jumoristinis 

romanas. Neįveikiamo optimis

to Valerijono Spiritavičiaus ir jo 

palydovų triukai tarp keturiu 

sienų, keliaujant į gyvenimo 

prieblandą. Sakalo leidinys. 

240 pusi. 3,—

9. A. Šalčiuvienė - Gustaitytė, 

VORAS. Romanas. Pakrikusios 

šeimos tragedija. Sakalo leidi

nys. 216 pusi. 2,50.

13. M. G. KARALIŲ KARA
LIAUS ŠALIS — ABISINIJA. 

Istoriniai, geografiniai ir etno

grafiniai bruožai. Sakalo leidi

nys, 144 puls. 1,50

16. S. Tarvydas, LIETUVOS GE

OGRAFIJA. Vadovėlis prad. 

mok. V skyriui ir prireng. 

gimnazijos klasei. Labai gau

siai iliustruotas, pridėtas spal

votas žemėlapis. 128 puls. lt. 

• 2,75-

JONAS BATES išdirba 
iš geriausios rūšies mėsų 
skilandžius, dešras, beko
nus ir t.t. pagal lietuvių 
skonį.

Jonas Bates, 327 Dor
chester St., So. Boston.

PASINAUDOK ŠIA PROGA
Tuojau paduok užsakymą užsi

sakant naują, puikų STEWART- 
WARNER RADIO.

Mes priimsime mainomis Tams
tų seną radio arba gramafoną ir 
atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.

Stevrart - Warner Radios yra 
geresni tuomi, kad pasiekia toliau 
už kitus ir nedaro tiek braškėji
mo.

Mes duodame išsimokė j im ui ir 
pristatom į namus už 50 mylių 
tolumoj nuo Bostono ir įtaisome.

ROLAND KETVIRTIS & CO. 
322 W. Broadvay, So. Boston.

Tel. SOUth Boston 4649.

GET YOUR STICKER EARLY!
FREE INSPECTION

----  at the ----  
NORTON SQUARE GARAGE 

Tel. KIRkland 9221

Gauk

i/

Tilvvtis, KELIONĖ i

!

DACC MOTOR
IVVJO PARTS Co.

Užlaikome visokiems karams 
ir trokams dalis.

TAISOME B RAKIUS

Tel. ŠOU Boston
Tel. ŠOU Boston

280 BROADVVAY, SO.

3735
9620
BOSTON.

oncc motor nUOO parts co.
Specialia Išpardavimas

BATERIJOS ....... $3.95
ĮMAINANT IR SENĄ 

BATERIJĄ 
Uždedame Brake Bands 
Dabar nupigintomis kainomis.

Tel. ŠOU Boston 
Tel. ŠOU Boston

280 BR0ADWAY, SO. BOSTON.

9620 
3735

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

413 Windsor St., Cambridge, Mass. 
Prieš Lietuvių Bažnyčią 

JO H M J. POWELL, Sav.
Officiai Brake & I.lght Ststion No. 30054

Brakes adjusted 75c. and up — —motor tuned

Dabar

up.

delei pagydymo visokią 
kraujo, nervą ir chroniš
ką ligą. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
lių. vočių, sutinimą arba 
šiaip kokią kūno ligą, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus. 
Atminkit, pasiteiravimas,

patarimas dykai visą šj mėnesj. 

Dr.Grah,327&,* 
Valandas: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

v ■ ■ --'J
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LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies, 

j duoną kaip rugynę taip ir 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 

! iš geriausnj miltų. Visose bu- 
: eernėse reikalaukite K. Plevo- 
j ko duonos. Mes tiesiai iš ke- 

1 pyklos pristatome duoną į na
mus.

K. PLEVOKAS, sav.
j 131 C. St., So. Boston, Mass.
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Jung. \ alstybių Konstitucija 
- Jos Pamatinės Teisės

Aplikantas prašydamas Visi žmonės yra sutverti 
Amerikos pilietystės turi laisvais ir lygiais įstaty- 
išlaikyti kvotimais, kurie mo akyse ir jie apteikti 
parodo ką tas aplikantas neatimamomis teisėmis 
žino apie Jung. Valstybių gyvenimo, laisvės ir pasis- 
Konstituciją ir valdžios tengimo prie laisvės. Tas 
formą, kaip ir tos valsty-reiškia, kad kiekvienas 
bės ir to miesto, kur jis asmuo turi teisę gyventi, 
gyvena. būti laisvu ir ieškoti lai-

Ne taip seniai instrukci- mes sau, jeigu taip dary- 
jos buvo išleistos natūra-, damas neatima kitiems 
lizacijos egzaminatoriams, teisių. Tų teisių negalima 
kad jie dėtų ypatingą nuo jo atimti ir jis negali 
svarbą ant “geros doriš- jas perduoti kitam, kad 
kos ypatybės ir prašytojo nors ir pilietis norėtų jas 
užsilaikymą namuose, šei- atiduoti. Valstybė negali 
mynoje, su kaimynais, a- atsakyti 
pylinkėje ir ką jis mano a- apsaugojimą asmeniui jos 
pie valdžios agentūras ir, teismiškoje skrityje, 
viešą gerovę, o ne tik tech-! 
nišką žinojimą smulkme
niškų faktų apie valdžią”. 
Tos instrukcijos inėmė a- 
belną pranešimą apie A- 
merikos valdžios pamati
nes teises. Kad nors sun
ku iš anksto spėti kokius 
klausimus egzaminatoriai teisės dėl, rasės, spalvos 
klaus pilietystės kandida- • arba buvusios vergijos, 
to, bet šitas abelnas pra- f 
nešimas yra svarbus pa- Jung. Valstybių valdžia y- 
tiems aplikantams, nes eg- ra valdžia įstatymų, ne

• v

įstatymų lygų

ne
paisant rasės, spalvos, ar
ba tautos, ir nei viena 
Valstybė negali nuo pilie
čio atimti balsavimo tei
sės dėl lyties, rasės, spal
vos, arba tautos, ir nei 
viena valstybė negali nuo 
piliečio atimti balsavimo

įįf—- DARBININKAS - 
pakol rastas kaltu ir negi 
galima versti žmogų, kad 
liudytų prieš save.

d) Persunki kaucija ne
turi būti reikalaujama, 
negi perdidelės bausmės 
uždėtos, nei žiaurūs ir ne
paprasti nubaudimai, da
romi.

e) Negalima vieno as
mens patraukti už tą patį 
nusikaltimą du sykiu ir 
statyti į pavojų jo gyvastį 
ar kūno bausmę.

(7) Valdžios Pradžia. Vi
sa Jung. Valstybių val
džios gale originališkai 
paėjo nuo žmonių. Jung. 
Valstybių valdžia yra iš 
žmonių per žmones ir dėl 
žmonių.

JUNG. VALSTYBIŲ 
VALDŽIOS ORGANIZA

CIJA

gomis, bet valdomųjų pri
tarimu. Jung. Valstybių 
Valdžios forma yra res
publikos forma, kurios vi
sa gale paeina nuo di
džios grupės piliečių ir ku
rių galę pildo jų atstovai, 
išrinkti žmonių tiesioginiu 
arba netiesioginiu balsavi
mu. Kiekviena Valstybė y- 
ra nutarusi kas turi teisę 
balsuoti, bet paprastai, vi
si piliečiai virš 21 metų 
amžiaus gali balsuoti, jei
gu jie sutinka su apsigy
venimo, mokslumo, ir pa
galvės mokesčiais, arba ki
tais tos valstybės, kurioje 
jie gyvena legališkais ap
rūpinimais.

(4) Konstitucija Tai Gy
vas Dokumentas. Konsti
tucija yra gyvas, augan
tis dokumentas, kuris ap
rūpina būdus dėl pataisy- ( 
mo permainų valdžioje/ 09 Valdžia Yra viena

Iš Vargšo - Turtingu

——H—----- —
sterlingų už jo dainelę.

Vaikas puolė ant kelių 
ir meldė Dievą, kad palai
mintų gerą širdį, kuri pa
sigailėjo ‘jo neturto.

Po kiek metų Petras li
ko dideliu kompozitorium, 
muziku. “Kiekvienas žmo
gus turi gabumų, bet jis 
nevisada moka juos su
naudoti geriems dar
bams”. “P.”

MANO MARŠRUTAS
Jeigu kam reiks adreso, 

prašau išsikirpti:
Nuo geg. 6 iki 17, —

47 Montgomery pi., 
Paterson, N. J.

Nuo geg. 18 iki birž. 2,— 
207 Adams St., 
Newark, N. J.

Nuo birž. 3 iki 7, —
32 Dominick St., 
New York, N. Y.
Tėvas J. Bružikas, S. J.

(Prancūzų vaizdelis) Jis sako, jeigu galėsiąs pa- 
----------- simatyti su ponia, tai gal

“O, kad galėčiau ten pa- ponia ir nepyksianti ant 
kliūti”, atsiduso Petriu- jo, o jis tik trumpai, labai 
kas, žiūrėdamas per langą trumpai, 
į žmogų, nešantį didelį 
plakatą gelnotomis raidė
mis, skelbiantį, kad ponia — pradėjo vaikas. — Mes 
Milibran šį vakarą dai- iaba.i neturtingi, ir aš ne- 
nuos. Bet namie nebuvo ganu jaį nupirkti vaistų ir 
duonos, ir vaikas per visą 
dieną nieko neturėjo bur
noj. — Kaip tiktų sergan
čiai motinai saldūs apelsi
nai!... — bet jis neturėjo 
nė vieno skatiko kišenėje* I 
Lyg abejodamas išsitrau-1 
kė iš dėžutės kažkokį su- paklausė ponia, 
glamžytą popierį, gailiai dama dainelę ir atsidėjus 
pažiūrėjo į miegančią mo- j jį žiūrėdamas. — Tu, vai- 
tiną ir išėjo. keli? Ir žodžiai taip pat

Kas nori mane matyti? tavo? Ar norėtum būti ma- 
paklausė ponia Mili- no koncerte?

kurio? i bran tarną.

— Ateinu pas ponią, nes 
mano motina labai serga,

Į JAAVZ r M.IVz y I '

kokių žmonės reikalauja deleguotos galės. Federalė 
: arba pageidauja, kad pri- Vaidžia deleguotų galių, j 
silaikius prie laikų. Aprū- Konstitucija yra mūsų pa- 
pina kaip galima įvykdin- matinis įstatymas — ji ai- 
ti, rimtai ir tvarkingai, | škiai. nurodo ir apryboja 
permainas valdžioje ir pa- j valdžios autoritetą. Visos 

galės, kurios neteiktos Fe- 
deraliai valdžiai per Kon
stituciją rezervuotos Vals
tybėms arba žmonėms.

(9) Federalė Sistema.
Federalė sistemą, pagal 
Konstituciją sudaro Tau
tinė Valdžia, kuri yra 
Jung. Valstybių valdžia ir — 
Valstybių valdžia, I ‘ _ __ _ __
valdo 48 valstvbes unijoje.! išvargusi. 
Kiekviena Valstybė turi _ Labai gražus vaikutis, 
savo konstituciją, kuri ne- auksiniais ilgais plaukais, 
turi susidurti su Federale 
Konstitucija.

Federalė ir Valstybių 
Valdžios su skirtingomis 
galėmis ir paskirtos skir
tingiems tikslams, yra tik 
žmonių agentai* ir globėjai.

(10) Paskirstymas Tei
sių. Federalės Valdžios tei
sė padalinama į tris sky
rius.

a) Įstatimdavystinė, su
sideda iš Senato ir Atsto- su svetimomis šalimis, 
vų Būto, ji leidžia įstaty
mus.

b) Išpildomoji, susideda 
iš prezidento, vice-prezi- 
dento, ir egzekutyviškų 
departamentų ir agentūrų, 
jie pildo įstatymus, ir

c) Teisdarystė, kuri su
sideda iš Augščiausio Tei
smo ir kitų Federalių Tei
smų — «ji perstato arba iš
aiškina įstatymus.

(11) Patikrinimas ir Už
laikymas Lygsvaros. Nuo 
skubių ir blogų patarimų, 
ar koncentravimo teisių, 
Konstitucija apsaugo ir 
paliko lygsvaros sistemą.

a) Imtų 6 metus pilnai 
atstatyti valdžią, kuri su
sideda iš narių vienos ir 
kitos partijos narių.

Tas yra todėl, kad Pre
zidentas išrinktas 4 me
tams, Atstovų Būto nariai 
renkami kas du metai, tre
čia dalis senatorių renka
mi kas du metai, bet še
šiems metams.

b) Įstatymus Senato ar 
Atstovų Būto priimtus tu
ri užgirti kita šaka.

c) Prezidentas gali ne
pasirašyti po Kongreso 
priimtais įstatymais ir jo 
nepasirašymą gali panai
kinti tik 2/3 daliais balsų.

d) Teismai turi teisę iš
aiškinti priimtus Kongre
so įstatymus ir peržiūrėti 
legališkumą valdžios vir
šininkų aktų, kuriems pa
vesta jų pildymas. Daugu-

čicje konstitucijoje, taip 
apsisaugo nuo pamatinių

(•2) Įstatymo Viršenybė, permainų, prievartos arba
užpuolimų.

Daug iš svarbiausių

maisto. Jei ponia uždai
nuotų mano dainelę, gal 
kas nors ją nupirktų, nors 
pigiai, o aš tuomet galė
čiau motinai parnešti vai
stų ir maisto.

• — Ar tu ją parašei? — 
, niūniuo-

DIEVO MOTINOS APSI
REIŠKIMAS ANT KAL

NO LA SALETTE

zaminatoriai gali užklaus- žmonių. Nė vienas žmogus Konstitucijos principų, y- 
ti nors kelis klausimus, j šioje šalyje nestovi augš- patingai tie, ‘ ‘
Kiti klausimai ir atsaky- čiaus už įstatymus, ir nė - - ’
mai yra paduoti knygutė
je “How to Become a Ci- 
tizen of the United Sta
tės”, kurią išleido Foreign Į saugotas. Ne vienas žmo- 
Language Informa t i o n gus, ne keli žmonės daro 
Service, 222 Fourth Avė- | 
nue, New York City, ir 
kuri parsiduoda už 25 cen-> 
tus.

Pranešimas apie Jung. i 
Valstybių valdžios pama
tines teises seka —

(1) Laisve ir Lygybė, mu, arba kariškomis pajė-

vienas nėra toks nužemin
tas ir toks nelaimingas, 
kad įstatymas nebūtų ap-

įstatymus, bet žmonių ats
tovai Kongreso ir valsty
bių legislatūrose.

(3) Demokratiška Val
džia. Valdžios tarnai šito
je šalyje ne įgijo savo vie
tą gimimu arba paveldėji-

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į biie kurią krautuvę pasakykite 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav. 

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Elizabeth Osalis,

111 H. SL So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,
29 IVhipple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliutė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonienė,

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt Jonas Glineckis,
5 Tbomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikis, 
į 7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre- 

i čig nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utaminką mėnesio.

7:30 vaL vakare, pobažnytinčj avė 
►•t n* j

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raitininke.

Įsigykite
PILIETYBES KATEKIZMĄ

, kurie liečia 
asmens laisvę, yra priedai. 
Ir tarpe tų yra tikėjimui 
laisvė, žodžio ir spaudos 
laisvė ir teisės ramiai su
sirinkti ir keli kiti. Tie 
priedai toki svarbūs, kad 
yra užvardinti “Bill of 
Rights”.

(5) Konstitucija Yra 
Prievolė Žmoniškų Teisių. 
Konstitucija apteikia as
menį su pamatinėmis tei
sėmis gyvenimo, laisvės ir 
pasistengimo prie laimės.

a) Tikėjimui Laisvė. Ti
kėjimui laisvė yra garan
tuojama. Gauti vietą 
Jung. Valstybėse nereikia 
išlaikyti jokio tikėjimiško 
kvotimo.

b) žodžio ir Spaudos 
Laisvė. Asmenys gali kal
bėti, rašyti, spausdinti ar
ba išlošti ką tik jie nori, 
bet jeigu tas, ką jis kalba, 
rašo, spausdina arba išlei
džia yra neteisinga ir įžei
džia teises kitų, arba kito 
žmogaus, tai tas žmogus 
gali jį patraukti teisman.

c) Ramus Susirinkimas. 
Atstoviška valdžios forma 
reiškia, kad žmonės turi 
teisę susirinkti ramiai pa
sitarti apie viešus dalykus, 
ir prašyti pateisinimo, jei
gu tik manytų, kad kas 
nėra teisinga, pav., laužy
mas laisvių, kurios jiems 
gvarantuojamos Konstitu
cija.

(6) Apsaugojimas As
mens. Negalima nuo žmo
gaus atimti jo gyvastį, 
laisvę ar turtą be atsakan
čios teismiškos bylos.

a) Kiekvienas žmogus 
turi teisę prie teisingo tei
simo ir progos būti išklau
sytų apginimui jo turto 
teisių ir jo gyvenimo ir 
laisvės teisių.

b) Žmonių teisė yra tu
rėti neliečiamybę asmens 
ir namų, taipgi laisvę nuo 
bereikalingų kratų ir už
grobimų neprivalo būti 
laužoma be legališko va- 
ranto.

c) Kriminališkuose atsi
tikimuose laikoma, kad 
apgynėjas yra nekaltas

Esu labai — O labai, bet negaliu 
motinos vienos palikti.

' — Pasiųsiu ką nors, kad 
šį vakarą prižiūrėtų tavo 
motiną, o štai pinigai, už 
kuriuos gali nupirkti jai 
maisto. Štai mano bilietas. 
Ateik šiandien su tuo bi
lietu, tave įleis.

Petrukas tą vakarą nuė
jo į koncertą. Prabilo liūd
ni muzikos garsai, ir iš 

'ponios Milibran lūpų iš- 
ir kažkurių kitų valdžios1 skrido jautrūs žodžiai, 
tarnų. Taipgi turi teisę už-1 Daugelio klausytojų sušvi- 

j girti ar atsakyti sutartis to ašaros.
Rytojaus dieną atsivėrė 

f) Atstovų Būtas turi neturtingo namelio durys, 
teisę kaltinti ir Senatas Įėjo ponia Milibran. Ji pa- 
nuteisti ir prašalinti iš' dėjo ranką ant vaiko gal- 
vietos visus Jung. Valsty- vos ir tarė jo motinai, 
bių civiliškus viršininkus, 
net ir patį prezidentą.

FLIS. man

moję atsitikimų teismai 
randa Kongreso aktus ne- 
Iegališkais ir priešingais 
Konstitucijai.

e) Senatas turi teisę 
svarstyti ir nepriimti pre
zidentinių paskyrimų di
plomatinių teisdarystiniij

• v

b*

Ką tik išėjo iš spaudos 
labai įdomi knygutė “Die
vo Motinos Apsireiškimas 
ant kalno La Salette”. Ją 
parašė kun. Wolfgang J 
Fortier, išvertė kun. Ig. A. 
Abromaitis. Knygutė turi 
65 pusi., jos kaina tik 25c. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

MEDUS! MEDUS!
Kas norite įsigyti gero, 

gryno bičių medaus, galite 
i gauti “Darbininke”. Parsi
duoda nebragiai — 75c. 
kvorta. Skl.

— Tamstos sūnus atnešė 
turtą. Leidėjas pasiūlė 

tris šimtus svarų

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.*
Visokiose jtaipose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias Ir įvairiausias. 
POKIBIAMS, VESTUV R M S. 
NAMUOSE VAIŠĖMS Ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo S ryto iki 
71 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

DARBININKO”
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Pastaraisiais laikais So. Bostone nebuvo nei vieno lietuvio lai
vakorčių agento, kuris galėtų savo tautiečiams patarnauti.

“DARBININKAS” norėdamas padėti lietuviams, įsteigė lai
vakorčių skyrių.

“DARBININKO” Laivakorčių Agentūros vedėju yra A. Pel- 
džius, “Darbininko” administratorius, kuris per keletą metų vedė 
laivakorčių skyrių prie dienraščio “Draugo”, Chicagoje.

“DARBININKO” Laivakorčių Agentūroje bus pardavinėjama 
laivakortės geriausių ir patogiausių linijų.

“DARBININKO” Laivakorčių Skyrius aprūpins važiuojančius 
į Lietuvą visais dokumentais, kokie yra reikalingi kelionėje.

Per “DARBININKO” Agentūrą galite važiuoti bile kada ir 
kokiu tik laivu norite.

Taigi, jei manai važiuoti į Lietuvą aplankyti savo giminių, 
draugų, ar pažįstamų, kreipkitės į “Darbininko” Laivakorčių A- 
gentūrą, kuri Tamstai nuoširdžiai patarnaus.
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366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA



Antradienis, Gegužės 5 3^ 1036

TELEPHONE
2680 DA^BI^IHKAS

QagBl?nHKss
366 W. BROADVFAY 
SO. BOSTON, MASS.

uGerosios Spaudos”
Organizacija

Prancūzijoje yra įkurta “Gerosios Spaudos” orga
nizacija. Ją sudaro daugelis katalikiškų laikraščių ir 
žurnalų, tarp kurių įžymiausias yra “La Croix” (Kry
žius). Toji organizacija laikė 36-tą savo Kongresą šv. 
Petro Bazilikoje, Vatikane. Tą Kongresą “Geroji 
Spauda” sušąukė ne Prancūzijoje, tik Vatikane dėlto, 
kad norėjo padaryti malonumo šv. Tėvui Pijui XI, 
kurs ypatingu uolumu palaiko katalikų spaudą, visus 
karštai prie jos ragina ir neapsakomai džiaugiasi, jei 
kurioj šaly ji uoliai vedama ir gerai suorganizuota. 
Prie to, šiais metais pareina 75 metų sukaktis išeinan
čio Vatikane katalikų laikraščio “Osservatore Roma
no”. Taigi tokiame laimingame supuolime buvo labai 
malonu ir pakilu tasai Kongresas laikyti. Nereikia nė 
sakyti, kad šv. Tėvas jautėsi pilnai laimingas. Jis 
karštai gyrė Prancūzijos katalikus už vieningą fron
tą tikėjimo dalykuose ir pareiškė, kad tai išskirtinai 
katalikų spaudos nuopelnas. Taip pat prašė Kongre
so dalyvių, kad neilgai trukus jie vėl susirinktų Vati
kane, nes jis, Šv. Tėvas, jau baigiąs aštuntą dešimtį 
metų ir norįs prieš mirtį dar kartą pamatyti tokį gra
žų Katalikiškosios Akcijos pasireiškimą.

Ir ištiesų, anot šv. Tėvo, katalikiškoji spauda da
ro milžinišką patarnavimą mūsų tikėjimui, nes tiesą 
mes galime sužinoti tik tada, kada ji skelbiama, gi ją 
skelbti galima tik žodžiais. Kadangi spauda yra pati 
galingiausia žodžiui platinti priemonė, tai ji be galo 
daug gali nuveikti tikėjimo bei dorovės atžvilgiu. 
Kristus yra įsakęs Apaštalams skelbti Dievo žodį vi
sur, net “ant stogų”, vadinasi, bet kokioj viešumoj. 
Katalikų spauda kaip tik tai ir atlieka. Ji pasiekia vi
sokių įsitikinimų žmones; ji įsiskverbia ten, kur pa
mokslininko žodis neturi galimybės įeiti.

Kada mes turėsime savo “Gerosios Spaudos” or 
ganizaciją? Kada vieningu veikimu prieisime prie to 
sutartinumo, kad galėtume laikyti bendrus katalikų 
spaudos kongresus? Atrodo, kad toks momentas dar 
toli, bet iš viso jis galimas įvykdinti. Turime jau gra
žų katalikiškųjų laikraščių skaičių. Ar ne būtų pra
vartu, kad jie susiburtų į vieną sutartinai veikiančią 
šeimyną, bendrais pasitarimais išplėstų savo veiklos 
dirvą, laikytųsi vienodo nusistatymo linijos ir suda
rytų bendrą neįlaužiamą katalikų frontą? Turime į- 
vairių organizacijų seimus bei kongresus, tai kodėl 
negalėtume suruošti Spaudos Kongreso? Tai būtų ne 
vien įspūdingas, bet ir be galo naudingas įvykis. Su- 
sivienyjusi katalikų spauda tiek sustiprėtų, kad jai 
nereikėtų kroniškai merdėti. Mes jaustumės esą tuo, 
kuo privalome būti — savo dirvos šeimininkais. K.

“Ginčas ir demagogija' pruntui” nei tokiam “vi- 
mūsų laikraštyje užpildy- suotiniam(?) kongresui” 
tos skiltys, kūribinio dar-J 
bo nėra nei ekonomijos 
srityje nei visuomenės au
klėjime”, — rašo vienas 
amerikietis, ilgametis li
beralas - veikėjas: “mes 
amerikiečiai lietuviai pra
leidžiame visą savo bran
gų laiką tuščioms diskusi
joms”.

Kodėl gi taip? Atsaky
mas: “ne iš blogos valios, 
bet dėl nežinojimo geres
nių kelių tas yra daroma; 
negalime auklėti kitų pa
tys būdami neišauklėti”. 
Tegu pats skaitytojas 
sprendžia kiek yra teisy
bės pasakyta tuose ano 
žymaus veikėjo žodžiuose, 
ypač tuo atveju, kai čio
nykščiai Lietuvos išeiviai 
bando nurodinėti Lietuvai 
ką ir kaip daryti. Ištikro, 
pasiskaičius Amerikiečių 
laikraščių, negalima nepa
stebėti, kad šiuo tarpu yra 
surasta neišsiamama “dis
kusijų ir ginčų” 
būtent sielvartos 
mokratijos likimo 
voje.

Viena amerikiečių lie
tuvninkų - bolševikų gru
pė labai norėtų kalbėti vi
sos išeivijos vardu ir to
dėl organizuoja “bendrą 
pruntą” prieš įsivaizduo
jamą karą ir tariamą fa
šizmą Lietuvoje, o iš tik
rųjų tik tam, kad iš Lietu
vos padaryti Maskvos fili- 
ją; kita socialistų vado
vaujamoji, grupė sumanė 
raginti ir varginti Ameri
kos lietuvių visuomenę or
ganizuoti nemažiau kaip 
visuotiną čionykščių lietu
vių “kongresą” Clevelande
tam, kad “atsteigti demo- kos lietuvių spaudoje ret- 
kratinę tvarką Lietuvoje”, karčiais užtinkame nedrą- 
o iš tikrųjų tam, kad Lie- šių balsų, šaukiančių prie 
tuvoje vėl viešpatautų tokių konstruktyvių dar- 
partijų varžytinės, kurios bų, kaip va: 
anais laikais visą Lietuvą 
pavertė nuolatiniu mitin- 

i gų arena, o krašto vyriau
sybę padarė bejėgę net tą 
pačią demokratinę tvarką 
užlaikyti.

Kadangi nei “bendram

nepritaria išeivijos didžiu
ma (sprendžiant iš jos 
spaudos), tai iš anksto ga
lima spėti, kad tokių pas
tangų išdavos negali turė
ti reikšmės, jau vien dėl 
to, kad tose socialistų ir 
komunistų pastangose ir

šaukiamas tam visuotinas 
išeivių kongresas?

2. Nerami Europos pa
dangė yra pilna pavojų

{Lietuvos nepriklausomy- 
ibei. Lietuva ginkluojasi: į- 
steigė “Ginklų Fondą’*' 
Žiopsoti dabar nelaikąs; 
nedera ir politikuoti. O čia 
kas yra daroma?

3. Čia dažnai nusiskun
džiama: laikraščių skąity-

i

versme, 
dėl de-
Lietu-

I 
I

Kas Kam Rupi
Indomių dalykų galima i ponų redaktorių aštraus 

kartais užtikti bevartant . paišelio, kuris “spaudos 
Amerikos lietuvių spaudą, i laisvę” nejučiomis paver- 
Mat spauda čia laikoma e- čia “redakcinės cenzūros 
sant laisva, 'jei neskaityti i laisve”.

ydos panašios į mūsiškes, 
išskyrus vieną, kurios pas 
mus nėra — netolerantin- 
gumą. Taigi j tąją ydą, 
praskleidę nepaliečia m ą 
patriotinį skydą, mes ir 
taikome šitą pareiškimą: 
liaukitės engę katalikiškas 
organizacijas Lietuvoje, 
tai tuomet savaime susi
darys vieningas lietuviš
kas

suotinas išeivių kongresas 
lietuviškai kultūrai auklė
ti, lietuvių yienybei ugdy
ti ir “Lietuvių Pasaulinės 
Sąjungos” idėjai realizuo
ti?

Kiekvienam išeiviui ten
ka rimtai pagalvoti, ar iš
mintinga sielotis dėl to
kios ar kitokios lietuviš
kos valdžios formos. Kiek
vienam turėtų būti aišku, 
kad dėtis demokratijos gi
nėju toli neužtenka pro
testus ir rezoliucijas ga
minti, kada rimčiausios

frontas. K
Komunistu pastangose ir . . . 
sumanymuose nėra kury- ma2eJa;_
binės dvasios, nėra nieko'gl 
naujo. Lietuva būtų ame- la<1“ma nuta“-
rikiečiams dėkinga už 
konstruktyvės - talkos pa
siūlymą, bet tokie patari
mai kaip gryžti prie išban
dyto partinio režimo, ku
ris pats sau duobę iškasė 
negali turėti Lietuvoje pa-; 
sisekimo. Insidėmėt i n a, Į 
kad aristokratijos Lietu-, 
voje kaip ir nėra, dargi 
buržuazija menkutė; ūki- 
ninkija ir darbininkija y- 
ra Lietuvos pagrindas; 
taigi Lietuva yra perdėm 
demokratiškas kraš tas.
Lietuvos konstitucija de
mokratiška. Kai 17-XU- 
1926 įvykių pasėkoje sei
mas vis dar nešaukiamas 
posėdžiauti ir be jo apsei- 
nama, tai tas dar nereiš
kia, kad seimas arba kraš
to atstovybė nebus savo 
laiku pašauktas. Faktas, 
kad idealoginio persiorien
tavimo procesas tebevyks
ta Lietuvoje, todėl ir nesi
skubinama nustatyti pas
tovią valstybinę formą 
tam demokratiškam Lie
tuvos kamenui ir jo besi
keičiančiai nuotaikai.

Jei turima čionai energi
jos ir noro Lietuvos labui 
pasidarbuoti, tai kodėl ne
siimama dirbti realaus 
kultūrinio darbo?

Štai toje pačioje Ameri-

v •

’-jsti? Kodėl neorganizuoja
mas kongresas lietuvybei reikšmės lietuvių tautos ir 
išlaikyti? Juk senajai kar
tai išmirus ir jaunimui 
nutautus nebus prasmės 
nei “bendro prunto”, nei 
betkokio kongreso bešauk
ti.

4. Kodėl nepasirūpinama 
savo ekonominės pajėgas 
organizuoti į Ekonominį 
Centrą ir savo kapitalus 
suburti rimtam bizniui ir 
savo kultūrinėms pozici
joms paremti?

5. Kodėl neorganizuoja
ma bendrus lietuvių fron- 
tus kiekvienam mieste, 
kad pravesti lietuvius kan
didatus į valdiškas vietas?:

6. Kodėl nešaukiamas vi- i

1

ypač išeivijos reikalai dir- 
vonauja dėl stokos darbi
ninkų, kurie bevelyja po- 
litikauti. Laikas, labai jau 
laikas kaip modemiškas 
taip ir senas vertybės per
kainuoti. Jei Amerikos lie
tuvių visa spauda ir visuo
menė imtųsi neatidėlioda
ma ir visu nuoširdumu iš
vardytas problemas svars
tyti, tai čia išauštų paga- 
iiaus naujas lietuviškos 
gadynės laikas.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų skyrius, 

Washington, D. C.
1936 m. balandžio mėn. 24v •

KLASIŲ KOVA
SOVIETUOSE

liks vienas

Pastabos į “Kas Kam Rupi"
geriausias vanduo ant tau- 

! tininkų malūno. Tikrie
siems demokratams nėra 
kaip nė prasižioti, nes de
mokratijos engėjai pirmie
ji pasigriebė demokratinį 
.šūkį, kad iš jo tik juokus 

1 ■ -» v • —
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1. Kai lenkai uždarinėja 

paskutinias lietuvių mo
kyklas ir tremia iš Vil
niaus lietuvių veikėjus, — 
kodėl neinama Vilniui Va
duoti Sąjungai ir jo įga
liotiniui į talką? Kodėl ne-

Pavydėtinų pastovumu 
Pasiuntinybė išlaiko savo 
politikos liniją. Kovoja a- 
biem rankom. Vienoj laiko 
skydą, ant kurio parašy
ta: “Nejudinkite Lietuvos 
vyriausybės. Ne tam mo
mentas. Lietuva ginkluo
jasi, reikia jai padėti”. Ki
toj rankoj turi jėtį, kuriuo 
bado išeivijos ydas: ne
kompetentingą kišimąsį į 
Lietuvos reikalus, siūly
mą gramozdiškos demo
kratijos, nemokšystę, ne
veiklumą, peštu k i z m ą. 
“bendrą pruntą” ir tt. “Pa
žvelgę į tą viską, mes jau
čiamės neviltingai nugin
kluoti. Ką gi: patriotinio 
skydo nebeišdrįsi užgauti, 
o jau mūsų ydas užginčyti 
beį pateisinti būtų bergž
džias darbas. Gi tasai ben
dras komunistų su socia
listais “pruntas” tai pats

padarytų. žodžiu, mūsų 
padėtis atrodo prasta. Ir 
patriotinio tautininkų sky
do esame sužavėti, ir savo 
klaidų parblokšti.

Bet — kiek apsipratę su 
ta gudria tautininkų tak
tika, jų apsigynimo skyde! 
galime pastebėti skylių, 
pro kurias lengva įžiūrėti 
jų stovykloj tas pačias lie-, 
tuviškas ydas, kaip ir pas 
mus, neišskiriant nė “ben- 

•dro prunto”, kurs tuomi 
tik skirtingas, kad yra 
siauresnis, apvilktas vien 
tautininkiška mandiera ir 
visiems piliečiams priva- pabaigs?!., 
lomas. Ir kitos tautininkų

“Izviestija” (Nr. 73) ai
manuoja, kad “klasiniai 
priešai” pradėję terorizuo
ti vadinamus stachanov- 
cus. “Izviestija” rašo:

“Mariupoly neseniai va
gonų dirbtuvių dailidė 
Mažeiko (Mažeika? Red.) 
sumušė brigadyrį ir pa
grasino jį užmušiąs.

Iš depo už medžiagos 
gadinimą buvo atleistas 
šaltkalvis Krilovas. Tada 
vienas jo draugų šaltkal
vis Sniežkovas davė jam 
tokį patarimą:
— Pasirink laiką, kai 

viršininkas
kabinete, ir užvešk jam 
kuo nors sunkiu į galvą. 
Tegu žino, kaip atleidinė
ti darbininkus.

Greit po to traukinių 
brigadų viršininkas dr. 
Zakusinas iškėlęs aikštėn 
Krilovo ir Sniežkovo dar
bus, gavo anoniminį laiš
ką, kurio autoriai siūlo 
jam tuojau pasitraukti iš 
depo. “Jei parašyta laiš
ke, — būsi užmuštas ir į- 
mestas į jūrą.

Mariupolio depo sta- 
chanovcų klasiniai prie
šai terorizavo tikra to žo

džio prasme”. “L. Ž.”

UNIVERSITETO 
MOKSLAS...

“Gyvenimas trumpas, o 
universiteto kursas ilgas” 
— sako mano vienas geras 
pažįstamas, kuris daug 
studijuoja, būdamas pa
liestos sveikatos.

“Vadinas, — klausimas: 
ar tu greičiau universitetą 
baigsi, ar jis tave greičiau 

” Juk taip!
Ar. Vitk.

j kaipo tikėjimo tiesą. Iš visų pasaulio kampų 
plaukte plaukia pas Popiežių milijonai prašy- 

’ mų - peticijų tik tam, kad Marijai būtų suteik
ta toji aukšta garbė.

Be galo brangi yra ta gražioji šventė, kuri i 
per šimtmečius buvo visų krikščionių švenčia
ma. Katalikai ligi šiol maloniai švęsdavo tą I 
dieną, ir tiek. Dabar gi jie nori, kad tas senas 
padavimas taptų tikėjimo dogma.

Toksai nepaprastas tikinčiųjų tarpe bruzdė
jimas, berods, turi ką nors reikšti. Juk reikalui 
esant, Šv. Dvasia neretai ir pažadina žmonių 
širdis.

Nebūtų, tad, pro šalį manyti, jog šv. Dva-į 
šia, pasinąųdodama šia proga, nori žmonių 
širdis atpalaiduoti nuo žemės patogumų ir at
kreipti jas amžinybės linkme. Neginčijamas y- 
ra faktas, kąd pasaulio viliojimai žavėte suža- 

I vi ir įveikia žmogaus jausmus. Taigi, ar tik b" 
Šv. Dvasia ima šią progą kelti mūsų viltis nuo 
žemės aukštyn? Pagalvokime truputį, štai tu
rime vaizdą, vaizduojantį Mariją apleidžiančią 
š|o pasaulio grožį beį gerybę, ir peržengiančią 
mįrties slenkstį į garbingą dąngaųs gyvenimą. 
Mums ar tik ne payyzdls, kad ir mes turime 
nusikratyt; žemės patogumais, smaguriavi
mais ir pasirūpinti tolimesnio gyvenimo daly-, 

į kais?
Šv. Dvasia, rasi, naudojas šiuo klausimu, 

norėdama iš naujo pabrėžti skaisčių moterų 
svarbą. Pakanka paminėti, jog mųsų naujaga- 

ūmai suJ dyniškoji literatūra kartais ir visiškai pašvin- 
bruzdėjus, maldaute maldauja šv. Tėvą pas-! kusi. Rrutamieji paveikslui, žurnalai ir knygos 
kelbti mokymu apie Marijos dangun Ėmimąji dažnai pajuokia moterų dorybę. O paleistuvys-

Daniel A. Lord, S. J. juo žemiau nustumsi Mariją, juo aukščiau iš-

Svč, Marijos Dangun 
Ėmimas

VERTĖ — GINTARAS
(Kun. J. Karaliaus premijuotas vertimas)

kelsi Kristų.
Ne gana to, jie dar atmetė Marijos dangun 

Ėmimą. Iš principo taip pat išsigynė Marijos, 
kaipo Motinos ir Karalienės. Protestantizmas 
kuone reikalautų iš Jėzaus palikti Savo Mo
tiną kapo kirminams. Aišku, tokia nuomonė 
visai nesuderinama su Atpirkėjo jautria Širdi
mi.

(Tęsinys)
VISI, TIK NE PROTESTANTAI

Kiekviena stambesnė krikščionystės šaka, 
k. a. atskalūnų, stačiatikių, graikų ir Romos 
katalikų — jau nuo seno nusilenkė faktui, bū
tent: padavimas apie Marijos į dangų Ėmimą 
yra graži ir šventa tiesa.

Juk dar ir šiandien, kaip ir šimtmečiais at
gal, graikų ir Romos katalikai visi kap venas 
palaiko tą tradiciją. Tačiau, 16-tame amžiuje 
protestonai pelnijo nepavydėtiną garbę kaipo 
to padavimo paneigėjai. Jų nuomone, Marijos 
kūnas, iš kurio gimė Kristus, dulkėmis pavirto.

Bet nebuvo ko stebėtis iš tos 'jųjų pažiūros, 
nes jinai kaip tik ir pritiko visai protestantų 
filosofijai. Pirmieji protestantai visokiais gin
klais puolė Bažnyčią; tad jiems nebuvo pro šalį 
ir Marijai garbę nuplėšti, Dėl tokio jųjų žiau
rumo ir storžieviškumo link Marijos, naujaga- 
dyniai protestantai dar ir šiandien turi rausti. 
Visai neįmanomu protavimu, pirmieji protes
tantai reikalavo, kad norintieji Kristų garbinti, 
turį užtraukti ant Marijos negarbę. Anot jų,

BALSAS ŽMONIŲ
*

Bet ką mums visa tai reiškia? Štai ką. Žmo
nių užtarimu Dievo tarnai dažnai paskelbiami 
šventaisiais. Nusilenkdama didvyriškoms jųjų 
dorybėms, katalikų visuomenė šaukte šaukia 
jųjų kanonizacijos. Anais laikais žmonės susi
burdavo apie Popiežių ir šaukdavo: “Šv. Tėve, 
pagarsink mums šventąjį!” O jis atsakydavo: 
“Balsas žmonių - Dievo balsas. Štai turite nau
ją šventąjį”.

Beveik lyginai atsitiko ir su šv. Teresėle ir 
su Arso klebonu. Gi katalikų vįsųomeneį pri
mygtinai prašant jųdviejų kanonizacijų, Moti
na Bažnyčia tą prašymą patenkįno. Rodės, lyg 
kad šv. Tėvas pasidavė žmonių yaĮįąi.

Panašiai įvykdavo ir su dogmomis arbą ti
kėjimo tiesomis. Priešams pasifyčipjant iš tir 
kėjimo. arba Dįevo įkvėpimo, žmonės kartais 
šaukte šaukdavo, jog tiesa, seniai jau pripa
žinta, būtų paskelbta įkvėptu Dįevo mokymu.

SUJUDINTAS PASAULIS ;
Rodos, kad ir šiais laikais turime panaši} 

pavyzdį. Katalikų visuomenė, tarsi,

tės pažiūros ir principai verste verčia mūsų 
jaunimą pasityčioti iš skaistybės ir laikyti ją 
neišvengiamu jaunuomenės pasilinksminimu.

Tyrumas skaitomas perdėta dorybe, o vi
durnaktinės Magdalenos, regis, nešiojamos ant 
visuomenės rankų.

Tokios, kaip Marija, mokytojos reikalingos 
ypač mūsų laikais. Pasauliui kaip tik ir trūks
ta Jos skaistumo bei nekaltumo. Žmonija turi 
prisiminti, kad Dievo Motinos nekaltumas bu
vo apvainikuotas dangun Ėmimo garbe, ir kad 
Jos kūnas toksai buvo skaistus, kad net kapo 

i grandinės nebeįstengė jo sukaustyti.
Taigi, šis Dangaus Karalienės vaizdas daug 

ką lemia. Lauktina, jog bus išaukštįnama mo
tinystės skaistumas ir garbė, ir bus pabrėžia
ma moterų svarba, kurių gyvenimas remiasi 
Dievo Motinos pavyzdžiais.

PASAULIS LAUKIA
Nebežinoma dėl kurios priežasties kįla ka

talikų tarpe šis subruzdėjimas, kuris liečia Ma
rijos į dangų Ėmimą. Visi, tarsi, laukte laukia 
iš Šv. Tėvo bent vieno apie tąi žodelio.

žodžio gal ir nepratars. Nežiūrint ar prašy
mas bus išklausytas ar ne, tačiau, viena jau at
likta. Šis gyvas klausimas atidarė žmonėms 
akis ne vien į Dievo Motinos garbę, bet ir į Jos 
prakilnumą. Vyrai jau pradeda vis daugiau su
vokti kaip aukštai Kristus įyertino skaistybę 
ir mergystę. Naujomis akimis jie žiūri į dievo
baimingą moterį, sekančią Marijos pėdomis. 
Ir jaunimas nusilenkia skaisčioms moterims, 
kurios panašios į Dievo Motiną.

I

I
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Musų Kova Dėl Vilniaus
Mūsų tautos kova dėl 

Vilniaus, savo sostinės at
gavimo, pereina j naują 
laikotarpį, kuriame reikės 
visiems lietuviams labiau 
savo jėgas įtempti.

Ligi šiol kai kurie lietu
viai vis dar tikėjosi, kad 
gal ir pasiseksią šiaip taip 
su lenkais susitarti, jei ne 
dėl visiško ir greįto visų 
užgrobtų žemių grąžini
mo, tai bent dėl geresnių 
kaimyniškų santykių nu
statymo, žinoma, mums a-< 
naiptol neatsižadant savo 
teisių į Vilnių ir visą oku
puotą Lietuvą.

Patys lenkai nekartą 
spaudoje pažymėdavo ir 
jų valstybės vyrai žodžiu 
pakartodavo, kad jie vi
siškai pripažįstą lietuvių 
tautos savaimingumą ir 
valstybės teises — ir kad 
Vilniaus krašto lietuvių 
teises gerbsią, norį tik, 
kad to krašto lietuviai bū
tų lojalūs Lenkų valstybei.

Tačiau paskutinieji įvy
kiai Vilniaus krašte ir vi
soje Lenkijoje mus galuti
nai įtikina, kad nėra ko 
laukti iš lenkų, jų geriems 
norams pasireiš i k a n t, 
Lenkijos vyriausybė rodo 
tvirčiausią pasiryžimą iš 
pagrindų išgriauti lietu
viškumą Vilniaus krašte. 
Pilsudskio įpėdiniai su 
Lietuvos dvarini n k a i s 
priešakyje slopina Vil

niaus krašte kiekvieną, 
net ir nekalčiausią tauti
nės gyvybės pasireiškimą. 
Mokyklos ir skaityklos 
galutinai likviduojamos, 
spauda visiškai varžoma. 
Susipratę lietuviai perse
kiojami, tremiami, kišami 
Į kalėjimus.

Lenkų politikos linija 
rodo jų kietą nusistatymą 
vykdyti savo tradicinę im
perialistinę mintį: išnai
kinti lietuvybę Lietuvos 
rytuose ir per mūsų gal
vas siekti Baltijos jūros. 
Galima numanyti, kad 
naujam karui ištikus len
kai turės didelės pagun
dos pradėti vykinti savo 
amžių svajonę... Žinoma, 
visa tai neturi mūsų nei 
gąsdipti nei į nusiminimą 
varyti. Lietuvių tauta tik 
užsigrūdys gal dar ilgai ir 
sunkiai kovai. Pergalė vis 
tiek bus mūsų pusėje, nes 
mūsų pusėje teisybė. Per 
amžius mūsų tauta turėjo 
kovoti už savo gyvybę. 
Kovosime ir toliau. Per
daug brangi yra gyvybė 
ir laisvė, ypač tautai, at
gimusiai naujam gyveni
mui.

Turint tai prieš akis, 
tenka klausti: kokios gi 
mūsų pareigos? Ko lietu
vių tauta bei valstybė ga
li laukti iš savo brolių iš
eivių ?

Visų pirma reikia žy-

7 Dfflros j LIETUVĄ
Greiti t m ūkiniai prie pat laivų BREMEN ir EUIIOI’A 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę Į Kaunu.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

C O LUMBu S 
HANSA - DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK 

Patogus geležinkeliais susisiekimais iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba 

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

232 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

miai pagyvinti ir išplėsti 
kultūrinės kovos frontą 
čia Amerikoje.

Lietuvai labai svarbi iš
eivijos moralinė parama, 
ypač šiuo lenkų siautimo 
momentu Lietuvos rytuo
se. Tąčiąu nemažiau svar
bi dabar ir materialinė 
Vilniaus kovos parama.

Reikia visiems žinoti, 
kad ir Vilniui Vaduoti Są
jungos su jos Vilniaus Ge
ležiniu Fondu darbai ir už
daviniai žymiai prasiplėtė. 
Juo labiau Vilniaus kraš
te lietuvybė slopinama, 
juo daugiau jai paramos 
turi teikti tėvynės sūnūs 
per savo VVS-gą. Pati V. 
V. S-ga lėšas gauna iš sa
vo narių mokesčio ir aukų 

I Lietuvos žmonių ir išeivių. 
Iš Lietuvos valstybės iždo 
Sąjunga lėšų negauną. 
Mūsų valstybė turi labai 
svarbų darbą diplomatinės 
kovos dirvoje ir tenai pri
taiko savo rūpestį ir lėšas.

Taigi, labai svarbu, kad 
mūsų išeiviai labiau susi
rūpintų pinigišku Vilniaus 
kovos parėmimu. Todėl 
reikalinga:

1. Įsteigti visose koloni
jose Vilniui Vaduoti S-gos 
skyrius, kurių nariai apsi-

j imtų mokėti kovos reika
lams kasmet bent po pusę 
dolerio (įkas gali ir po 1 
dolerį),

2. Kad tie skyriai (ir A. 
L.R.K. Federacijos VVS- 
gos skyriai) pasistengtų 
savo kolonijose ir apylin
kėse išplatinti Vilniaus pa
sus ir ženklelius, neaplen
kiant nei vieno lietuvio, 
ar kito Lietuvos išeivio ar 
jos draugo,

3. Kasmet vasario 16 d., 
spalių 9 d. ir kitomis pro
gomis visiems vizuoti Vil
niaus pasus, įlipinant į 
juos Vilniaus ženklelius. 
Tam reikalui reikia pa
ruošti (sumobilizuoti) ko
lonijose visą eilę pasiau
kojusių darbuotojų,

4. Visų mokyklų lietu
vių vaikai, moksleiviai, 
studentai turėtų įsigyti 
Vilniaus pasus, klijuoti 
Vilniaus ženklus ir tuo ak-

v •

»

OSRBIKmyS
tingai prisidėti prie Vil
niaus kovos,

5. Reikėtų sudaryti visos’ 
amerikiečių akcijos cent
rą, kuris tai akcijai vado
vautų ir atstovautų išei
vius Lietuvos VVS-gos Į 
centre.

Visus tuos uždavinius 
numatydamas VVS-gos; 
Centras kovo mėnesį dele
gavo Amerikon vieną žy
miausių ir daugiausia Są
jungai nusipelnusių savo 
žmonių

V. Uždavinys tiems auk
ščiau minėtiems uždavi
niams atlikti beveik idea
liai tinka. Amerikos lietu
viai greitai galės patirti 
jo gražų nuoširdumą, dide
lius gabumus ir visišką at
sidavimą Vilniaus idėjai.

V. Uždavinys žada ap
lankyti čia visas, nors ir 
mažiausias lietuvių koloni- sirūpinę atrasti būdą prašalinti nedarbo šmėklą, ir už- 
jas. Laiko turės pakanką- tikrinti nuolatinį, pragyvenimui reikalingą atlygini
mai, nebus reikalo skubė
ti. V. Uždavinys mielai eis 
kalbėti visur ten, kur tik 1 jisai bus kviečiamas. Tiki 
labai prašytume, kad ko
lonijos, kiek galėdamos, 
palengvintų jam keliones, 
kurios, kaip žinoma, susi
jusios su didesnėmis išlai
domis. Tiesa, VVS-gos 
Centras skiria jam kuklių 
lėšų jo pragyvenimui, ta
čiau pačios Sąjungos iš 
centinių aukų sudaromas 
biudžetas yra ribotas. Sun-' Globėju, kada darbininkiškos šeimynos dukrelę — 
ku būtų Sąjungai padeng- Mariją, išrinko būti savo Sūnaus Gimdytoja, kada X • ——Z -Z ~ J 1 4- w _ a _ Tr~x • • v v •• •-« — • • — .
nės išlaidas. Taigi, Sąjun-| 
ga labai įvertintų ir būtų ■ 

: dėkinga, jei, kur bus gali- 
! ma, jos delegatui būtų 
' duodamas butas ir paleng- 
i vinimąs pravažiavimas.

Jo atsilankymo ir pra
kalbų proga,-'būtų labai 
svarbu, kad būtų parenka
ma kiek aukų VVS-gos 
Centro varomai akcijai. 
Vilniaus kovos reikalams. 
Iš tų aukų būtų išrašomi 
ir Vilniaus pasai, kas jų 
dar neturi, ir įlipinami 
ženkleliai. Taip pat labai 
svarbu, kad juo daugiau 
Amerikos lietuvių skaity
tų Vilniaus reikalams ski
riamą žurnalą “Mūsų Vil
nius” (2 dol. metams).

{Darbininkų Švente
(Kun. Dr. A. Bružo, Nashua lietuvių parapijos 
klebono kalba Darbininkų Radio Programoje, 
gegužės 2 d., 1936).

Gerbiamieji Radio Klausytojai,
Jau daug metų, net daug šimtmečių atgal, garsus 

(Popiežius Leonas Didysis yrą išsireiškęs: Žmogau, pa
žink savo didybę; tuo tarpu kada visi sutvėrimai turi 
akis žemyn nuleistas, tavo vieno akys nuolat su dan- 

!gum susisiekia, kad atsimintum, iš kur esi kilęs, ir 
* kur turi grįžti nuolat minėtum.

v . . I Gerbiamieji, man, rodos, šis pasakymas visai tip- 
mcą Uždavinį, j kamą vietą atranda šios dienos Darbininkų Radio 

{programoje, kada, vos paminėję šventę Šy. Juozapo, 
darbo žmonių, kaip ir pačios Darbininkų Sąjungos, 
Globėją, ką tik įstojome į Marijos mėnesį, dangaus ir 
žemės ir visų žmonių Karalienės.

Šiomis dienomis daug girdime apie darbininkų 
klausimą. Vieni net trukšmingai apyaikščioja gegu
žės 1-mą kaipo darbininkų šventę, ir raudonas vėlia
vas švaistydami, žada savo pasekėjams žemišką rojų, 

| tuo tarpu kada jų nešventieji patronai laiko milijonus 
darbininkų nežmoniškoje vergijoje. Kiti, rimtesni, su-

i

Šiuomi pareiškiame, ger
biamoms LDS. kuopoms 

j Connecticut Apskr i č i o, 
kad pusmetinis suvažiavi
mas, iš eilės 42-ras, įvyks 
sekmadienį gegužės 17 d. 
š. m. Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje, 339 
Green Stf., New Haven, 
Conn. Sesijos 1 vai. po pie
tų. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti ir paruošti nau
dingų sumanymų organi
zacijos labui.

Taipgi jau laikas pagal- 
! voti, pasitarti trilypės GE
GUŽINES reikalu, kuri į- 
vyks 14-tą birželio, Wa- 
terbury’o apylinkėje. Tat 
kviečiame gerbiamas kuo
pas dalyvauti.

Pirm. J. Monėiūnas, 
Rašt. B. Mičiūnienė.

I 
i

mą. Bet, kas mums atrodo stebėtina, retai kur tarp 
jų randame atsiliepimą į darbininko žmogaus dvasi
nius reikalus, lyg jisai būtų vien kokis žemiškas tva
rinys, kuriam nieko daugiau nerūpėtų kaip tik žemiš
ka gerovė. Aš nežinau, bet man tai atrodo baisus dar
bo žmogaus pažeminimas. Rodos, būtų žiūroma į dar- 
bo žmogų, kaip ir iš kokios augštesnės viršūnės, kaip 
ir į kokį žemesnį gyvūną, kaip ir su panieka atsiduo
dančiu pasigailėjimu. Užtenka jį pašerti, aprėdyti, 
duoti pastogę, ir ko daugiau jam reikia.

Ne taip Dievas žiūri į darbo žmogų. Patsai Die
vas pagerbė darbo žmones, augštai iškėlė darbininke 

j luomą, tuomet, kada išrinko Galilėjos dailidę — Juo- 
•s zapą, būti Dievo Motinos sužiedotiniu ir savo Sūnaus 

kada darbininkiškos šeimynos dukrelę —

TĖVO KAZIMIERO 
ŽVIRBLIO, O. P. 

MARŠRUTAS:

Gegužės 10—24, Nekalto 
Prasidėjimo bažn., 2745 
W. 44th St., Chicago, III.

Birželio 4—13, Šv. Anta
no bažn., 1515 So. 50th A- 
ve., Cicero, III.

Jeigu kuris gerbiamų 
klebonų norėtų kviesti su 
misijom bei rekolekcijom, 
prašoma kreiptis šiuo a- 
dresu: 259 North 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

ti visas jos delegato^kelio- pats Dieviškasis Išganytojas teikėsi trisdešimts metų i 
išgyventi kaipo darbininkiškos šeimynos Sūnus, ir 
pats rankų darbą dirbti. »

Todėl ir tu darbo žmogau, pakelk akis augštyn. 
pažink savo didybę. Jėzų, Mariją ir Juozapą tu gali 
skaityti už savo draugus, bendra-darbininkus. Iš jų 
pavyzdžio suprask šią augštą tikėjimo teisybę: Per 
nuodėmę žmonija užsitraukė darbo bausmę — kaktos 
prakaitu valgyti duoną: per darbą, kaktos prakaitą 
žmogus gali permainyti nuodėmės bausmę į laimės ir 
išganymo užtikrinimą, šventos šeimynėlės paveikslas 
tebūnie tau Įkvėpimas, stiprybės ir drąsos šaltinis, — i 
Marijos ir Juozapo užtarymas, Jėzaus palaiminimas, Į 

! tebūnie tau viltis geresniųjų dalykų — tos šviesesnės i 
Į ateities, į kurią gali nuvesti vien tik krikščioniškas | 
mokslas ir krikščioniška dorybė.

I
I I 
I

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet būti 
linksmas ir turėti gerą 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą ‘"NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 į- 
v airių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tik $1.00. 
Užsakymus siųskite: 

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

Kol dar nėra pačių ame
rikiečių sudaryto visos ak
cijos centro, prašome vi
sais šios akcijos reikalais
kreiptis į VVS delegatą V į

' Uždavinį (46 Fifth Ave
nue, New York’N. Y.).

Kan. F. Kemėšis,

IŠ LIETUVOS 
SALDAINĖS!

Ką tik gavome iš Lietu-* 
j vos skanių saldainių. Dė- 

VVS-gos Centro Komiteto žutė 2 svarai — $1.10.
Narys. Užsisakykite "Darbininke*.

BEVEIK NEIŠVENGIAMYBĖ
Krikščionys, kol dar neprieštaravo protes

tantai, manydavo, kas-kas bet ši tradicija už 
visas kitas šaukte šaukia priėmimo. Juk žmo
gaus širdis savaime linksta prie dangun Ėmi
mo tiesos.

Joks kūnas negalėjo Jai prilygti. Juk Dievas 
nuo amžių paskyrė Jos kūną Išganytojaus 
šventyne. Buvo tai pirmasis Dievažmogio ta- 
bemakulas.

Be to, iš Marijos kūno šv. Dvasia ėmė me
džiagą Jėzaus kūnui ir kraujui.

Taigi, nėra pasaulio istorijoj nieko pana
šaus šiai privilegijai, suteiktai Marijos kūnu.

SKAISČIAUSIOJI MARIJA
Tapytojai ir teologai yra išsireiškę neabe

jotinai, kad Marija iš visų moterų buvo kuo 
skaisčiausia. Pagal šv. Jono damaskiečio žo
džius, Ji buvo “gyvojo Dievo gyvoji skrynia”. 
Ir ištikro. neapsakomai šventas ir garbingas 
buvo tas kūnas, iš kurio Išganytojas gavo Sa
vo kūną ir kraują. Juk Marijos kūne įvyko ta 
paslaptis, kuri yra krikščionystės kertinis ak
muo — Dievo Sūnaus Įsikūnijimas.

Prieš tą šventą ir gražįą tiesą, visi palygi
nimai nykte nyksta, kaip sapnai. Tiesa, seno
vės žydams Sandoros Skrynia šventas buvo 
dalykas. Kuo gražiausiais papuošalais buvo ji 
puošiama, nes joje glūdėjo Įstatymo knygos, 
auksinė dėžė su manna, ir lentelės sų 10 Dievo 
įsakymų.

Kada pagonys Skryniai grąsino, žydų ka
riuomenė ją gynė nepaprastu narsumu. Paga
liau, kai Skrynia dėl žydų nuodėmių pateko

priešų rankosna, izraelitai ėmė raudoti ir api- 
{barstyti sau galvas pelenais. Ir vėl iš naujo su
kaupė jėgas, kad tą brangenybę iš šventvagiš
kų rankų atgautų.

Vienok, Marijos kūne glūdėjo jau ne S. Į- 
statymo gaivalai, bet kas svarbiau — patsai N. 

; Įstatymo autorius — Jėzus Kristus.
NESUTEPTA ŠVENTYKLA

Saliomonas, dar prieš savo nupuolimą, Die
vo garbei pastatydino milžiną bažnyčią, kuria 
žmonės atsistebėti negalėjo. Ir ištikro, tokie 
gražūs namai, kaip tik ir pritiko Dieyo Dideny
bei. Tačiau, buvo tik gražūs namai ir tiek, nes 
Dievas tos dovanos buvo dar nepriėmęs.

Štai vieną dieną pasigirdo didelis žydų šauk
smas. Sušuko visi, nes bažnyčioj matėsi Dievo 

1 garbė. Akinanti šviesa buvo Jehovos šešėlis, 
ir žydai suprato, kad jų auką Jis dabar tikrai 
priėmęs.

Nuo to laiko, šventykla buvo ne vien puoš
nūs namai, bet kur kas svarbiau — Dievo bu
veinė žmonių tarpe. Į Šventųjų Švenčiausią tįk 
kartą į metus tegalėjo įeiti vyriausias kunigas, 
ir tai tik po daugelio plovimų. Mat, Dievo ną- 
mųosna nieko dėmėtą įeiti negalėjo.

Vėliau, nelaisvėn patekus, izraelip tauta a- 
šaromis paplūdo, kai prisiminė pagonis-karei- 
vius, kurie apiplėšė ir su žeme sulygino Dievo 
bažnyčią. Visa žydų tauta pranašo Jeremijo 
žodžiais apverkė tą Dievo namų nelaimę*

Herodui kiek vėliau pastatydinus kitą baž* 
nyčią, Dievas vis gi joje neapsireiškė. Nežiū
rint to, žydai vis tiek laikė ją šyenta vieta, ir 
■saugojo, kad jos nesuterštų pagonių naginės.

Nepaisant izraelitų pasipriešinimo, ciesorius 
vis tiek kareiviams vietas paskyrė šventoriu
je, kas nebuvo leista, nes šventorius vien Die
vo garbei buvo pastatytas. Tuomet iš skausmo 
visa žydų tauta, ir bematant prieš romėnus su
kilo.

GRYNESNE ŠVENTYKLA
•

Tikrai pagirtina šį žydų pagarba link Dievo 
šventnamio. Net protestantams patinka tokis 
prisirišimas prie Visagalio namų. Tačiau, bu
vo viena šventykla kur kas grynesnė — Mari
jos kūnas, gyvojo Dievo šventnamis. Palygi
nant su Dievo Motinos kūnu, svarbesnės, gra
žesnės šventyklos ligi šiol dar nebuvo, ir ne
bus.

Šiurpu pasidarė žydams prisiminti Skrynios 
sutepimą; ne kitaip ir su krikščionimis, kai ei
na kalbos apie Marijos kūno supuvimą.

O argi ne Marija buvo Naujosios Sandaros 
Skrynia?

SUTRCNIJJMO ŽENKLŲ NEBĖR

Šventvagyste pasibiaurina net ir netikintie
ji. Taigi, būtų arti šventvagystės išsįreikšti, 
būk Marijos kūnas tapo sliekų auka. Nejaugi 
Dievas leistų, kad tas kūnas, kuris nešiojo Jė
zų ir buvo Jo pirmoji buveinė — pranyktų že
mėje kaip pranyksta kiti.

Vįs tiek, Marija turėjo žengti pro mįrties 
angą. Buvo tai kartus likimas, kuriam patsai 
Kristus pasidavė. Tas bendras žmonių likimas, 
berods, ne taip baisus kaip piešiamas. Mirtis 
verčiau yra durys, pro kurias žmonės amžiny
bėn iškeliauja. Gi mįrties akimirksnį šįs laiki

nis gyvenimas pasikeičia amžinu neribotu gy
venimu.

Giltinės vartai žmonėms visuomet atrodė 
pasibaisėtini, bet Kristus parodė žmonėms ke
lią, įeidamas pro baisiuosius vartus, tarsi, su
ramindamas mus, kad čia nėra ko bijotis. Ei- 
ti tuo pačiu keliu, Jėzus ir Mariją prašė, o tas 
takas, nors šio gyvenimo pabaiga, bet gi amži
nojo gyvenimo pradžia.

Tiesa, visa tai buvo neišvengiama, bet dar 
ne baisu. Kūno gi supuvimas po mirties — tai 
kitas klausimas. Tas tikrai buvo biauru, bai- 
sėtina.

NUODĖMĖS BAUSME '
Nekaltas Adomo kūnas su gryna siela būtų’ 

buvęs paimtas iš rojaus tiesiog į dangų. Iš pra
džių, nei mirtis, nei kūno sutrūnijimas nebuvo 
jam skiriamas. Deja, Adomui til? kartą nusi
dėjus, kelionė iš šio pasaulio į aną pasidarė 
daug sunkesnė. Dabar pro juodą mirties prie
angi turėjo žengti ne tik jis vienas, bet ir vi
sa žmonių giminė. Adomo bausmė atrodė grie
žta, juo labiau kad siela turėjo atsisveikinti su 
kūnu, skirtu kapo kirminams.

Nuodėmės suterštas jo kūnas buvo palikta# 
kapo budeliams - sliekams. Reiškią, nuodėmės 
biaurumas buvo atkeršytas giltinės puvėsiais. 
Nusidėjėlio dvokiąs kape kūnas turėjo žmo
nėms priminti, kad nuodėmė lyginai ir žmo
gaus sielą sųbiaurina. Nedrįstam mes žiūrėti į 
apgedusį lavoną; Dievo gi akyse nuodėmės su*? 
tepta siela ilgi baisiai atrodo, nors mes to ir 
nematom.

(Bus daugiau)
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Kuo manote pasirodyti?

kas mūsų

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus
Vestuvėms užkvietimus,

Korteles,
p-lė O. Kučinskai-

Atvirutes, Konstitucijas,

Programus, Posterius,

Tikietus, Blankas,

Vizitines korteles,

Atsišaukimus,

kauskas “Sveikinimai ir
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WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS
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DARBININKAS,
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Amerikoje metams ...................... $4.00
Užsieny metams ......................... $5.00
Vlen» kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00
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Adresas ...........

Miestas ...........
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LIETUVIS____ TELIO

VIRŠININKAS

poną ir prisiųsti šio vakaro rengimo komisijai.

Ar^dLrBis,-Geg'oMe 5 d., 1086

’ KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

KĄ KALBĖJO ŽURNA- Mūsų, lietuviškoji kalba, 
LISTAS V. UŽDAVINYS išblaškytus mus po pasau
li PHILADELPHIA, PA. lį palaiko, parodo mums 
PER PP. ANTANAIČIU patiems ir kitiems, kad 

LIETUVIŠKĄ RADIO mes nesame kokie nors 
rusai, vokiečiai, ar lenkai, 
kad mūsų kalba yra kito-

Balandžio 25 d. žurnalis- kia, skirtinga, negu jų, ir 
tas redaktorius V. Uždą- kad mūsų, lietuvių, kaip 
vinys iš New Yorko atvy-; tautos, reikalai taip pat 
ko į Philadelphia, Pa., kur dažnai yra visai kiti, skir- 
jau balandžio 26 d. laikė tingi, negu mūsų kaimynių 
dvi paskaitas, kaip Vilniui Europoje.
Vaduoti Sąjungos delega- Mūsų kalba mus rišanti, 
tas, Vilniaus reikalais, mus jungianti, pasako 
Kalbėjo šv. Jurgio parapi- mums iš kur mes esame 
jos salėje ir Lietuvių Mu- kilę, primena mums mūsų 
zikališkoje salėje. Kaip paliktą Tėvynę Lietuvą ir 
kitur, taip ir čia buvo gy- jos gyvus reikalus. Ir čia, 
vai vietos lietuvių priim- Amerikoje gyven darni, 
tas. gerbdami vietos įstaty-

Balandžio 29 d. pp. P. ir mus, vykdydami Amerikos 
D. Antanavičių pakviestas valdžios ir visuomenės gy- 
į jų vedamą radio lietuviš- venimo nuostatus, mes ta
ką valandą pasakė šią čiau negalime visiškai pa
trumpą kalbą į Philadel- miršti tos žemės, to kraš- 
phia lietuvius:

“Brangūs Broliai, Sese
rys, Philadelphijos ir apy
linkių lietuviai, amerikie- j 
ciai!

Aš labai džiaugiuos ga- , 
vęs progos prabilti į Jus, o™^ausia, 
kad ir trumpais žodžiais, 
iš gražios Amerikos radio 
tribūnos.

Jau pereitą sekmadienį 
atvykęs su kai kuriais Jū
sų susitikau salėse, kur 
buvo parengtos man pra
kalbos, su daugeliu Jūsų 
pasikeičiau gyvu žodžiu, 
radau daugelį savo krašto 
žmonių, radau dzūkų vii-.

to, iš kur mes atnešėme 
savo sveikas rankas, savo 
stiprias krūtines, negali
me pamiršti savo motinos, 
kuri skausmuose gimdy
dama davė mums tai, kas 

gyvybę ir

Lietuvių Mėgėjų Vakaras
------  IR ------

----------- RENGIA------------
ŠV. STEPONO PAŠALPINĖ DRAUGIJA ir 

“DARBININKO” RADIO KOMISIJA 
SEKMADIENĮ,

Gegužes-May 17 d., 1936
Nekalto Pras. P. švč. Par. Svet., Cambridge, Mass. 

Pradžia' vaikams 3:30, Suaugusiems 7:00 vai. vak.
Įžanga 35c., rezervuotos vietos po 50c. 

Vaikams po pietų 10c.
Šis parengimas — koncertas bus tikrai nepapras

tas, nes jame dalyvaus visi dainos — muzikos ir me
no mėgėjai

Jūsų geros valios: padėki
te vergaujantiems, padėki
te vilniečiams, paremkite 
juos ginančius nuo lenkų 
griaunamą mūsų lietuviš
ką kultūrą ir lietuviškumą 
Vilniaus, Švenčionių, Aš
menos, Trakų, Lydos, Gar
dino, Seinų ir Suvalkų 

1 kraštuose”.

Hardvvick, Mass. — F. 
Stasys Mikelkis, 25 m. am
žiaus, miestelio rinkimuo
se laimėjo.

Rinkimuose dalyvavo vi
sų tautų kandidatai, bet 
lietuvis gavo daugumą 
balsų.

PIRMAS “RADIO 
REVIEW” PASISEKS

amateurs. Dainuos pakviesti įžymiausi 
dhorai ir solistai. Šis programas bus pamargintas juo
kingomis komedijomis.

MĖGĖJŲ PROGRAMA
Lietuvių Mėgėjų vakaro renginio komisija nuo

širdžiai kviečia visus dainos ir muzikos mėgėjus da
lyvauti šioje programoje. Kas mokate dainuoti, vai
dinti kokią komediją, pasakyti eiles, monologą, šokti 
y 21 A* • A_A v • • 1 • • 1 1 .

Sekmadienį, bal. 26 d. 
choristų-čių “Radio Re- 
view” pasekmingai pers
tatytas!!

Įžengus į svetainę jau- 
, čiąus nejaukiai, bet širdis 
buvo pilna džiaugsmo. Vi
sus atsilankiusius sužavė- .jo scenenjos gražumas, 
dalyvių gražūs formališki 
rūbai.

Prie “mikrofono” priei-
švilpyti ir tt., prašomi išpildyti apačioje paduotą ku- na kunigas Pranas Stra- 
poną ir prisiųsti šio vakaro rengimo komisijai. I___ 1__  __ 1 1_

Mėgėjams bus duodamos dovanos. Pirma dovana linkėjimai visiems atsilan- 
SOį°?Lan£a - trečia — *?;°? ;r.trys t?rlZ^i kiusiems j .jaunimo “Radio
po $1.00. Pirmutiniai dovanų laimėtojai bus sekanti o • „ • - T ,
šeštadienį kviečiami dalyvauti “Darbininko” radio Review . 1 musU Lowel-

sveikatą.
Savo sveikatą, savo gra

žiausias jėgas atnešėme 
čia, ir atidavėme jas šio 
krašto statymui, šio kraš
to kėlimui, gerinimui, o 
už, tai čia gavome geresnį 
gyvenimą patys, nes anais 
laikais Lietuvoje nebuvo 
nei gero gyvenimo, nei vie
tos mūsų stipriom jėgom.

v. . . . ! Taigi, primenu, gyven-niecių, kurie man buvo y- , . ®.’ \ . J .__ darni čia ir dirbdami nau- 
labai Jos sav0 tėvynės labui, 

mes negalime, neturime 
teisės pamiršti ir savo se
nosios tėvynės, savo pa
liktų tėvų kaulų, kurie 

? prakeiktų mus, jei mes jų 
neatmintume. Ir dar la
biau reikia mums atminti 

j tuos kaulus ir tuos bro- 
I liūs, kurte yra svetimų 
pavergti, kurie yra nuo 

i tėvynės žemių, nuo tėvy
nės oro atskirti durtuvu 
siena, tai Vilniaus ir Seinų 
Suvalkų kraštas.

Nuo 1920 metų spalių 9 
d. vaitoja Vilniaus žemė, 
vaitoja apie milijonas Lie
tuvos dukterų ir sūnų, jau 
šešiolika metų neteka ten 
laisvės saulė, šešiolika me
tų svetimos kojos trempia 
mūsų brangiausias šven

programoje.
IŠPILDYKITE ŠĮ KUPONĄ ir pasiųskite vienam 

iš šios komisijos narių:
A. Zaveckas, 154 Webster Avė., Cambridge, Mass..
C. Laurutis, 340 Windsor St., Cambridge, Mass.,
A. Kneižys, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

pač malonūs, tačiau ir visi 
kiti lietuviai mane 1-----
džiugina. Aš dar esu čia 
grįnorius, daug kas man 
iš Jūsų gyvenimo nesu
prantama, daug kas gal ir 
manęs galite nesuprasti, 
bet mes turime vieną vi
siems bendrą, tai lietuvių 
kalbą, kur mus visus suri
ša, kuri leidžia mums vi
siems vieni kitus suprasti 
ir neaiškumus išaiškinti.

tenybes ir engia visa kas 
lietuviška, griauna, ką am
žiais mūsų tėvai mums, 
savo vaikams, statė,, ką 
amžiais mums kūrė ir 

į mums, ne kitiems, paliko. 
Ir nevertas būtų lietuvio 
vardo tas lietuvis, vistiek 
kur jis begyventų, kuris 
atsižadėtų tos žemės, 1 
turto, kurį mums šventai 
savo kraju tėvai testamen- 
tan įrašė, — taigi mums 
paliko.

Nesvarbu, kur mes gy
venam, nesvarbu, ką mes 
veikiam, 
mums palikta, kas mūsų 
buvo, tas mums ir šiandien 

j priklauso. Ir negalime lei
sti, kad svetimieji griautų 
mūsų turtą, kad svetimie
ji naikintų mūsų lietuviš
ką kultūrą pavergtuose 
Vilniaus kraštuose.

Tai kas kad mes čia gy
vename ir daugelis čia sa- skelbti visiems ir visur, 
vo kaulus paliksime, tai kur mes begyventume, ką 
kas kad vandenynas mus mes beveiktume. Deja, pri
skiria, tai kas, kad saulė 
ten ir čia ne tuo pačiu lai
ku teka, — mūsų dvasia 
visuomet ten skraido, mū
sų sapnai mus ten neša, 
mūsų širdys vistiek lietu
višku krauju plaka ir vi
sa, kas lietuviška, mumst 
yra artima. Artimas keliais, 
mums Lietuvos dukterų ir 
sūnų džiaugsmas, artimai tam, kad pažinčiau Jus iš 
mums ir jų laimėjimai' arti, iš Jūsų veidų, iš Jū- 
Lietuvoje, artima mums sų gyvenimo, kad supras- 
jų kūryba, ne svetimas' čiau Jūsų reikalus, supra- 
mums jų vargas, nesveti- | tęs, kaip žurnalistas, apra- 
ma vergija Vilniaus kraš
te ir mes, amerikiečiai lie
tuviai, turime stipriai ir 
vieningai pasakyti: nie
kuomet neleisime, niekuo
met su tuo nesutiksime, 
kad padaryta mūsų tau
tai ir valstybei didžiulė

pagrobimo skriauda būtų 
palikta neatitaisyta; mes 
niekuomet neleisime, kad 
milijonas mūsų brolių se
serų būtų išnaikinta kaip 
kokia nereikšminga, ar 
kenksminga gyvija, mes 
negalime sutikti su tuo, 
kad trečdalis Lietuvos že- 

to mių, kaip kokia sausa nuo 
kūno šaka būtų atkirsta ir 

■ numesta.
i

Mes šaukiame ir šauksi
me, kad esame gyva tauta 
ir norime gyvi būti, nori
me gyventi, o kas kėsinasi 
mus dalimis supiaustyti, 
dalimis mus išnaikinti, tas 
tegul žinos, kad už vieną 
dalį stovėsime visi ir kiek
vieną dalį gindami ginsi
me visą Lietuvą ir visą 
lietuvių tautą.

Taigi, mes tai visi, bro
liai seserys žinome, mes 
tai visi turime visuomet

Taigi, aš atvažiavau čia
Laiškus,

ir t.t ir Lt

Kaip Tai:

1

sipažinkime, dažnai užsi
vertę kasdieniniais reika
lais, mes užmirštame sa
vo šventas pareigas tėvy
nei Lietuvai, mes užmirš
tame pavergtų vilniečių a- 
šaras ir einame savais, o 
dažnai visiškai svetimais

šyčiau ir visai Lietuvai a- 
pie Jus plačiai papasako
čiau, o čia bebūdamas, 
kiek kur galėdamas, pri
minčiau Jums likusios tė
vynės reikalus, priminčiau 
pavergtų Jūsų brolių sese
rų ašaras ir paprašyčiau

l’io “Radio” stotį per ku
rią išgirsite pamatysite 
leidžiamą programą...

Šiais žodžiais prasidėjo 
nepaprasta, ilgai laukta 
žmonių, “Radio Minstrel 
Show”!

Perstatytas vakaro ve
dėjas, populiarus Peliksas 
Česnulis.

Prie “mikrofono” priei
dami maži, didi, jauni, su
augę vyreliai, mergelės, 
savo paskyrtą dalį “artis
tiškai” išpildo.

Dainų — lietuviškų ir 
angliškų komedijų, šokių, 
kalbų, juokų...

Nuo septintos iki vėlos 
vakaro valandos tęsėsi 
programa. Buvo daug sve
čių iš Nashua, Lavvrence, 
Haverhill, Boston ir kitų 
kolonijų. Iš dvasiškių bu
vo šie: kunigai — Jonas 
Jakaitis,. MIC., Kaz. Urbo
navičius, Jonas Švagždys, 
Feliksas Norbutas, Anta
nas Bružas ir Jonas Vaite
kūnas.

Programoje dalyvavo 
šie: — Jono Matijošaičio 
armonistai, Feliksas Čes
nulis, E. Salatkaitė, L. 
Baumilaitė, J. Jusevičiutė, 
B. Zunkaitė, J. Didikaitė, 
R. Grigaitė, J. Rudžiutė, 
R. Joniūtė ir L. Steponavi
čiūtė, E. Saulinaitė, V. Ba- 
kūnaitė, J. Paulauskaitė. 
E. Vilkišiūtė, Jonas Zun- 
ka, vargonininkė ponia S. 
O’Neil, J. Švenčionis, Vy
tautas Paulauskas, A. 
Kašėta, J. Kazlauskas, S. 
Blažonis, Jonas Kasins- 
kas, E. Bomilaitė, M. 
Grendaitė, J. Kavaliaus
kaitė, V. Stanevičiūtė, B. 
Janulytė, E. Tubiniutė, J. 
Bujutė. Komediją “Mūsų 
kolonijos kūmutės” suvai
dino šios: kūmutė - Žalia- 
blėkienė — p-lė O. Kriau- 
čiūnaitė; kūmutė - Balta
kienė 
tė; kūmutė - Arbuzienė — 
p-lė O. Ramaneckaitė; kū
mutė - Šnibždukienė — p- 
lė J. Tamašauskaitė. Taip
gi dalyvavo šie: Hypolitas 
Valentinas, armonistas, J. 
Kasinskas, P. Stanevičius, 
J. Petkevičius, F. Česnulis, 
E. Didikaitė, E. Kriaučiū- 
naitė, J. Aleksiūtė, A. Ka
šėtaitė, V. Andriuškevi-

■m

Čiūtė, M. Petkevičiūtė ir A. 
Vilkišiūtė, ir Juozas Są»-

Komediją — “Draugų 
Bėdos” — Hamburg’as — 
P. Kazlauskas, Špitzbur- 
g’as — P. Blažionis. Chorą 
sudarė p-lės A. Norkūnai- 
tė, A. Kašėtaitė, V. An- 
driuškevičiūtė, O. Žapnic- 
kiūtė ir A. Alaburdaitė.

Šokėjos:
čiūtė, G. Janulytė, O. Jan
kevičiūtė ir A. Drovinskai- 
tė. Dainininkės — p-lės J. 
Norinkaitė, O. Žapnickai- 
te, A. Norkūnaitė ir ET A- 
laburdaitė.

Chore dalyvavo S. Bla
žionis, J. Kazlauskas, A 
Kašėta ir F. Česnulis.

Choras — p-lės: A. Didi- 
kaitė, A. Saulėniūtė, A. i 
Norinkaitė, V. Bakaniūtė,' 
V. Vilkišiūtė, S. Krįaučiū- 
naitė, A. Vilkišiūtė, J. 
Paulauskaitė.

Pasibaigus Jono Matijo- 
šaičio “Harmonians” pa
grojo maršą! “Finis Coro- 
nat opus”!

Šis perstatymas, be abe
jonės, gaus pirmą ‘prize’ą’ meti. 
tarp visų perstatytų prog
ramų mūsų svetainėje, ne
žiūrint kokia ir kada jinai 
buvo!

Valio Jaunime!
PADĖKOS ŽODIS

Kun. P. Strakauskas pa
reiškia gilios padėkos žodį 
visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie sėk
mingo surengimo “Radio 
Review”.

Jurgiui Kazlauskui, Jo
nui Belevičiui, Felikslui 
Česnuliui už padirbimą 
gražios scenos.

Zigmui Kasmanui už pri- 
rengimą “Radio” instru
mento.

Jonui Belevičiui už pri- 
rengimą elektros šviesų.

Vargonininkei poniai St. 
O’Neil už išmokinimą visų 
dainų.

Agotai Strakauskienei 
už pasiuvimą visų raudo
nų “Portiere’s” scenos už
dangų.

Jonui Matijošaičiui ir jo 
muzikantams, kurie pa
aukavo savo laiką papuo
šimui programos savo lin
ksma muzika.

Agotai Strakauskienei ir 
St. O’Neil už padirbimą 
popierinių gėlių.

DARBININKAMS —
Prie durų: Adomui Dze- 

dulioniui ir Jonui Šauki
mui; prie bilietų: P-lei O. 
Dirsaitei; prie sodinimo: 
p-lėm E. Dravinskaitei, O. 
Grendaitei, P. Aliukoniu- 
tei, T. Kazlauskaitei, A. 
Bakūnaitei; prie užkan
džių: poniom: J. Dzedulio- 
nienei, M. Vyšniauskienei, 
O. Didikienei ir U. Gude- J 
liūnienei. “Rūdininkas”.

LIETUVIS LAIMĖJO 
NOMINACIJĄ

Scranton, Pa. — Bal. 28 
d. balsavimuose lietuvis 
kandidatas, Antanas Ja- 
nušaitis (Yanoshat) lai
mėjo nominacijas į legis- 
latūrą. Janušaitis gavo a- 
pie 3,000 balsų.

ADV. JONAS ZURIS 
LAIMĖJO

Chicago, III. — Adv. Jo
nas Zuris, demokratų par
tijos kandidatas į Chica
gos miesto teisėjus pirmi
niuose rinkimuose gavo 
380,000. Linkime jam lai-

Jeigu laikai save netur
tingu tik dėl to, kad netu
ri to ar kito daikto, kurio 
trokšti, žinok, kad šykš
tuolis ir gobšas, nors sken- j 
dėtų turtuose, visada bus 
didžiausias skurdžius.

La Bruyere.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So: Boston, Mass.
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Spausdinto Žodžio Įtaka
• "* A ’ ... ... —

GERO IR BLOGO GA
LINGOJI AGENTŪRA

t mų kiekviename mieste, 
kiekvienoje valstybėje ar 
krašte skaito bent vieną 
dienraštj, vieną savaitraš
tį ar kitą mėnraštį, ir kny
gas, gaunamas iš įvairių 
versmių. Tų faktų akivaiz
doje, argi neapgailestauti- 
na, kad vien trečdalis iš 
katalikų, gyvenančių A- 
merikoje, prenumeruo j a 
ar palaiko katalikiškąjį

I

Sakoma, kad mūsų am
žiuje skaito visi. To saky
mo tiesa reiškiasi tame, 
kad galinga spauda nesu
stojant skleidžia spausdin
tą žodį, ir nesuskaičiuoja
mais laikraščiais ir leidi
niais užlieja pasaulį. Lei
dėjų statistika nurodo,:
kad vien Amerikos Jung- laikraštį ar mėnraštį? 
tinėse Valstybėse daugiau l 
nekaip penkiasdešimts mi- tymas yra galinga pagal- 
lijonų laikraščių spausdi- ba žmonių inteligencijos 
narna bei išleidžiama kas bei proto sąmonės kėlimui 
dieną, skaitant periodinių ir doroviškam auklėjimui 
leidinių, pamfletų ir kny- O blogosios spaudos skai- 
gų. Didesnis skaičius šei- tymas kaip tik priešingai

Gerosios spaudos skai-

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
L. Kumpa, užėmė pirmas pozicijas vajaus fronte. 

M. Kilmoniutė pralenkė kun. J. Bmžiką. S. Rimaitė 
eina pirmyn.

į pirmąsias kontestininkų 
eiles.

So. Boston, Mass. — Pe
reitą savaitę M. Kilmoniu
tė dirbo vajuje su dideliu 
įsitempimu ir jai darbas 
gerai vyko. Ji aplenkė 
stambų kontestininką kun.

Brockton, Mass. — Pe
reitą savaitę . Leonardas 
Kumpa turėjo ‘good luck’. 
Jam pavyko pralenkti M. 
Kilmoniutę ir kun. J. Bru- 
žiką. Nors p. Kumpa da
bar stovi pirmose kontes
tininkų eilėse, bet 'jam grę- 
sia didelis pavojus iš Kil-'J- Bružiką, kuris pereitą 
moniutės pusės netekti:““™’ “ ° zvtT“
pirmenybės, nes Kilmoniu-

' tė pasilikusi tik 950 bal
sais. Kiek teko girdėti, 
Marytė yra užsispyrusi 
dar ir šią savaitę atsistoti

savaitę stovėjo pirmose 
kontestininkų eilėse.

Lavvrence, Mass. — Šio
mis dienomis Sofija Ri
maitė taipgi padarė didelį 
žingsnį pirmyn. Ji gavo 
930 balsų.

A - 33,950

16,935
16,350
15,900
13,625

KONTESTANTININKŲ STOVIS
Leonardas Kumpa,- Brockton, Mass.
M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 33,000 
Kun. J. Bružikas ................................................... 30,000
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass.........................  25,930
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. įmntest. 19,685
O. Saurienė. LDS 1-mos kp. kontestantė
J. Glavickas, 108-tos kp. kont...................
F. A. Kondrotas, Phila. Pa.........................
A. J. Pateckis, Hartford, Conn...................
VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas.... 12,950 
V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont.......
B. Mičiunienė, New Britain, Conn............
K. Nadzeika, Nashua, N. H........................
J. Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont........
J. Makštutis, Scranton, Pa........................
K. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestantė
Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio ......
F. Končiūte, LDS. 1-mos kp. kont.........
V. Butrim, Roehester, N. Y........................
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont............
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa...............
M. Kauklys, Kearny, N. J.........................
J. J. Naudžius, Westfield, Mass................
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont........
V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ... 
M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont. .......
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass............
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III...................
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass...........
P. Palevičius, LDS 7 kp. kont................
Kun. K. Skrypko, Binghamton, lQ. Y.....

- A. Delinas, Greęnfield, Mass...................
Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont. ... 
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont......
T. F. Križąnauskas, Shenandoah, Pa........
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest.........

12,150 
. 9,875
. 9,850 
. 8,600
. 7,050 
. 7,050

6,500
5,740 

.5,700 
. 6,235

4,200 
. 3,375 
. 3,000

2,775 
. 2,600

1,800 
. 1,800

1,225 
. 1,200 
. 900
.... 900

800
. 700

600 
, 606
.... 600

SVARBUS PRANEŠIMAS KONTESTININKAMS
Einant LDS Centro Valdybos nutarimu “Darbi

ninko” kontestas turėjo baigtis balandžio 30 d., bet 
daugelis “Darbininko” platintojų - kontestininkų pra
šė kontesto vedėją, kad pratęsus “Darbininko” vajų 
iki Naujosios Anglijos LDS gegužinės, kuri įvyks Ro
muvos parke, Brockton, Mass. LDS Centro Valdyba 
su tuo sutiko ir dabar “Darbininko” vajus yra pratę
stas iki gegužės 31 d. 12 vai. nakties.

Taigi, gerb. kontestininkai-kės turite dar gražios 
progos padirbėti “Darbininko” vajuje ir laimėti ski
riamas dovanas. Į N. A. LDS Apskr. parengimą suva
žiuoja daug žmonių, kur kontestininkai galės nemažai 
gauti balsų.

Vajaus Vedėjas.

remti ir palaikyti. Tokis 
nuoširdus ir kilnus parė
mimas turėtų eiti iš vie
ningo ir uolaus Katalikų 
Veikimo, kurį taip garbin
gai iškėlė dabartinis •Po
piežius Pijus XI. Katalikų 
Veikimo didžiausia, galin
giausia ir toliausiai sie-l 
kianti forma tūno ir glūdi! 
spaudoje. Ir kaip apgai
lestautina, kad ta galingo-j 
ji agentūra dabar pasiekia 
vos trečdalį visų katalikų 
Amerikoje! Galima užtik
rinti, kad efektingiausias 
kelias katalikų spaudos 
plėtimui yra pačių pasau
liečių apaštalavimas. Tie, ■ 
kurie prenumeruoja kata
likiškus laikraščius, galė
tų lengvai užinteresuoti ar 
prikalbinti vieną ar kitą 
savo kaimyną ar pažįsta
mą, kad vieniems ar ki
tiems metams užsisakytų 
katalikišką dienraštį, sa
vaitraštį ar mėnraštį, ar
ba, perskaitytų laikraščių 

kad nenu-

ryžosi sugriauti tikėjimą 
ir pavergti žmogų, darant 
jį panašiu į gyvulį. Tikru
moje, yra labai sunku nu
rodyti, kokią didingą ga
lybę turi spausdintas žo
dis. Kaip spauda, negalima 
rasti galingesnės agentū
ros dėl gero ar pikto. 
Spaudos įtaka visur ple
čiasi. Daugumoje, ji galin
gai veikia draugijose ir vi
suomenėje. Ji įeina į šei
mos židinį. Ir ji niekada 
nesnaudžia. Ką apaštalas 
Jokūbas kalbėjo apie bur
ną, kad “iš tos pačios bur
nos eina palaiminimas ir 
prakeikimas” (Jok. III, 
10), tą patį galime teisin
gai taikinti ir spaudai. 
Kaip perkūno žaibas, 
spauda šiandien apninka 
visas vietas. Spausdinto 
žodžio įtaka eina į šeimų 
židinį, nušviečia ar temdo 
gyvenimą, palieka mirti
nus nuodus ar gydantį iš žmonių dieninių padavi- ir mėnraščių, 
balsamą. Kai spausdinta- mų ar atsitikimų, vadina- mestų, bet duotų kitiems 
— •_ sensacingomis žinio- pasiskaityti. Tuomi jie

mis, ir joms nevergauja, taptų apaštalai katalikų 
Ji yra Kristaus įkurtos spaudos plėtimui. Katafi- 
Katalikų Bažnyčios gyve- kų Veikimo tolygi forma 
nantis balsas. Popiežius būtų ideališka ir garbinga 
Pijus XI, kalbėdamas Ka- darbuotis ne vien vasario 
talikų Spaudos Sąjungos mėnesį, aukota, Katalikų 
žurnalistams, apie tai vai- Spaudai, bet tokia išganin- 
zdžiai išsireiškė: “Jūs esą- ga darbuotė galėtų nenus- 
te mano balsas. Aš nekal- tojančiai tęsėti ir tverti 
bu, kad jūs mano balsą šių ir busimųjų metų kiek- 
darote girdimu, bet kad vieną mėnesį. 
jūs esate mano paties bal- T, , ... ...J ,.5 . , Katalikiškoms šeimoms,sas, nes, iš tikrųjų, be . . ,J kurių namuose nėra kata

likiško dienraščio, savait
raščio ar mėnraščio, grę- 
sia pavojus, kurs dažnai 
nusilpnina ar pražudo ti
kėjimą. Šiose dienose, ne
siranda tokių namų, ku
riems negręstų kasdieni
niai antpuoliai prieš krikš
čioniškus idealus, prieš ti- 

turimė ją kėjimą ir dorovę; ir tie

ji taptų 
išganin- 
katalikų 
tvirtam

veikia į žmones, ir juose talikišką literatūrą, bet 
kuria pikto įtaką, kuri taip pat, kad remtų ir pa

laikytų katalikišką spau
dą, ir kad tuomi 
naudingesnė ir 
gesnė agentūra 
žmonių tikėjimo
išlaikymui ir tvirimui. Ka
talikų spaudos pasiuntiny
bė yra sėti tikėjimo sėklą 
ten kur nėra pasėta, tvir
tinti tikėjimą kur yra silp
nas, gaivinti tikėjimą kur 
yra užmiręs, dauginti ti
kėjimą kur yra maža, kad 
išduotų našų vaisių. Kata
likų spaudos tikslas yra 
sielos, jų išganymas ir 
Dievo Karalystės plėtimas. 
Tuo atžvilgiu katalikų 
spauda yra vienintelė 
spauda ir, kaip uola, tvir
tai stovi prieš pasaulinę 
spaudą. Katalikų spauda 
purena dirvą ne vien va
kar ir šiandie, bet tai da
rė per dvidešimt amžių, 
pradedant Pasaulio Gelbė
tojo gimimu. Ji nepareina 
- — - - - • - - - I
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Telefonas
Worcester, 5-1125

BROCKERFS ALE!

BROCKERTBREWlNGCo.,Inc.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS
CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Distributor. Tel. De»l. 1731 

arba pas Petrę širkę, pardavėjas; Tel. South Boston 9836.

Kas norite atsigerti gryno, skanaus 
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus 
ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus 
patenkins.

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

ĮPILKITE man

me žodyje glūdi tiesa ir 
teisybė, tuomet spauda 
tampa brangi tarnaitė 
Bažnyčiai. Kai spausdin
tas žodis yra persunktas 
neteisybės, neapykantos ir 
nedorovės dvasia, tuomet 
spauda tampa baisus pa
vojus draugovei ir atkak-: 
liausiais priešas tikėjimui.!

pasiskaityti. Tuomi 'jie

KATALIKŲ SPAUDOS
PASIUNTINYBĖ

Popiežius Pijus XI vasa
rio mėnesį skyrė ir pagar> Katalikų Spaudos pagal-
sino, kaip Katalikų Spau- bos, būtų visų mūsų Tėvo 

tik menkas skaičius vaikų, 
kurie galėtų pažinti mano 
troškimus ir mintis”.

‘ • * yl. -

Kad katalikų spauda 
mūsų dienose tvirtai lai-

dos mėnesį. Tai yra mė
nuo ypatingai aukotas 
spausdinto žodžio apašta
lavimui, idant dėjus pas
tangų katalikus pažadinti 
bei išjudinti ne vien kad kytųsi ir sustabdytų blo- 
jie suprastų reikalą ir ži- gosios literatūros pragaiš- 
notų pareigą skaityti ka- tingą žengimą,
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antpuoliai neliauja ėję iš jaunuolio ar skaistuolės 
pasaulinės spaudos, kuri kilnų būdą ir skaistina 
dailiai vaizduoja visa, kad jaunatvę. Tėvai, kurie sa- 
patys katalikai nepamato j vo namus aprūpina gera 
tų klastingų pavojų ir ir katalikiška literatūra, 
nuodinančių ar 
kilpų.

Tėvai, kurie 
kams draudžia 
su negeistinais ir abejoja- prityręs ganytojavimo pa
mos dorovės bendrais, lei- reigose, vieną kartą parei- 
džia gėrėtis iš kai kurių škė: “Tai yra ypatingas 
meniškų nepadorių pavei- reiškinys, kad kur Katali- 
kslų ir skaityti tokią lite
ratūrą, kuri vaikus stato 
į pavojų, kurio nuotaika 
praranda dorovinį pobūdi. 
Namų židinys ar šeimos 
sukurta gušta turėtų visa- ro uolesniais, 
da būti palaimintas ugnia-'Spauda atšalusiems kata- 
kurys, kurs apsaugo nuo likams neleidžia snausti, 
kiekvieno pavojaus ir ne- Gerai skaitoma katalikų 
laimės, kurs gimdo įtaką spauda gelbsti užsimiršu- 
dėl gero, kurs tvirtina siems katalikams ir atgai

vina *jų tikėjimą...” Tie 
nurodymai yra vien atbal
sis bei aidesys žodžių da- ' 
bartinio Šv. Tėvo, Katali
kų Spaudos didvyrio Po
piežiaus, kurs sako: “Ka
talikų Spaudos įtaka ir 
galybė yra taip didelė, kad 
ir mažas pasidarbavimas 
teisingosios spaudos nau
dai visada esti didelės 
svarbos, nes gimdo išga- ~ 
ningas pasekmes”.

žudančių daug pelno savo pareigų 
' garbingame vykdyme ir 

savo vai- vaikuose įturtina kilnias 
bendrauti dorybes. Kunigas, daug
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kų Spauda yra galinga, 
ten Katalikų Tikėjimas y- 
ra taip pat galingas. Ka
talikiški laikraščiai ar lei
diniai uolius katalikus da- 

Katalikų

Katalikai! laikraščių at
žvilgiu privalome turėti 
jautresnę sąžinę. Išvaryki
te neutralią spaudą iš sa
vo namų, nors ji lankosi 
ne atvirai, bet, kaip čigo
nė, apsisiautusi nešališku
mo skraiste. Jūsų šeimose 
tesilanko grynai katalikiš
kas laikraštis; savo nusis
tatymą skleiskite visur: 
tarnyboje, prekyboje, a- 
mate, dirbtuvėse, mokyk
lose, teismuose, valdžiavie- 
tėse...
Vyskupas K. Paltarokas.
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NEBOK ŽILAS
Stebuklingo* £v<luolė><, kurio* 

panaikina žilim*. plaukų •linkimu 
ir pleiskanas, šias gyduoles priva
lėtų tnrėti kiekvienus kuriam ty
la. slenka art m pleiskanoj* plau
kai. Jos atitaiso žilus plaukus ko
ki buvo, bet nėra dažai. Nėra nie-; 
ko už jas ge resni o iki sioi išrasta.; 
Specialiai supažindinimui pasiū
lom didelį $2.00 pakelį už $1.00. 
Užsisakyk šiandien ir sutaupyk 
dolerį. Jeigu nebusi pilnai paten
kintas. pinigai bus sugrąžinti. Rei
ks.! a u jam agentų.

VALOKTONE HERB CO. Dp. 11 
Box 306. Ciinton. Indiana
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Rytinių Valstybių Žinios
kelti dar aukščiau lietuvių 
vardą svetimtaučių tarpe. 
Valio, Ona!

! '8.

Ar Man Tapti Piliečiu?

AMERIKOS LIET. KAT. STUDENTŲ IR 
PROFESIJONALŲ SEIMAS

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ir Profe
sijonalų Sąjungos Centro Valdyba šiuomi praneša, 
kad STUDENTŲ IR PROFESIJONALŲ SEIMAS į- 
vyks š. m. Liepos (Uuly) 7 ir 8 d. (antradienį ir tre
čiadienį), Marianapolis College, Thompson, Conn.

Visi Amerikos Lietuviai Katalikai — Dvasios Va
dai, Profesijonalai, Visuomenės Vadai, Alumnai, Stu
dentai ir Studentės ir tt. visose Amerikos Lietuvių 
Kolonijose, kurie yra susirūpinę mūsų tautos ateitimi, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiame nepaprastai iš
kilmingame Lietuvių Katalikų šviesuomenės suvažia*- 
vime.

Visuomenei pranešama, kad seime dalyvaus gar
bingieji Lietuvos Pavasarininkai svečiai — Dr. J. Lei- 
monafe ir adv. J. Laučka, ir skaitys paskaitas.

Visos Studentų ir Profesijonalų kuopos privalo 
atsiųsti į Seimą kuodidžiausį skaičių savo įgaliotų de
legatų (čių), profesijonalų, studentų ir rėmėjų narių. 
Kiekviena kuopa siunčia po vieną delegatą nuo kiek
vieno penkių pilnai užsimokėjusių narių. Delegatų įga
liojimai privalo turėti šiuos parašus: Dvasios Vado, 
Pirmininko ir Raštininko. Šie delegatai turi balsavi
mo teisę.

Visos Studentų ir Profesijonalų kuopos privalo 
kuogreičiausiai atsilyginti prieš Seimą su savo centro 
nario mokesniais ($1.00 studentams ir $2.00 profesi- 
jonalams). Pinigus siųskite Centro Iždininkui — Mr. 
Peter Barziliauskas, 8071 — 87th Rd., Woodhaven, 
L. I., N. Y. Siunčiant pinigus būtinai pažymėkite kas, 
kiek ir už ką siunčiama. Taipgi ir narių vardus, pa
vardes ir adresus.

Visų kuopos narių vardus ir pavardes ir adresus 
kuoankščiausiai prisiųskite Centro Finansų Sekreto
riui — Mr. Peter Parolis, 51 Arlington St., Worcester, 
Mass.

Visais informacijos reikalais kreipkitės į CON- 
VENTION COMMITTEE, Marianapolis 
Thompson, Conn. arba į Centro Pirmininką 
John C. Morkūnas, 41 Willite Dr. Rochester,

Šiame laikraštyje bus vėliaus pranešta apie ne
paprastai įdomią Seimo programą. Sekite spaudos ži
nias.

Am. Liet. Kat. Stiid. ir Prof. Sąjungos 
Centro Pirmininkas,

Jonas C. Morkūnas.

kaltose ir žymiai padidin- geniališkų gabumų ir pul
tas Redaguoja kunigas kiai valdo smuiką. Jis yra 
Gradeckas. Labai rimtas j baigęs Yale Conservatory 
laikraštukas ir visas para-' of Music ir tenai iš šimtų 
pi jos jaunimas turėtų jį buvo išrinktas pirmutiniu 
pasiskaityti, nes jame tel- smui koriu. Dabar jisai per 
pa visos parapijos žinios radio ir bažnyčioje džiugi- 
ir naudingi skaitymai, na lietuvius ir priklauso 
Taipgi dykai galite gauti prie orkestros. Kelis kar- 
bažnyčioje prie durų. Pasi- tus radiavo per NBC Pa
imkite ir paskaitykite. Tu- dio stotį.
rime kartais skųstis, kad
mūsų jaunimas perdaug Ansonia taipgi baigusi Ya- 
mėgsta “good time”, o sa- le Conservatory ir yra la- 
vo protą lavinti ir rimčiau bai gali pianistė. Girdėjau, 
kada nors žiūrėti į gyveni- kad ji turi parašius ištisą 
mą nenori.
Sveikiname Švento Vardo 

draugija ir atsakominguo- 
sius asmenis, kurie įtrau-. 
kė ir lietuvių kalbą į savo1 
gražų buletinį. Tuomi ma
nau buletinėlis sulauks 
daugiau paramos iš lietu
vių ir biznierių, nes pir
miau nusiskųsdavo, kad 
Waterburv, kur lietuviai 
taip gražiai laikosi turi 
remti vien anglų kalboj 
parašytą leidinėlį.

- Iš LIETUVOS VYČIŲ
VEIKIMO

NEWARK, N. J.
CHARTER CENTEN-
NIAL CELEBRATION

(Šis yra pirmas savai
tinių straipsnių apie ši
tą svarbų klausimą)
Bėgyje dabartinio Kon- koJe gimusias žmonas ir 

užmanymai buvo vaikus prašyti pašalpos ir

širdiškas žingsni išsiųsti 
iš šalies milijonus suvar- 
totojų ir versti jų Ameri-

greso,
siūlomi išdeportuoti visus tas visai neprisidėtų prie
ateivius iš Jungt. Valsty-,^011011^^ atsigaivinimo.

Bal. 15 d. Newarko mie
stas iškilmingai apvaikš
čiojo šimtmetinę Jubilie
jaus šventę, nes šįmet su
kako šimtas metų nuo išė
mimo čarterio. Jubiliejus 
prasidėjo balandžio 15 die
ną ir tęsis iki birželio 10 
dienos.

Šimtmetinio Jubiliejaus 
minėjimo komisija užkvie
tė visas Newarke gyve
nančias tautas dalyvauti. 
Pakviesti ir lietuviai. Lie
tuviams paskirta gegužės 
26, antradienį, 7-tą vai. 
vakare. Svetainė yra viena 
• v 
1S < 
mieste, MOSQUE teatras, lies tūkstančius vyrų ir 

Šiomis dienomis tapo į- kur telpa 4,000 žmonių.
kurta waterburiečių Syl- 
vester Stokes lietuvių ex- : 
karininkų postas. Instala- ; 
ei ją vedė lietuvių Postas 
iš New Britaino. Sveikina- į ..... .. . : nisauskas.mo iv’ 11 Lr i-m r* nirime* nncnc’O-

Panelė Kazakevičiūtė iš

bių. Spaudoje ir per radio 
ateivis buvo atakuojamas 
kaipo kaltininkas nedar
bo; žymiai prisidėjęs prie 
prasižengimų šitoje šalyje, 
žodžiu, dėl mūsų sociališ- 
kų ir ekonomiškų nelaimių I

Kad nors ir šitas išde- 
portavimo judėjimas sukė
lė bereikalingo susirūpini
mo, bet vistiek atliko nau
dingą tikslą. Tai kreipė 
dėmesį į pilietystės klausi
mą. 5,000,000 ateivių Jung.

symphoniją. Valio, lietu
viai artistai. Linkime vi
siems prasimušti kuoaukš- 
čiausia.

I ---------
IJETUVIAI, WATER- 

BURIEČIAI LEGIJONIE 
RIAI

ir bėdų ateivis turi nukęs- Valstybėse svarsto klau- 
ti.

Šitie užpuolimai vis tę
siasi. Jie sukelia platų ne-, 
ramumą ir baimę netikavarst° prl,t 
tarp ateivių, bet ir tarp jų 
šeimynų ir draugų. Ar ga
limas daiktas, kad Jung. 
Valstybės, imigrantų ir jų 
vaikų pastatyta šalis, išti-

simą: “Ar man tapti Ame
rikos piliečiu?”

Daug tūkstančių nepilie-

žastis už ir prieš natūrali
zaciją.

Tai yra klausimas, kurį 
kiekvienas ateivis sau tu
ri atsakyti. Todėl gal ne

H Vd,lKU. p<xbld,iyL<x betilo, lbtl“ i

didžiausių Newarko kro ketina išsiųsti iš ša- Pr°šalį pilnai diskusuoti
—---- -- . I- -- . šitą svarbų klausimą —

moterų, kurie dar netapo P™eš ir už. Ne versti žmo- 
Parodos gatvėmis nebus, piliečiais,

Programą jau rengia New- darbus ir suardyti jų na-: 
arko parapijos vargoni- 
ninkas muz. Antanas Sta-

mus?
T.zzva.zza.0 Laike sunkių laikų, gal
Vėliaus bus daug žmonių dėl didelio

atimti nuo jų nil* taPU Piečiais, bet
- • - - . jiems taip perstatyti visą

dalyką, kad jie patys ži
notų kaip geriausiai atsa
kyti tą klausimą.

Straipsniai, kurie seka 
pirmiausiai bandys vesti 
tokią diskusiją. Bandysi
me aprašyti tokius punk
tus, kaip pilietystė sąryšy
je su darbu, su pašalpa, 
su urėdo laikymu, su so- 
ciališka apsauga, su užlai
kymu kultūriško paveldė
jimo, teisę balsuoti, išde- 
portavimų, ir kaip žmo
gaus natūralizacija liečia 
jo šeimyną, ir daug pana
šių svarbių dalykų. FLIS.

me ir linkime jiems pasise Dranegįa programos daly- skaitlingumo ateivių sako: 
Irimn F J “Tegul jie gryžta atgal”.

“Mes čia turime užtekti- 
1936 metais Newarkas nai savo „ Jeigu mes 

minėjo 250 metų sukaktu- būtume Jleidę mažlaus a. 
ves, nuo įsikūrimo, kada tejvi tai bat daugiaus 
Robert Tread, pirmas pi- darbų piliečiamr> ir taip 
jonierius įžengė į šią vietą, įobau gįtas nusistatymas

kimo naujuose pasiryži- 
muose. viai.

ŽINUTĖSPereitą pirmadienį įvy
ko reguliaris mėnesinis L.!
Vyčiu susirinkimas kliubeJ Teko . man Sirdet1’ kad 
Nors buvo gražus vaka- kompozitorius Aleksis ke
ras, bet daugelis susirinko. tina spausdinti savo naujų

C i *—'

College, '• Susirinkimas buvo gan į-, 
— Mr. f domus, nes buvo daug rim- 
N. Y.

dainelių ir muzikos. Teko 
sužinoti, kad jisai jų daug

v •

ves, nuo įsikūrimo, kada

kurią turėjo indijcnai prieš “ateivius” ne vieni

WATERBURY, CONN. lš STODENTv veikimo
—-........~~-------- j Studentai aną sekmadie-

PARAPIJOS VAKARIE- nį turėjo savo reguliarį 
NĖ PASISEKĖ mėnesinį susirinkimą stu-

------------ dentų kambariuose senoje 
Šįmet Švento Juozapo mokykloje. Susirinko gra- 

parapijos 43 metinė vaka- žus būrelis jaunų studentų 
rienė žymiai pasisekė. At- ir studenčių. Buvo kalbėta 
silankė daugelis žmonių ir apie daugelį dalykų, kaip 
visi bei visos gardžiai ir tai: Studentų Šokius, ku- 
sočiai pavalgė ir pasilinks- rie įvyks Švento Juozapo 
mino. Buvo ir prakalbų, Naujoje Auditorijoje, ge- 
kurias pasakė vietiniai ku- gūžės 15, penktadienio va- 
nigai ir profesijonalai.

tų diskusijų.' Nutarta tu-:tu.ri ir neužilgo pasirodys 
rėti bent syki j mėnesį fo-j spaudoje. Džiaugiamės,
rūmą, kurį ves kunigas nes P,unk3na
Kripas ir kur bus galima 
visiems ir ne vyčiams atei
ti ir duoti klausimus apie 
tikėjimo dalykus ir tt.
Kviečia: 
kyti ir 
vyčiai turės neužilgo savo 
“volley bąli league” ir 
kontestą.

Kalbėta apie ateinantį 
seimą, kuris šįmet įvyks 
Providence, Rhode Island. 
Taipgi žadame vasarą pa
taisyti kiek vyčių namą.

yra gabi ir jo kuriniais 
i lietuviai gerėsi.

ipe jaunimą atlan- 
pasimokyti. Taipgi 

t 

laikraštukas 
“Tauta”.

LIETUVIS NEW BRITAI- 
NIETIS PASIŽYMĖJO

LIETUVOS VYČIŲ BOW- 
LING LEAGUE BANKIE- 

TAS

kare. Gros Young Melo- 
dians Radio Broadcasting 
lietuvių Orkestras. Komi
sija išrinkta. Tai bus pa
rapijos naudai. Paskui 
Studentai įsteigė naują 
veikimo skyrių savo orga
nizacijoje, būtent, Study 
Club, kuriame kalbama ir 
diskusuojama apie istori
ją, tikėjimą ir kitokius da
lykus, Study club patalpos 
senoje mokykloje, penkta
dienio vakarais, 7:30 vai. 
Kviečiame visus studentus 
ir studentes ir bendrai vi
są jaunimą ateiti pasimo
kyti istorijos, tikėjimo ir

Tai įvyko pereitą suba
tą Oakville’j Bruneau’s už
eigoje. Buvo iki šimto vy
čių ar bowlerių su savo 
draugais - draugėmis. Vi
si ir visos gardžiai paval
gė ir pašoko. Grojo Young 
Melodians orkestras. Bu
vo ir prakalbų. Vakaro ve
dėju buvo senas vyčių dar
buotojas J. Juozas Mažei
ka. Jisai perstatė sekan
čius kalbėtojus: Kunigus kitų dalykų. 
Valantiejų, Gra d e c k ą, '------------c'________
Lunskį ir Kripą. Paskui kimus ir studentų seimą, 
kalbėjo sekantieji: advo
katas Ališauskas, prof. A- 
leksis, Petras Lazdauskas, 
Juozas Kupstas ir keli ki
ti. Vakaras buvo labai lin-j 
ksmas ir puikiai apvaini- DRAUGIJOS VI 
kavo Lietuvos Vyčių Bow- 
ling League sezoną. Buvo 
įteikta kaikuriems

Kalbėta apie vasaros vei-

Prez. Vincas Klimas skai
tė paskaitą apie camerą ir 
fotografiją.

IŠ ŠVENTO VARDO 
EIKIMO

NAUJAS LAIKRAŠTU
KAS

Šiomis dienomis pasiro
dė naujas iš Brooklyno 

užvardintas

Albinas Pikutis, kuris 
nuo New Britain’o lietuvių 
Švento Andriejaus parapi
jos šiomis dienomis susi
laukė garbės.

Jisai yra studentas Uni- 
versity of North Carolina. 
Jis buvo išrinktas prezi
dentu Phi Mu Alpha Sin- 
fonia, National Musical 
Fraternity. Jis dabar yra 
concert-master universite
te. Jisai labai puikiai val
do smuiką. New Britaine 
gyvendamas buvo “second 
violinist” klasiško string 
ensemblio. Sveiki name 
jaunąjį gabų artistą lietu
vį-

Kunigas Karlonas pasa
koja, kad jis yra jį girdė
jęs smuikuojant ir tikrai 
turi artistiškų gabumų. 
Hartfordas davė mums Ci
ną Katkauskaitę, New Bri- 

I tainas Albiną Pikutį, o ką
- duos Waterbury, tai vyrai 
| lietuviai palaukite, sudre- 
i bės žemė! Lauksime ir iš 
New Haven, Bridgeport 
ir kitų lietuviškų miestų 
panašių reiškinių.

Mes turime vieną artistą
Jurgį Dovidonį, kuris turi! teko į Operą ir linkime jai

I

ATLAIDAI

Šiomis dienomis gegužės 
3, 4 ir 5 dienomis įvyksta 
40 vai. atlaidai pas kuni
gą Ambotą, Švenčiausios 
Trejybės lietuvių parapi
joje, Hartford, o 10, 11 ir 
12 dienomis pas kunigą 
Karkauską, New Havene.

Gavome kortelių nuo Jo 
Ekscelencijos Vyskupo T. 
Matulionio iš Jeruzalės ir 
įžymių lietuvių svečių Dr. 
Leimono ir advokato Juo
zapo Laučkos, kurie buvo 
šauniai priimti Rocheste- 
ryje.

Sekantieji lietuviai wa- 
terburiečiai dalyvavo Onos 
Katkauskaitės išleistuvių 
bankiete Hartforde: kuni
gai
kis, Gradeckas ir Kripas, 
Waterbury American ra- 
porteris Jonas Grėbliūnas 
ir Mikas Verbickas. Jie 
turėjo “good time” ir kar
tu su hartfordiečia i s 
džiaugėsi mūsų Onos lai
mėjimais. Teko man būti 
Švento Juozapo kai vysku
pas McAuliffe šventė 10 
metų sukaktuves. Vysku
pas pralotai ir kunigai sve
timtaučiai gražiai kalbėjo 

(apie Oną Katkauskaitę. Y- 
patingai džiaugėsi rekto
rius Monsignor Duggan ir 
Monsignor Flynn. Džiau
giamės, kad mūsų Ona pa-

Valantiejus, Luns-

Neužilgo pradės leisti 
asme- padidintą buletinėlį. Pir 

nims dovanų už gerus pa- miau būdavo# tiktai anglų 
sižymėjimus kada bowli- kalboje, bet dabar bus pu

sė anglų ir pusė lietuviųno.

Lietuviai taipgi dalyvavo j valstybėse randasi., 
minėjime. Surengė gatvė- visame pasaulyje šiandien 
mis parodą, susidedančią abeįvįs nepageidaujamas, 
iš apie dešimts tūkstančių, žinios ateina iš įvairių ša. 
žmonių. Lietuvių paradas „ - kad suvaržymai prieš 
tęsėsi apie mylios ilgumo. ateivius didėja. Tos pačios 
Maršavo vyrai, moterys ir - - 
vaikai. Buvo išleista pro- pas’iūkėjimas’ 
klamacija anglų kalboje, 
su trumpa Lietuvos istori- 
ja, Lietuvos žemlapiu, ku
rioj buvo reikalaujama; agitacija sukėlė
Lietuvai Nepnklausomy-1 daug ir net bai.
®as' , . . . ... j mės, tai tapo pasiūlyta iš-

Kad lietuviai gražiai pa- deporbuoti visus ateivius 
sirodytume svetimtau- - j Valstybių, bet di- 
CĮams, visi kviečiami į sias I delg daUs Amerikos 
iškilmes ' ne tik Newarko nj neužgiria tokių pasių- 
lietuviai, bet ir is plačios į Daugmeniškas iš- 
apylinkes New Jersey ir - . . • --
New York apskričio.
Vas. 16, Bendras Komitet. 
Pirm. V. Ambrozevičius,

Sek. Jonas Ponelis, Jr.

V •

I

priežastys, nedarbas ir ne- 
( nepažįsta- 

’ Į mams, yra šaknis šito 
prieš ateivius judėjimo. 

Kuomet Jung. Valstybė-

deportavimas yra priešin
gas visiems sveiko proto 
ir teisingumo įsakymams. 
Netik būtų kvaila, bet be-

nės vedėju buvo Amerikos 
redaktorius K. Vilniškis.

Vakarienei pasibaigus, 
vyčių kambariuose buvo 
apžiūrima pavasarininkų 
rankdarbių paroda, o vie- 

! vei-'tinęs kuopos vytis filmi- 
kianti L. Vyčių 41 kuopa ninkas A. Kazlauskas rodė 
balandžio 19 d. šventė sa- savo trauktus paveikslus, 
vo gyvavimo sukaktį, ku
riai paminėti surengta iš
kilminga vakarienė.

Vakarienėje kalbas pa
sakė vietos klebonas kun. 
N. Pakalnis, Lietuvos ge
neralinis konsulas P. Dau- 
žvardis (jis nuoširdžiai 
sveikino Pavasarininkų at
stovus Dr. J. Leimoną ir
J. B. Laučką, atvykusius 
į Ameriką su kultūrine mi
sija; sveikino konsulas ir 
vyčių kuopą, linkėdamas 
gražios ateities). Be minė
tų asmenų kalbėjo kun. 
Kartavičius, vyčių Centro 
pirm. inž. A. J. Mažeika,
K. _ Krušinskas, daugelis 
buvusių kuopos pirminin
kų, Moterų S-gos atstovė 
p. Mikulskienė ir kiti. Ga
le kalbėjo Dr. J. Leimonas 
ir J. B. Laučka. Vakarie-

PAVASARININKAI VYČIŲ 
SUKAKTIES IŠKILMĖSE
Brooklyn, N. Y. — Ap

reiškimo parapijoje

Po to, salėje linksmai šok
ta.

ATSARGIAI SU UGNIMI!
Jei nori sužinoti kiek ža

los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knvgutę “At
sargiai su ugnimi”. Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siuskite: “Darbininkas”,
366 W. Broadway, So. Bos
ton. Mass.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

ŽOLYNŲ ARBATA

surengė 
savo na- 
p. M. K. 
25 metų 

su-
•

■ I ..................... .. t

Balandžio 18 d. Moterų 
Sąjungos 29 kp. 
vakarėlį pagerbti 
rę ir jos vyrui 
Beganskam, jų
vedybinio gyvenimo 
kaktuvių proga. Dalyvavo 
sąjungietės ir šiaip sve
čių. Kuopos pirm. p. U. 
Mikulsikenė pradėjo prog
ramą kalba ir sveikinimu. 
Ji taipgi kuopos vardu į- 
teikė jubiliejatam dovaną 
(Bed Spread). Kaip p. Bi- 
ganskam, tai ir jų sūnui 
ir dukrelėms linkėjo visi 
ilgiausių metų.

Pp. Biganskai dėkojo są- 
jungietėms rengėjoms už 
netikėtą pagerbimą ir do-i 
vaną. Koresp.

Vidurry užkietėjimas yra moti
na visokių ligų. Kad išvengti tas 
nelemtas ligas, tai yra privalu
mas išvalyti ir sutvarkyti vidu
rius. Natural-Lax-Herb Tea yra 
sutaisyta ir 12-kos Natūralių žo
lynų ir šaknų. New Yorko Mies
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir 
pripažino, jog Natural-Lax-Herb 
Tea yra viena iš geriausių — 
paliuosavimui, išvalinrui ir sv- 
tvarkymui painaus vidurius. 
Pakelis arbatos kainuoja 50e. ar
ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskrte 
Money Order už vienų arba tris 
pakelius, o mes jums už tai pa
siųsime per paštų NATURAL- 
LAX-HERB TEA. Reikalaujame 
agentų. Geras pelnas. Rąžykite 
šiaip:

Jobu W. Tbomson.
P. O. Bos 1M, 
Brooklyn, M. T.
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