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VOKIETIJA NEATSAKO
EINA NUO 1915 METŲ

Londonas — Kiek laiko 
atgal Šv. Tėvo nuncijus J. 
E. Arkivyskupas C. Orse- 
nigo įdavė Vokietijai no
tą dėl katalikų persekioji
mo ir laužymo konkorda- tymas. Kiekvienas turistas, peržengdamas Lietuvos 
to. Vokietija gavus notą sieną, tenesistebi, kad-jis bus Lietuvos muitininko pa- 
ne tik nesustojo persekio- klaustas: kiek pinigų įsiveža arba kiek išsiveža. Yra 
jus katalikų, bet griebėsi grynas paties keleivio interesas suteikti muitininkui 
dar griežtesnių priemonių teisingą žinią. Būtų klaida, jei keleivis įvažiuodamas 
prieš katalikų kunigus ir pareikštų mažesnę sumą, negu kad išvažiuojant pasi- ■ 
pasaulionis. rodytu: tektų aiškintis, prašyti leidimo, žodžiu, tektų

Taigi šiomis dienomis sugaišti.
popiežiaus nuncijus įteikė Lietuvos Bankas, kuris yra minėto įstatymo vyk- 
kitą notą Vokietijai, rei- dytojas, yra paskelbęs, ir kitiems bankams privalomą, 
kalaudamas atsakymo į sekančią taisyklę: 
pirmąją notą.

Vokietijos naciai, matyt, l 
negali išsiaiškinti ir patei
sinti savo “didvyriškų” i 
žygių prieš katalikus ir to
dėl tyli. Bet ignoravimas 
kaltinimų yra lygus prisi
pažinimui. Kitaip Vokieti
jos tylėjimo negalima su
prasti.

Lietuvoje veikia svetimos valiutos kontrolės įsta-„ Socialistai Už Diktatūrą Prancūzijoje
I
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75,000 ŽMONIŲ SUSIRIN
KO PAMATYTI 

“HINDENBURGĄ”
BLUM REIKALAUJA , demokratiją palaidos kai 

DIKTATORIŠKŲ TEISIŲ

VYČIAI PRADEDA 
BASEBALL SEZONĄ 
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“Užsieniečiams - keleiviams taikomas užsienio 
valiutos operacijoms tvarkyti taisyklių 10<S (Vy
riausybės Žin. 509 Nr.) Reiškia, jie gali išsivežti 
į užsienį tik tiek užsienio mokamųjų priemonių, 
kiek jie jų įsivežė į Lietuvą. Parduoti nustatytą
ją Lt. 200. — sumos užsienio mokamųjų priemo
nių normą galima tik tiems, kurie išgyveno Lie
tuvoje be pertraukos ne mažiau kaip 6 mėnesius, 
t. y. kada pagal pasakytąsias taisykles 17 § jie ga
li būti laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais. 
Šiais atsitikimais parduodant užsieniečiams už
sienio mokamąsias priemones, prašome kiekvieną 
kartą pažymėti (iš paso) pirkėjo pareiškime, ka
da jis paskutinį kartą įvažiavo į Lietuvą”.
Reiškia, iš Lietuvos Amerikon gryžtantis pilie- 

gali išsivežti tiek dolerių atgal kiek jis buvo įre-tis
gistravęs muitinėje į Lietuvą įvažiuodamas. Jei kelei- 
vis gryžta iš Lietuvos 15 dienų nuo įvažiavimo tarpe.1

Lietuvos Vyčių 17-tos 
Algirdo kuopos baseball 
ratelis, šį trečiadienį, geg.
13 d., pradės žaidimų se
zoną. Pirmas žaidimas į- 
vyks Fens Stadium Back 
Bay su Boston Athletics ------------------ r------------------ , „ „
tymu. Antras žaidimas į- be leidimo nusipirkti ir išsivežti tik 200 litų, jei būtų 
vyks ketvirtadieny, geg.
14 d. South Bostone, Co- 
lumbus stadiume, su Aga- 
wam tymu.

L. Vyčių tymas priklau
so prie Boston Park De- 
partment valdomos Hub 
lygos. Paminėti abu žaidi
mu bus su tos lygos ty
mais.

Vonioc ’Vorlčiac

jam jokio leidimo iš Lietuvos Banko nereikia. Išbuvęs 
Lietuvoje ilgesnį laiką, turi pasirūpinti leidimą. Jei
gu keleivis iš Lietuvos išvažiuodamas norėtų Lietu
vos Banke nusipirkti svetimos valiutos, tai jis galėtų

i 
V-2*

Naujas Vedėjas
Juliui Tamuliui, dėlei 

šeimyninių pareigų, atsi
sakius nuo tymo vadovy
bės, dėka klebono kun. P. 
Virmauskio įtakai, Vyčių 
tymui vadovauti, šiam se
zonui, sutiko pagarsėjęs 
visoj šaly atletas — spor
tininkas, Juozas Zapustas.

Juozas Zapustas lanky
damas Fordham Kolegiją 
bu vogtos kolegijos sporto 
žvaigždė, kaip footbolo 
taip ir baseball žaidimuo
se. Todėl jo vardas visam 
sporto pasauliui yra gerai 
žinomas. Be to, jis yra žai
dęs baseball su Philadel- 
phia Athletics ir Toledo 
tymais. Buvo kviečiamas 
ir šį metą vykti žaisti pro
fesionaliuose tymuose, bet1 
tam tikrais apskaičiavi
mais atsisakė ir kviečia
mas mielai sutiko pasi
švęsti ir paimti L. Vyčių, 
17-tos kuopos tymo vado
vybę. Todėl lietuviams 
verta būtų labiau susido
mėti savo vieninteliu spor
to tymu Bostono apylinkė
je, kurs vienintelis repre
zentuoja lietuvius sporti
ninkų tarpe, ir gausiai lan-

Lietuvoje išgyvenęs bent 6 mėnesius. Jei 6 mėnesių 
nebūtų Lietuvoje išgyvenęs, o norėtų nusipirkti sve
timos valiutos ir išsivežti daugiau negu atsivežė, tai 
jis turi gauti iš Lietuvos Banko tam tikrą ♦leidimą:

Minėtas “Vyriausybės žiniose” (N. 509) paskelb
tų taisyklių 10 paragrafas taip skaitosi:

“Muitinės valdininkai turi priminti užsieniečiams 
keleiviams, kurie važiuoja į Lietuvą arba važiuo
ja per Lietuvą tranzitu, kad jie gali vežamas už
sienio mokamąsias priemones muitinėje įregis
truoti.
Tam keleiviui, kuris įvažiuodamas į Lietuvą savo 
užsienio mokamąsias priemones muitinėje įregis
truoja, muitinė duoda tam tikrą liudijimą, su nu
rodymu jame valiutos kiekio ir valiutos rūšių. Be 
to, registruojamame mokėjimo įsakyme, čekyje, 
vekselyje ar vertybiniame popieryje muitinė deda 
tam tikrą registravimo ženklą.
Muitinės išduotas liudijimas turi galios 15 dienų, 
per kurias keleivis turi teisę liudijime nurodytas 
užsienio mokamąsias priemones išvežti į užsienį 
be nustatytojo leidimo.
Muitinės išduotajame liudijime nurodytus užsie
nio metalinius pinigus ir užsienio notas keleivis 
gal Lietuvos Banke ar kuriame Valiutų Banke iš
keisti į kitos valstybės metalinius pinigus ar no
tas; gautiems, iškeltus, metaliniams pinigams ir 
notoms į užsienį išvežti keleivis turi turėti Lietu
vos Banko ar kurio Valiutų Banko pažymėjimą 
apie tą iškeitimą”.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius, 

Washington, D. C.

Geneva —j 
prasidėjo Tau 
Tarybos susir 
rio dienotvai 
blausiuoju pd 
thiopijos* kia 
didžiųjų vaisi 
matai yra nūs 
pijos klausima 
birželio mėn 
likti sankcijas galioje. 
Balkanų Entakite, Mažoji 
Entante ir Skąndinavų jė-^ 
gos jau pasisekė už sank
cijų palaikym į savo susi
rinkimuose. Anglija taip 
pat remia sankcijas. Taip
gi spėjama, kad ir Parei
nio klausimas bus atidėtas 
iki birželio mėnesio.

Kadangi sankcijas uždė
jo ne Tautų Sąjungos Ta
ryba, bet Tautų Sąjunga, 
__i sankcijas panaikinti 
gali tik Tautų Sąjungos 
posėdyje, kuris įvyks tik 
rugsėjo mėnesyje. Taigi 
sahkcijos prieš Italiją, 
kaip užpuolikę pasilieka 
galioje.

Dėl Ethiopijos užėmimo 
Tauty Sąjungą yra bejęgė 
bet tas klausimas 
Tarybos posėdyj. Tik kyla 
klausimas ką galės pada
ryti Taryba, kada Italija 
jau užbaigė karą su Ethio- 
pija ir ją prijungė prie I- 
talijos. Ethiopijos atsto
vas dalyvauja posėdyje.

Pirmadieni Lakehurst, N. J. - Di
lų Sąjungos džiulis Vokietijos orinis 
inkimas, ku-! zePeImas Hindenburg at- 
kėje svar-llėkė * mažą miestelŽ lš 
riktu vra p.! Friedrichshafen, 
išimas. Bet1 ]os s^tadienj, 
ybių diplo- 
iteikę Ethio- 
t atidėti iki 
ssio ir pa-

t

4-V-36.

Darbininkų Radio Programa
Pereitą šeštadieni Darbininkų Radio programa 

buvo sutrukdytai. WCOP radio perdavimo aparato 
lemputė buvo sugedus ir pakol surado kas trukdo per
duoti aiškiai programą, tai praėjo kelios minutės lai
ko. Klausytojai nežinojo kas atsitiko. Iš karto mainė, 
kaJd jų radio sugedo, bet išbandę kitas stotis, suprato, 
kad kas nors negerai su WCOP stotimi. Pirmiausiai 
pašaukė stotį inžinierius p. Stasys Beleskas, Stanley’s 
Radio Shop savininkas ir jis sužinojo, kad perdavimo 
aparatas buvo sugedęs. Pataisius, Darbininkų Radio 
programa užsibaigė labai gerai. Taigi klausytojams 
ir biznieriams, kurie skelbiasi Darbininku Radio pro
gramoje atsilyginsime kitą kartą pailgindami progra
mos laiką.

GAISRAS HARVARD STADIUME
Tuo pačiu laiku kada vyko Darbininkų Radio 

mą, So. Bostone. Sport programa iš WCOP stoties, kilo gaisras Harvardo

kytis jo žaidimų žiūrėti ir 
jį kiek galint materialiai 
paremti.

Todėl, kas tik galite, 
trečiadienio vakare vykti, 
į Fens stadium, o ketvir
tadienio tegu visi lietuviai, 
sueina į Columbus Stadiu-[

Šaukiasi Raudonųjų 
Pagelbos

rieji socialistai ir komu
nistai.

Socialistai ir komunistai 
tik kalba apie demokrati
ją, bet tikrenybėje jie yra 

į visų diktatūrų įsteigėjai, 
___________ i ir komunistai 
palaiko kruviniausią dik
tatūrą Rusijoje. Ten mili
jonai žmonių sušaudyta, 

diktatoriškų milijonai badu mirė, įr 
šimtai tūkstančių kalėji- 

_______ _._1___ j., o so- 
1_________________________ ne|

vienu žodeliu nepasmerkė 
savųjų budelių. Tokios pat 

i kaip Rusijoj diktatūros 
[siekia socialistai - komu- 
! nistai ir Prancūzijoje. Bet 
i prancūzai, pergyvenę kru
viną revoliuciją praeityje, 
gal ne taip lengvai leis 
raudoniesiems įsteigti so
vietų diktatūrą Prancūzi
joje.

Paryžius, Prancūzija —
,, v- .■ pairieji laimėję rinkimus,1 š^aiištei 
v oKieti-; išrinko premieru socialis- 

gegužės 9 tą, Leon Blum, kuris užė- 
d., 5:23 vai. ryte. Iš Vo- 'męS tą vietą tuojaus pa- 
kietjjos išlėkė trečiadienį,' reikalavęs 
gegužės 6 d., 3:30 vai. ry-j teisių.
te. Taigi per 61 vai. ir 57 j 
minutes padarė 4381 mylių I 
kelionę. Tuo didžiuliu ori
niu laivu atvyko iš Euro
pos 51 pasažierius, 56 to 
laivo tarnautojai ir atvežė 
paštą ir įvairių siuntinių.

Kaip tik Lakehurst’o 
padangėje pasirodė di
džiulis zepelinas, tai susi
rinko apie 4,000 žmonių 
pamatyti.

Sekmadienį tūkstančiai 
žmonių rinkosi į mažą 
miestelį Lakehurst pama
tyti oro milžino “Hinden
burg”. Sakoma, kad apie 
75,000 žmonių buvo atvy
kę pamatyti.

Šis didžiulis zepelinas 
pirmadienį pasiruošęs lėk
ti atgal į Vokietiją. Lake-

Leon Blum, kalbėdamas muose nukankinta, < 
tarybos susirinkime, parei- cialistai - komunistai 
škė, kad “kovoje, kuri yra 
priešais mus būtinai rei
kalingas vadas. Jo įsaky
mai turi būti jūsų kontro
lėje, bet jis turi turėti pil
ną galią”. Vadinasi, Blum 
trokšta diktatūros. Kairie
ji, kurie turi daugumą, 
duos Blum’ui diktatoriš
kas teises. Taigi galima ti
kėtis, kad ir Prancūzijoje

v • SOVIETŲ MOTERYS 
SMERKIA UNIJAS
Unijose Perdidelė 

Biurokratija

I

AZANA IŠRINKTAS ISPA
NIJOS PREZIDENTU

huęSt miestelio mayoras
Maskva, Rusija — Sek-

Madridas, Ispanija —Ge 
gūžės 10 d. 
prezidentinė 
pagal visų konstitucijoje

— šiandien 
konvenci j a

ipadienį, gegužės 10 dienią, nurodytų dįpymalumų iš- 
prasidėjo Visų - Unijų In- rinko Manuel Azana Ispa- 
žinierių Žmonų Konferen- nijos respublikos preziden-

101 ŠUVIU SALIUTAVO 
NAUJĄ ITALIJOS 

IMPERIJĄ
Roma, Italija — Pereitą 

šeštadienį, kada Benito 
Mussolini paskelbė prokla
maciją, kurią prijungė E- 
thiopiją prie Italijos ir pa
skelbė naujos šalies impe
ratorium Italijos karalių, 
tai naują imperiją sveiki
no 101 šuviu. Visa Italija 
buvo pasipuošus džiaugs
mo ženklais.

AMATEURS - MĖGĖJŲ 
VAKARAS

labai nusivilė, kad atvykę - 
pažiūrėti zepelino žmonės ; 
nedarė jokio biznio. Mayo- ei ja. Inžinierių žmonos sa-j tu. 
ras ir jo taryba tikėjosi vo kalbose griežtai smer- 
padaryti daug biznio; biz- kė unijų vadus už jų per- 
nio įstaigos užsakė daug 
produktų, kuriuos tikėjosi 
išleisti, bet mažai kas pir
ko. Mayoras sako, kad 
Hitleris pakenkęs bizniui.

Zepelino kompanijos vir
šininką Dr. Eckener svei
kino prez. Roosevelt ir ki
ti. Dr. Eckener sako, kad 
zepelinas Hindenburg, jei
gu tik oras bus palankus, 
padarys kelionę į 45 va
landas. Tuo didžiuliu ori
niu laivu važiuoja iš Ame
rikos ' sostinės aukštieji 
viršininkai. Hindenbu r g 
veš iš Amerikos 50 pasa- 
žierių ir du tonus prekių 
ir pastos. Taipgi grįžta 56 
zepelino įgulos.

Konvencija pagyvėjo ka
da du žymūs socialistų at
stovai vienas kitą pasvei
kina kumščiais ir kada 
valdžia pastatė stiprią po
liciją, nes tikėjosi susikir
timų iš fašistų. Bet poli
cijai teko tik perskirti su
sipešusius du socialistu.

Pirmadienį įvyko naujo 
prezidento inauguracija, 
kuri įvyko parliamento 
rūmuose 3:30 vai. po pie
tų. Po to įvyko militaris 
paradas.

didelį biurokratišk urną. 
Unijų vadai viešai prisipa
žino, kad unijose biurokra
tija trukdo socialei gero
vei ir pasižadėjo visą tai 
taisyti.

Komunistų partijos va
dai pareiškė, kad visu 
griežtumu bus šalinami iš 
unijų asmenys, kurie darą 
kokias nors obstrukcijas 
Stakanovcų darbams. (Ru
sijoj Stakanovų sistemos 
vykintojai yra lygūs Ame
rikos pagreitinto darbo in
dustrijoj vykint o j a m s. 
Red.).

Inžinierių žmonos yra ne 
kas kitas, kaip tik žymių
jų industrijos viršininkų 
moterys, kurios ne dirba, 
bet tik seka dirbančius.

i

ANGLIJA PASIUNTĖ 
NOĘ HITLERIUI

daininikus, šokikus, komi
kus, muzikus užsiregis
truoti ir dalyvauti progra
moje. Laimėjusieji gaus 
pinigines dovanas. Užsire-

Cambridge, Mass. — Se
kmadienį, gegužės 17 d., š. 
m. įvyks Šv. Stepono Jau- gistruoti galima Darbinin- 
nuomenės draugijos ir ke, 366 Broadvvay, So: 
Darbininkų Radio Progra
mos rengiamas amateur- 
mėgėjų vakaras 3:30 vai. 
po pietų ir 7 vai. 1 
Nekalto Prasidėjimo P.

GRAIKIJOS KARIUOME
NĖ NUŽUDĖ 10 STREI- 

KIERIŲ
ke, 366 Broadvvay, So: 
Boston, Massachus e 11 s 
ir pas rengėjus. Užsiregis- —

I

Athens, Graikija, Geg. 9 
ir pas rengėjus. Užsiregis- i — Graikijos kariuomenė 

—. truokite šiandien, nes re- Paėmė savo kontrolėn Sa- 
vakare, Į gistracijos laikas užsibai- tonika miestą, kuriame ki- 

—. gia šeštadienį, gegužės 16 to streikas tabako išdir- 
Švč. lietuvių par. bažnyti- d. Kviečiame vietinius ir iš bystėje. šešių tūkstančių 
nėję svetainėje, Windsor apylinkės lietuvius daly- streikierių minia buvo ap- 
Street. vauti tame šauniame pa- SUPUS kariuomenės šar-

Rengėjai kviečia visus rengime. Rengėjai. vuo^4 automobilį. Kad iš
---------------------------------------------------------------- -—----- minios išsiliuosavus pra

dėjo šaudyti Pasekmėje, 
10 tapo užmušta ir dauge
lis sužeista.

Iš Salonika streikas pra
dėjo plėstis ir kitose Grai
kijos dalyse, įnimant ir E- 
lensis cemento išdirbystes 
12 mylių nuo Athenų.

Stadiume, Brighton, Mass. Arti Harvard Stadramo y- 
ra ir WCOP perdavimo oro bangomis radio stotis. Du 
gaisrininkai sužeisti. Tuo latku stadiume vyko Har
vard - Cornell baseball žaidimas, kurio žiūrėjo apie 
3,000 žmonių. Gaisrui kilus, įvyko panika, bet nesant 
pavojui visi nurimo. Tik laikraštininkai, kurių buvo 
alpę 40, buvo pavojuje, nes spaudos budelėje kilo gais
ras. Bet ir jie laimingai pabėgo iš liepsnų.

Berlynas — Pereitą pen
ktadienį Vokietijos dikta
torius gavo Anglijos notą 
su užklausimais apie jo 
taikos pasiūlymus atgin- 
kluoti Pareinio kraštą.

Hitleris atsakydamas į 
notą pasiūlys sušaukti an
glų - vokiečių konferenci
ją Berlyne, kur įteiks e- 
konominės taikos planą. 
Jis tikisi su Angljja susi
tarti ir po to šaukti Lo- 
karno sutartį pasirašiusių
jų valstybių konferenciją.
APAŠATALIŠKAS DE
LEGATAS APDOVANO

TAS DAKTARATU
Brooklyn, N. Y. — Šv. 

Jono universitetas apdo
vanojo teisių daktaro laip
sniu J. E. Arkivyskupą A. 
G. Cicognani.

Teisių daktaro laipsnį į- 
teikė J. E. Vyskupas Mol- 
loy.
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DARBININKAS
/

Antradienis, Gegužės 12 <L, 1936

[vietinės žinios]
MOTINOS DIENOS MINĖ-]““

JIMAS SO. BOSTONE [kams; taipgi linki jauni- 
  ; mui naudotis šiomis ben- 

Geg. 10 d., 9 vai. ryte, dro susibūrimo progomis,
Šv. Petro par. bažnytinėje kuriuose ir yra tikri susi- 
svetainėje prisirinko or- pažinimo parengimai ir 
ganizuoto: vyčiai, choras,' pagarbos pareiškimai sa- 
Sodalicija ir daug neorga- vo auklėtojams.

Bendroji: Vyčių, Choro,

•>

- - - «

~lieraldinq the Sensationa!fleu}

Mrtfficrta
AUTO RADIO

Curley apie ; tai prisimin
damas, buvo pareiškęs, 
kad dėl Labo demokratų 
partijos ir kad išlaikius 
demokratų įgytas pozici
jas Mass. valstybėje, gal 
jam priseisią kandidatuo
ti j gubernatorius antram 
terminui. Bet dabar paaiš
kėjo kad jis laikysis pir- 
mesnio nusistatymo.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

nizuoto, jaunimo.
9:25 vai. visi išsirikiavę Sodalicijos komisija: p-lės t

po du maršavo į bažnyčią, i B. Kavoliutė, F. Karlonai- ro parapijos išvažiavimo 
pasipuošę baltomis, raudo- tė, F. Grendelytė, M. Sa- skrynios reikalu. Jos pa
nomis bei vyšniavomis gė- baite, M. Grilevičiutė, M., brėžė, kad išvažiavimas 
lėmis, išklausyti šv. mišių, Šidlauskaitė, M. Sinkevi- birželio 7 d. Užtat pasiry- 
kurias atnašavo Sodaliečių čiutė, gražiai aptarnavo žo suskubti visame pradė- 
Dvasios Vadas kun. Kaži- svečių apsėstus stalus.
mieras Jenkus.

Jaunimo būrys gausus. 
Užėmė apie pusė didžiulės 
Šv. Petro liet. par. bažny
čios.

Mišios giedotos. Gieda 
pats jaunimas visoje baž
nyčioje, drausmingai su
tvarkytas ir išlavintas 
muz. R. Juškos. Muz. R. 
Juška griausmingai vargo-, 
nais pritaria ir vadovauja.

Kun. K. Jenkus pasako] 
jaunimui gražų pamokslą, 
primindamas garsiąsi a s 
Popiežių Leono XHI ir Pi
jaus XI, enciklikas. Čia] 
jaunimo rimtumas nukrei-l 
ptas į darbo klausimą. 

» Bendroji Šv. Komunija. 
Visas didžiulis jaunimo ir 
nemažas skaičius motinė
lių būrys eina prie Dievo 
Stalo. Tai didžiai girtinas 
ir gražus atžymėjimas sa
vo meilės Dievo Motinai... 
nes tai bendra motinėlių 
ir vaikelių intencija.
PUSRYČIAI SVETAINĖJ

Tuojaus po šv. mišių, vi
sas jaunimas nuvyko į 
bažnytinę salę, kur buvo 
rūpestingai paruošti sta
lai bendriems pusryčiams.

Jaunimas savo tarpe tu
ri ir garbės svečių, būtent: 
Kleb. Kun. Pr. Virmaus
kis, kun. K. Urbonavičius, 
kun. K. Jenkus, kun. J. 
Vosylius, MIC., L. Vyčių 
kp. pirm. Pr. Razvadaus- 
kas, Choro pirm. Al. Ki- 
burys, Sodaliečių pirm, p- 
lė M. Sabaitė, L. Vyčių 17 
kp. bassball ratelio ‘coach’, 
Juozas Zapustas, Dr. E. 
Valiackas, ristikas Tėtulis 
ir kiti.

Vytis ir Choristas Juo
zas Antanėlis gražiai veda 
pusryčių programą.

Kalba visi garbės sve
čiai, nuoširdžiai atžymėda-

STANLEY’S RADIO SHOP
INŽ. STASYS BELESKAS, Savininkas

343 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0558
• y______ v «

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trąšas ir P. Gelžinis
Kepa Iš geriausios rūšies miltą 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”. '

North Brighton Bakerv
64 Lincoln St., Brighton, Mass.

Tel. Stadium 8411

I

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. JOSEPH W. CASPER

(KASPARAS) 
GRABORIUS

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass. 

Offiee: Tel. S. B. 1437 
Res. 158 W. 7th St. 

Res.: Tel. S. B. 3960 
Patarnavimas dieną ir naktį.

nas “Darbininko” skaity
tojai. Sveikiname p. Buš- 
manus ir linkime poniai 
Bušmanienei, mažam, gra
žiam sūneliui ir visai šei
mai sveikatos.

skrynią savo lange, kiek 
laiko.

Norintieji aukoti krai
čio skryniai gali per komi
siją arba atnešti kleboni- 
jon ar kraūtuvėn kurios 
lange bus skrynia.

Sekantis moterų - mer- 
gynų susirinkimas kraičio 
skrynios reikalu įvyks ge
gužės 21 d., vakare po 
mišparų. Kviečiamos visos 
moterys-gergynos.

REIKALINGA mergina 
prižiūrėti vaikus ir namų 
ruošą. Su alga sulygsime. 
Atsišaukite į ‘Darbininko’ 
administraciją.

tame darbe.
Galvojo apie prašmatny- ’ 

bes. Žiūrėjo anglų laikraš
čių iškarpose kaip protes
tantų parapijos turtingos 
ponios - panos pasikinku- 
sios račiukuosna avelę, ki
tos pardavinėj knygas, ir 
taip toliau.

Pasirodė, kad išvažiavi
mo įžangos pirmoji dova
na jau užtikrinta. Skrynia 
graži. Jos gi kraitis dar 
gražesnis. Susirinkimas 
rūpinosi kur gauti nuota
ką, kad kraitis taip smar
kiai kraujamas. Tą turės 
pabūti jaunąja, kuri dau
giausiai išparduos skry
nios bilietų.

Kraičio skrynios fondan 
įėjo iš privatiško parengi-

- _ .ę----
Darbavosi skanių pusry

čių gaminime ir stalų 
tvarkyme: p-nios, Barolie- 
nė, Lingevičienė, Navickie
nė, Slatkevičienė, Komičie- 
nė. Šeimininkėms pagelbė
jo Vincas Averka, J. Pet
rauskas, Alb. Gailiūnas, J. 
Giedraitis, p. Jankauskas.

Reikia tarti nuoširdus, 
padėkos žodis jaunimo ko
misijoms, jaunimo org. 
valdyboms, muz. R. Juš
kai, klebonui kun. Pr. Vir- 
mauskiui, kun. K. Jenkui 
ir kun. Urbonavičiui, taip
gi darbininkėms už nuo
širdų prisidėjimą prie šio 
taip garbingo pasisekimo.
TEATRAS IR KONCER

TAS VAKARE
Vakaro programą pra-mo> Pas Landžių $8.00 

deda L. Vyčių kp. pirm. P. iš viešojo parengimo, pa- 
Razvadauskas ir kviečia lapijos salėj, $45.25 ir iš 
kleb. kun. P. Virmauskį, privatiško, pas ponus Gai 
tarti įžangos žodį. Po liūs, $12.00. Sekantis pri- 
trumpų reikšmingų žodžių vatinis parengimas skry- 
choras vadov. muz. R. Juš- ni°s fondui bus geg- 13 d.

i
i 
i
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MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

i Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 

i les pamokas duoda 
vaikams.
Adresas:

98 Tonawanda St. 
Dorchester, Mass.

i Tel. COLumbia 8053

30N.S.S0

I

MARIJONŲ KOLEGIJOS
RĖMĖJŲ SUSIRINKI

MAS

Penktadienį, gegužės 15 
d. po Šv. Valandai įvyks 
Marijonų Kolegijos Rėmė
jų svarbus mėnesinis susi
rinkimas, Šv. Petro par. 
bažnytinėje salėje. Šiame 
susirinkime bus plačiai 
kalbama Lietuvių Dienos 
reikalu, kuri įvyks - liepos 
4 d. Marianapolio Kolegi
jos Parke, Tmopson, Conn. 
Prašome visų narių skait- 

į lingai susirinkti.
. Valdyba.

MIRĖ

z 
z’ 
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/
/
z

✓
z
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16-18 Intervale Street,

MIRĖ TEISMO KLER
KAS

Ilgametis Suffolk 
rior teismo klerkas 
eis A. Campbell mirė.

Supe-
Fran-

RADO NEGYVĄ 
POLICININKĄ

Trečiadienį, geg. 6 d., 
Fields Corner, Dorchester, 
policijos stoties viršinin- • 
kas, nesulaukęs policinin
ko James F. Hennessey, 
39 m. amž., gyv. Mona- 
dnock Et., Dorchester, a- 
teinant į darbą, pasiuntė 
policininkus pažiūrėti kas 
su juo atsitiko. Policinin
kai nuėję į Hennessey na
mus rado jį negyvą. Jis 
buvo persišovęs ar peršau
tas jo paties revolveriu.

PAIEŠKAU savo švoge- 
rio Antaną Janavičiaus, 
kuris yra kilęs iš Tryškių 
parapijos, Šiaulių apskri
čio. Pirmiau gyveno Broc- 
ktone, o paskui Waterbu- 
ry, Conn. Prašome atsi
šaukti pačiam arba kas ži
note apie jį prašome 
mums pranešti: Kazimie
ras Petkus, 127 C Street, 
So. Boston, Mass.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 1VINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią 

Ofiso Tel. TROwbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo Tel. TROubridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

RESPUBLIKONAI PA
DĖJO DEMOKRATAMS 
PADIDINTI BUDŽETĄ

kos pradeda muzikalę da- Juonių Petreikienės, Juškie- 
lį, Lietuvos himnu. Ūpas n^s ir Strigūnienės vado-, 
patriotingas. Seka ištisa vybėje.
eilė gražių dainų ir daine- Reiškiame padėką Lith-( 
lių. uanian ]

Teatras “

Geg. 10 d., Peter
Brigham ligoninėje, plau- 

---- , čių uždegimu, mirė Simo- 
Fumiture Co. už Balčiūnas, 53 metų, 

______ Lietuvos Did- padėjimą skrynios savo gyvenęs 228 E St. Paėjo 
vyriai” gana patriotingoj langan. Nutarta prašyti iš Aukštosios Panemunės 

Skudrio palaikyti parapijos. Amerikoje pra-

•7 Ben

■ ■' ,'j—

Trečiadfenį, geg.
Mass. Valstybes Senatas 
priėmė gub. Curley paruo
štą budžetą pridėdami dar 
$2,000,000 daugiau. Demo
kratams pagelbėjo 
respublikonai.

6 d.

trys

dvasioj perstatomas. Ge- pono 
neralėje rolėj pasirodo Ja-1' 
dze — p-lė Genovaitė Zo- 
vytė.

Antroje pertraukoje kal
ba apie motinas ir vaikus 
Tėvas kun. K. Urbonavi
čius.

Trečioje pertraukoj cho
ras ir vėl linksmina publi
ką dainomis. Gražios dai
nos ir gražiai sudainuotos, 
stačiai žavėja.
ko jūsų korepondentui su
žinoti, kad tai buvo Dar
bininkų Radio grupė.

Teatrui pasibaigus pub
lika gražioje pakilusioje 
nuotaikoje išsiskirsto.

Gražūs patriotingi pa
rengimai ne vieną nuneša 
mintimis į Lietuvą, į pa
vergtą Vilniją.

Valio jaunime, jūs dirba 
te tikrai Dievui ir Tėvy 
nei!

Vėliau te-

v •

Koresp

TIK MĖNESIS

i

i

TIK MĖNESIS

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building 

525 E. Broaduay, S. Boston =

I i 
i

Ofiso Valandos =
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi

s sas uždarytas subatos vakarais ir I

nedSldieniais, taipgi seredomis nuo
12-toB dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir Z-Bay

l
I
z

si' •0

I

Geg. 7 d., 8 vai. vak., pa
rapijos salėje, 492 E. 7tb 
St., moterys - merginos 
laikė susirinkimą šv. Pet-

W _yx.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: TeL Brockton 4110

Montello, Mass.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GAUNAU8KAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston

I
i

I

251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valaudoe nuo 9 iki 12, nuo 
1 ^0 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomia nuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal sutarti)

Ofiso valaudoe nuo 9 iki 12, nuo
1 ^0 iki 6 ir nuo 6 :30 iki 9 v. v.
Seredomls nuo 9 iki 12 ▼. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėliosi ia nuo 9 iki 12 vaL

(pagal sutartį)

gyveno 31 metus. Paliko 
moterį Marijoną (Razva- 
dauskaitę) ir dukterį. Su 
šv. mišiomis laidojamas iš 
šv. Petro bažnyčios, geg. 
12 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Pp. BUŠMANŲ ŠEIMA
PADIDĖJO

Šiomis dienomis pp. P.
Bušmanai susilaukė sūne
lio. P-nas Povilas Bušma-
nas yra žymus biznierius.
Jis turi tris valgomųjų
produktų krautuves: Dor-
chestery dvi ir vieną Rox-
bury. p. Bušmanas yra se-

sakant naują, paiką 
WABNEE RADIO.

ma.
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LANKĖSI
Ketvirtadienį, gegužės 7 

dieną Darbininko Redak
cijoj lankėsi kun. Jonas 
Kripas, “Darbininko” uo-i 
lūs bendradarbis iš Wa- 
terbury, Conn. ir kun. An-j
tanas Plikunas iš Beau
fort, South Carolina. Pas
tarasis atvyko pas tėvus į
Hartfordą praleisti atos
togas. Kun. Kripas atvyko
į Darbininką pasitarti ek
skursijos į Lietuvą reika
lais.
Peldžius

Administratorius p.
praneša, kad

kun. Kripas sutikęs vado
vauti pirmajai Darbininko
Adminstracijos skelbiamai
ekskursijai į Lietuvą.
GUB. CURLEY KANDI
DATAS į SENATORIUS

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoje paramos.

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą V. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
POKII.IAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir RA
MAMS. Sperialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
71 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ 
p J95D ST., SO. BOSTON, MASS.

Tel. TRO 9438

FOTOGRAFAI
LUZACKAS ir SURVILAS
Fotografuojant vestuves, šei

mynas. ir pavienius.
Taipgi, užlaikėm geriausius 

fremus paveikslams ir 
diplomams.

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

I

Gubernatorius Curley,
galutinai nusprendė kan
didatuoti į Jungt. Valsty
bių senatorius. Nors tą sa
vo nusistatymą jis buvo
gana anksti paskelbęs, bet,
atsiradus daug kandidatų
iš demokratų partijos į
gubernatorius, atsirado

f
i
ipavojus demokratams pra-

am

Tel. South Boston 0815

D. A. ŽALUSIAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

I LIETUVIU SKALBYKLA
į Skalbiame ir protiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista- 

j tome drabužius visur, kaip tai: 
i So. Boston, Cambridge, Brighton 
Itorchester ir kitur. Pamėginkite 

Į ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą.

7-9 Ellery St., So. Boston 
Tel. So. Boston 2923

UETUViy KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies I 

duoną kaip rugynę taip ir I 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
iš geriausių miltų. Visose bu- 
eernčse reikalaukite K. Plevo- 
ko duonos. Mes tiesiai iš ke

pyklos pristatome duoną į na
mus.

K- PLEVOKAS, sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

PRE GERO GYDYTOJO

366 W. Broaduay 
SO. BOSTON, MASS.

TeLREIKIA KREIPTIS

PETER KISELISPETER ŪSELIS

tr

OK
—



* dakbihinkas
s

//! 1 į
N

1 ru v II

-

s ■* i i* \

Mažas Veiksmelis -
Milžiniškas Vaisius

Nekartą girdžiama žmo- pat esąs. Pranešta man, 
gų sakant, o kad turėčiau kad didysis milžinas buvo 
atatinkamos progos, jėgų, turtingas krautuvininkas, 
turto, kiek gero galėčiau kurio medžių slyvos buvo 
žmonijai nuveikti! Rodos,'labai saldžios; 
tas žmonių išsireiškimas! 
jau visai paliko banalus. 
Pažvelgkime giliau į šį da
lyką. Ar ištikrųjų, reika
linga turėti turto, didžių
jėgų, tam tikrų gerui nu- gautas, 
veikti progų, kad apturė
jus didelius darbo vai
sius? Juk mes žinome, kad 
tiktai iš mažų daiktų nu- 
veikimo dideli pasiektini. 
Kaip dažnai tas mažasis, 
niekam nežinomas 
lis, sujungtas su 
teisinga intencija 
šimteriopą vaisių,
ar neužtikrins sekantis ap- 
rašymėlis to mažojo dar
bo vertumą.

♦ * *

darbe- 
gryna, 
atneša
Bene,

— kurios, 
pagaliau, i priviliojo ma
žąjį vaikutį ir privertė jį 
bėgti jas paėmęs. A...! bet 
didysis milžinas buvo grei
tesnis. Vaikutis liko su- 

Dabar jo ateitis
nulemta... kalėjimas.

Pašaukiau vaikutį į šalį, 
kad šiek tiek galėčiau iš
tirti jo pasakos pusę. — 
Kodėl, — sakau jam, —tu 
drįsai pavogti šiuos saldu
mynus.

Vaikutis, nors pirmiau 
buvo išsigandęs ir susigė
dęs, dabar išdidžiai iškėlė 
savo galvą ir atsakė:
— Tamsta, žinokite, kad 

nepaėmiau saldumynų dėl
to, kad pats jų užsigei
džiau. Turiu sergančią mo-— Svečiavausi vienam I-

talijos miestelyj, — malo
niai pasakojo vienas senas 
generolas. — Kartą gatvė
je užtikau didelę žmonių 
minią. Kažkoks ten bruz
desys viešpatavo. Užgir
dau, mažo vaiko balsą. Ir 
kur jis nerėks. Vienas sto
ras, su kietu sprandu vy
ras tąsė vaikučio ausis.

tinėlę: — retai ką gali su
valgyti. Aš troškau par
nešti jai šiuos saldumynė- 
lius, nes žinau, kad jie 
daug gero jai atneš.
— Tai tau reikėjo papra

šyt krautuvininko, — at
sakiau mažajam vaikučiui.
— Tas tiesa. Bet neturė

jau užtektinai drąsos pa-
Aš gi priėjau artyn; minia 
mane prileido prie šio mil
žino. Vaikučio žydriosios 
akutės taip maloniai, sal
džiai į mane žvilgterėjo, 
jog, rodos, visa mano šir
dis sutirpo. Negalėjau at
silaikyti prieš to mažyčio, 
kaip dangaus mėlynė akis. 
Sujaudinančiai užklausiau 
koks nesusipratimas čia

prašyt. Bet mano draugai 
daug kartų man papasa
kojo, kaip jie ne vieną kar
tą paėmė ir visai paskui 
pabėgo. Pamaniau sau, 
kad ir aš kartą pabandy
siu. Brangusis generole, 
apsaugok mane nuo gė
dos; maldauju tavęs, neį
žeisk mano motinėlės šir
dį pranešdamas jai, kad

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

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

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenne, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROKBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadvay 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR^OS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Markslen€,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 

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

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot RaM. — EI i žabe th Oralta,

111 H. St So. Boston, Mass. 
TeL ŠOU Boston 9282

Fin. RaSt — Marijona MarkonintA,
29 IVhlpple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona Stanlnllnte,

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdar® — Ona Mizgirdiene.

1512 Colnmbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — K. Jannbonlenė,

1428 Columbia Rd., So. Boston, Mase.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarnink< mėnesio.

ŠV. JONO EV. BLPAŠALPiNfi 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas J n ozas Švagždys.
601 6th St, So. Boston, Mass. 

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
1514 Colnmbia Rd„ S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
1 109 Bowen St, So. Boston. Mass.
Maršalka Jonas Zaikis,

7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinklmns kas tre

čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
Į 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:80 vai. vakare. pobafaiytlnčj iw 
rainėj.

Visata draugijos reikalais kreipkite* 
paa protokolu raštininkę.

jos sūnus vagis. Aš mirsiu 
iš skausmo jai ji sužinos.
— Vesk mane prie tavo 

motinos.
— Su džiaugsmu, genero

le... Bet, nepasakyk, nesa
kyk nieko apie šitą įvykį, 
nes jos širdis bus taip įžei
sta.

Neužilgo mano mažasis 
vadas atvedė mane į seną, 
vos ramsčiais besilaikan
čią lūšnelę, kurioj, apytam 
šiame kampelyje, lovoje 
gulėjo senutė, vargšė vai
kučio motinėlė. Sukrutėjo 
gulinti senelė ir, neatsi
kreipdama užklausė: — 
kur taip ilgai buvai, ma
no sūnelį? Jau trejetą va
landų kaip tavęs laukiu.

Vaikutis į tai nė žodžio 
neatsakė. Laikė jis išties
tą savo rankutę ir siūlė 
motinai gardumynų. — 
Žiūrėk, brangioji motinė
lė, atnešiau tau ko gero.
— Kurgi gavai? — ji nu

stebusiai paklausė.
— Šis ponas juos man 

nupirko.
Tiesa pasakius, aš krau

tuvininkui užmokėjau už 
pavogtuosius gardumy
nus. Vargšė moteriškė, 
vaikučiai mane priminus, 
tuomet mane patėmijo. 
Gražiai man padėkojo ir, 
toliaus man papasakojo 
savo liūdną gyvenimo, su 
daugel vargų ir išsižadėji
mų pilną istoriją. Ji buvo 
šveicaro kareivio našlė. 
Jokio turto jis jai nepali
ko išskyrus mažą kryželį 
ir kitų mažų daiktelių. 
Bandžiau vargšę moteriš
kę suraminti; parekomen
davau jos padėtį vietiniam 
klebonui, kuris suieškojo 
geraširdžių žmonių varg
šei moteriškei pagelbėt ir 
suteikė gerą vietą jos sū
nui.

Trisdešimts metų vėliau, 
įvairių reikalų sumeti
mais, prisiėjo man grįžt 
šion vieton. Ramiai sau, 
savo kambarėlyj gėriau 
kavutę. Žiūrėjau per lan
gą. Mačiau, kaip ištisa eilė 
vaikų pramaršavo.

— Tie vaikai — pranešė 
man mano šeimininkas, — 
esą tie, kurie kokiu nors 
būdu per savo neapsimąs- 
tymą padarė vieną kitą 
klaidą. Vienas kunigas yra 
jų tėvas ir mokytojas. Jis 
juos auklėja, moko, teikia 
atitinkamą mokslą jiems 
patapti daržininkais ir net 
mokytojais. Šis kunigas 
Vokietijoj sutaupė daug 
pinigų; beto, jis daug au
kų surinko ir dabar pri
žiūri ir moko apie aštuo- 
nias dešimts tokių nusi
kaltusių vaikų.

Susiinterasavau tuo da
lyku ir susipažinau su ge
rojo kunigo darbu. Suži
nojo, kad šis kunigas buvo 
tas pats kadaise mažas 
vaikutis, kurį aš išvada
vau iš didžiojo milžino 
krautuvininko rankų. Ap
lankiau jo institutą. Paži
no gi mane ir džiaugsmin
gai į mane prabilo: — Nuo 
tos valandos, kada jūs li
kote mano išvaduotoju, 
teturėjau vieną mintį ir 
tikslą, kuris buvo: Ki
tiems trokštu tai padaryti, 
ką jūs teikėtės man pada
ryt. Šią intenciją su Dievo 
nagelba galėjau įvykdyt 
ir, daugiau ne vieną vai
kutį, kuris pirmą kartą

Vilniaus Vargai
P. Lunskis. me lėšų. Dėliai šito labai 

ir labai prašau Jūs, Bran
gus N.N., priminti N.N. 
lietuviams..., kad jie imti}

Ten toli, kur srauni, a- ieško užuojautos. Vilniaus S^a^ į širdį šitą reikalą, 
not dainiaus, “Vilija mūsų lietuvis laukia tos dienos,! kurs yra pats svarbiau- 
upelių močiutė” teka ir sa- kada išauš laisvės rytas, s^as> pamatinis Vilniaus 
vo krištalinėmis bangomis kada nušvis giedrios die- krašte, ir gelbėtų nuo pra- > 
Gedimino pilies pamatus nos laisvės saulė, kada jos žuvimo mus, nes likę be 
skalauja, gyvena mūsų spinduliai pasieks jų sa- kalbos, be tikybos, be do- 
broliai - lietuviai. Už 'jūrių manotas bakūžėles ir įneš ros ~ broliai vilniečiai
marių, už vandenėlių, kur į jų gyvenimą tikro lietu- ^us bolševikai arba ki- 

kų pilies sienos riogso, kur Maža to! Vilniaus lietuvis lietuviams...
Birutės - šil- tiki, kad jo ilgesį, jo var- plati, bet darbininkų — 

kak lietuvaitės, meilė gus, ir mes išeiviai lietu- PJov®jU maža. Mano var- 
liepsnojančios lūpos susi- viai amerikiečiai, bent dalį; du paprašykite ir kunigus, 
tiko su jos sūnelio Vytau- pasiimsim sau. Jų nepa- draugus, kad šitą reikalą 
to lūpomis, — ten šiandie- laužiami pasiryžimai, gele- iškeltų aukštai Amerikos 
ną mūsų broliai lietuviai 
dejuoja spaudžiami kieto 
lenkų jungo. Ten kur kita
dos Birutė linksmia veido 
šypsena ir dainomis liejo 
į Vytauto širdį tėvynės 
meilės jausmus, šiandieną 
lietuviams draudž i a m a 
gimtasis žodis ir daina.

Todėl nei kiek nestebė
tina, kad lenkų slopinama 
lietuviška daina liūdnai 
plaukia Vilniaus kalnelių 
viršūnėmis laisvosios Lie
tuvos pusėn. Dainos aidas, 
persunktas laisvės ilgesiu,

apleistos- samanotos, Tra- viško naujo džiaugsmo, tataučiai — visai svetimi
Dirva didelė,

• v

nų, vadovaujantis North German 

Lloyd laivyne, gerai žinomas sa

vo greitumu, puošnumu ir patar
navimu. Šio laivo Tresios Klesos 

įrengimai, kurių daugelis yra bu

vusieji Turistų Klesos kambariai, 

yra dideli ir oringi. Dvi pasilink

sminimų salės, du valgymo kam

bariai, du rūkymo kambariai, 

specialis vaikų kambarys, gimnas

tikų salė ir išlaukiniai deniai — 

visa tai yra įrengta patogumui ir 
patenkinimui keleivių. Specialias 

pasilinksminimo programai bus 

surengti Teplanszkio ekskursijai 

ir kiekvieną vakarą bus kalban

tieji judžiai bei šokiai pasilinks

minimo salėse. Skl.

“ , nepalenkiami lietuvių visuomenėje. Tai- 
persunkti laisvos gelbėkite, Brangūs Bro-

meile. šituose reikaluose Vii- 
. t _ - .. . n

žinė valia, 
norai, 
tėvynės Lietuvos .
šiandieną, rodos, kalbėto niaus kraštą!... 
kalba į kiekvieną atskirai,! !

SOUTH BOSTON DIDELI 
BARBENAI

Parsiduoda 6 šeimynų 
namas ant West 3rd St. 

I Viskas beveik naujai iš- 
Šis laiško turinys tepa- taisyta, namas pilnai iš- 

kad mes išeiviai bent da- suka labiau mūsų žvilgsnį renduotas. Rendų atneša 
lėlytę pakeltumėm jų sun- i Vilniaus kraštą. Parduoda

I Jei ne tėvynės meilė, tai uz $450°- Lengvos išlygos.
Ant East 7th St., netoli 

jausmai tėvynės tų mus įpareigoti daugiau “L” Street maudynių par- 
atjausti vargo, ’ ‘ °

v •

kios gyvenimo naštos. Kad
tai netušti mano žodžiai, bent artimo meilė privalė- 
ne vien 
meilės pagauti širdžiai 
šneka, leisiu šalia savęs prispaustuosius, kurie ne- 
prabilti j, jus išeiviai, vii- nustojo energijos ir pasi- įambariai, garinė šilu-

kančių, siduoda 2 šeimynų namas 
’ su visais vėliausios mados 

7 įtaisymais, dideli ir švie-

paklydo, išmokiau, išauk- 
lėjau, ant gero kelio pasta
čiau, parodžiau kaip likti 
geru krikščionimi ir nau
dingu piliečiu.

Gėrėjausi ir džiaugiaus 
gerojo kunigo darbu, drą
sa ir ištęsėjimu. Viską jo 
institute radau taip tvar
kiai, nustatyta. Meilė vi
sur viešpatavo. Vaikučiai 
pilni meilės ir pagarbos 
gražiai sugyveno. Jis buvo 
jų “Geras Tėvelis”, taip 
jie Jį vadindavo. Suteikęs 
atitinkamą institutui au
ką, palinkėjęs gražiausios 
Dievo palaimos mano ge
rajam draugui kunigui iš
vykau tolesniems reika
lams.

♦ * ♦

Rodos, mažas buvo to 
generolo tam mažajam 
vaikučiui gailestingas dar
bas. Bet, sėkla liko pasėta; 
metai ją išaugino: — iš
augino ją į vaisiaus atne
šantį medį, kurio vaisiai 
buvo vargšų prieglauda, 
paklydusių vaikelių prie
žiūra, apleistųjų, užmirš
tųjų suraminimas ir pa
guoda. Čia jie gavo išauk
lėjimą, mokslą, dorybę ir 
Dievo meilę. Ir tai tik ma
žas gailestingumo darbe
lis...

PRANEŠIMAS MOTERŲ 
SĄJUNGOS KUOPOMS

niečio brolio lūpoms. Čia šventimo religijos ir tėvy- ma, maudynės, 
paduosiu Vilniuje gyve- nes labui, 
nančio lietuvio laiško 
svarbesnias mintis, rašy- trauka paduodama nieko 
tas lietuviui amerikiečiui.
Štai jos:

“... Bloga yra, kad nyks- 
tame tautiškai ir doriškai.. 
Vaikai nemokinami tiky
bos visai arba kur-nekur 
yra mokinami tikybos ne
suprantama kalba ir sveti
mų jiems žmonių. Yra to
kių vietų, kur draudžia 
tėvams mokinti tikybos 
savo vaikus. Tas daroma 
dėl to, kad tėvai neišmo
kintų savo vaikų tikybos 
lietuvių kalboje. Todėl pa
sidarė didžiausias gyvas 
reikalas siųsti į sodžius, 
pas lietuvius sodiečius taip 
vadinamus mokytojus - 
daraktorius, kurie vaikš
čiodami iš vieno namo į

I f

Mass., Me. ir N. H. Mo
terų Sąjungos Apskr. su
važiavimas įvyks gegužės 
24, 1936, Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, Norwood, 
Mass. Sesijos prasidės 
1:30 vai. po pietų. Visos 
kuopos malonėkite prisių
sti atstoves ir įnešimus. 
Taip-gi įvyko naujos val
dybos rinkimas. Yra kele
tą svarbių klausimų, ku
rių toliau negalima atidėti. 
Vajus dar neužsibaigė. Vi
sos kuopos testo ja į lenk
tynes, kuri daugiausiai 
naujų narių prirašys. La
bai svarbu, kad kuopos 
augtų narių skaičiumi.

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskr. Pirm.

ąžuolinės 
grindis, nauji pečiai, bal- 

įg_ tos sinkos, piazai ir vieta 
įvažiuoti automobi 1 i u i. 

, . . . Parsiduoda tik už $4800. 
netaisius. Vardai bei pa- Lengvos išlygos, 
vardės, kas ir kam rašė, -------------
nesuminėti pageidaujant „ West 7th St. vienos 
. . . šeimynos namas, suside-laiško autoriui. dantis iš 9 kambarių su

vėliausios mados įtaisy
mais, garinė šiluma, ąžuo
linės grindys, naujas pe
čius, balta sinka, naujai 
apkaltas iš lauko su šinge- 
liais, naujas stogas, 
lis yardas. Kaina 
Lengvos išlygos.

Kreipkitės pas 
“L 332 w.: 

way, So. Boston,

PASTABA. Laiško

TEPLANSZKIO EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

Ponas Eugene Teplanszkv, va

dovaus Vasarinės Ekskursijos 

birželio 14 d. laivu “Bremen” iš 

New Yorko, yra gerai žinomas 

tarpe per Atlantiką keliaujančių j 

keleivių. Kaipo keleivių palydo- KUPSTĮ 
vas į Centralinę ir Rytinę Euro

pą, p. Teplanszky yra jau pada- Tef SOUth Boston 
ręs aštuoniasdešimts dvi keliones -------------------------------------------------
ten ir atgal vienu iš greičiausiu ,.Pr?fesi?nnI?L biznieriai, pramoninkai, 

® ” kūne skelbiasi “Darbininke tikrai
laivu Europa Jis nuosekliai yra ' verti skaitytojų paramos, 
susipažinęs su Europos Žemynu v,<d vursfnkitAo “nnrhininke” 

ir jo vadovaujamos ekskursijos 

keleiviai ras jo patarimus ir va- 

dovybę neapsakoma? naudingais, 
i \*so to priedui, dar reikia pri- 

kitą prirengtų vaikus lie- dėti prižiūrėjimas visų kelionėj 

tuviškai prie pirmųjų sa- smulkmenų jo vadovaujamų ke- 

kramentų ir pramokytų 
lietuviškai skaityti, rašyti.
Bet tokiam didesniam 
skaičiui mokytojų - darak
torių išlaikyti mes neturi-!

smulkmėm
leivių laike kelionės per Atlanti- 

ką, o pasiekus kitą pusę, jis pa

gelbės keleiviams muitinėse per

žiūrint jų daiktus, bagažo perve

žimą kaslink vykimo į Lietuvą.

“Bremen” laivas yra 51,656 to-

dide- 
$3,800.

A. J. 
Broad- 
Mass. 

9423.

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.

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680

I
I
I
I
I
I



Antradienis, Gegužės 12 3., 1236 BSRBIFINK^S
TELEPHONE

2680 DAĘBIJUW(AS 366 W. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

Vilniaus Klausimu Naujas Laikraštis
Kas rudenį mūsų svetainėse skardžiai skamba 

patriotinė daina “Mes be Vilniaus nenurimsim”. Jos 
žodžiai ir melodija reikšmingi ir triukšmingi — rodos, 
kad metame pirštinę visam pasauliui. Tačiau taip tik
tai rodos: praskamba daina, praeina diena, ir mes vėl 
nurimstame — iki kito rudens. Gedulinga Vilniaus 
praradimo sukaktis virsta automatiniu įpročiu, kuria
me vis mažiau patriotinio įkarščio pasireiškia. Ta su
kaktis minima daugiausiai dėlto, kad visi taip daro. 
Neviena kolonija nenori išsiskirti ir būti rodoma pirš
tais, nes neminėti Vilniaus būtų skaitoma neatleistinu 
nusižengimu. Gerai dar, kad tasai automatinis pami
nėjimas giliai įsišaknijo mūsų išeivijoje ir gal pragy
vens visus kitus įpročius. Nors tiek galime pasidžiaug
ti, kad Vilnius turi pilietybės teisę mūsų mintyse.

Tačiau kiek pasitarę su savo patriotine sąvoka, 
ar galime drąsiai teigti, kad mes ištiesų be Vilniaus 
nerimstame? Ar negalėtume kiek daugiau savo nery- 
mastavimo parodyti? Ar tie apdaužyti, trafaretiški, 
kartą į metus rengiami Vilniaus paminėjimai pakan
kamai atlieka mūsų dėl Vilniaus pareigą? Vargu, 
rods, teigiamai į tai galėtume atsakyti. Jauste jaučia
me, kad to neužtenka, kad negana retkarčiais šūktel
ti: “nenurimsim” ir vėl susičiaupti, bet reikia veikti 
pastoviai ir sistematingai. Juk turime Vilniui vaduoti 
Sąjungą — ką gi ji veikia? Rodos, nors retkarčiais ji 
privalėtų kiek pasirodyti, kad dar tebegyvuoja, ypač 
šiuo momentu, kada istorija sparčiai suka Vilniaus 
likimo ratą — ne mūsų pusėn.

Tuo tarpu pats Vilnius be mūsų — nenurimsta, 
bent lietuviškoji Vilniaus dalis. Jis sunkiai kovoja dei 
vis silpnėjančios savo gyvybės. Reikia atsiminti, kad 
lenkai ten nesnaudžia. Jie nepalieka Vilniui galimybės 
savo likimą nulemti. Lenkų spauda nesiliauja teigusi, 
kad Vilnius tai esą lenkiškos kultūros lopšys, ir jį ap
leisti būtų neatleistinas nusikaltimas Lenkijos istori
jai. Lenkams nėra svetimos lietuvių pastangos Vilniui 
atgauti. Prieš lietuvių agitaciją jie veda smarkią 
kontr-agitaciją ne vien žodžio bei spaudos propagan
da, bet ir darbu. Jie neigia lietuvių kalbą, uždarinėja 
mokyklas, persekioja ir baudžia lietuvių laikraščių 
redaktorius, liaudies švietėjus ir visuomenės veikėjus. 
Sunku prieš juos atsispirti, nes jų rankose valdžia. 
Tuo būdu lietuviai Vilnijoje veikiai pražūtų, jei nesu
silauktų pagelbos iš Lietuvos* Tą pagelbą Lietuva 
kiek išgalėdama teikia, Vilniaūs gynimo sąmonė liau
dyje kas kart stiprėja. Tik mes lyg jaučiame atsilikę. 
Gal amerikonišku skubotumu mes nekantraujam, ne
matydami Vilniaus vadavimo sparčių rezultatų. Bet 
juk tai ne ginklų, bet kultūros kova. Ji tęsiasi amžius 
ir jos vaisiai tik pamažėliu ima ryškėti. Jei tokiam 
spaudimui iš lenkų pusės esant, lietuvybė Vilnijoje

Brooklyne pradėjo eiti socializmas, ir komuniz- 
naujas lietuvių žurnalas1 mas, ir fašizmas. Turėjo- 
“Tauta”, kurį redaguoja me kadaise galingą vals- 
gerai visiems žinomas pa- tybę nuo jūrų lig jūrų. Da- 
triotas, karys ir literatas, bar mažesnėse ribose, pen- 
p. Petras Jurgėla. Pirma- keto milijonų lietuvių ei- 
sai žurnalo numeris atro- lėse, turim kurti plieninio 

tvirtumo tautos vienybę, 
visuotinį tautišką lietuvių 
susipratimą, išaiškinti mū
sų tautos tikslus ir būti
nus reikalus ir jų atkak
liai, vieningai siekti!”

Tas skambus, stambokai 
perdėtas ir egzaltuotas šū
ksnis prašosi komentarų 
— daug jų — tačiau pa
prasčiausia etika liepia jų 
nedaryti, tik pasveikinti 
naują literatinį kolegą ne
meluotai nuoširdžiais lin
kėjimais, kad išsilaikytų 
ant pasirinktosios linijos 
iki galui (Dieve duok, kad 
tas galas greit neateitų!) 
ir savo stambius užsimoji
mus nors dalinai pajėgtų 

K.

do gražus ir estetingas, 
turinio gi atžvilgiu laikosi 
ir žada visados laikytis 
neutralinės vagos. Jo tik
slas kultūriniai - patrioti
nis, norįs suburti į vienin
gą kūną visus sveikus gal
vosenos Amerikos lietu
vius, įsąmoninti 'juose tau
tinį susipratimą, gelbėti 
nuo ištautėjimo ir tuomi 
sukurti “didžią ateitį”. 
Tai, anot “Tautos”, ne tik 
darytina, bet ir būsią pa
sekminga. “Su tikra mei
le, nuoširdžiai, — sako 
žurnalas, — atkakliai ir 
sutartinai dirbdami ir ei
dami tautiniu keliu, galė
sim sukurti tokią Lietuvą, 
prieš kurią nusilenks ir įvykdinti.

tas daiktas). Kaimietis ne
turi gilesnių įrodymų Die
vo buvimui, tikrajai Baž
nyčiai pažinti, jai atskirti 
nuo klaidatikių bažnyčių. 
Kad taip yra, matyti iš 
skleidžiamų nekatalikiški]

ventojų yra daugiau kaip 
pusketvirto šimto tūkstan
čių, tai didelė dalis visai 
neskaito laikraščių. Tiems 
daugiausia taip pat įsisą
moninimo trūksta. Tokiais 
katalikais neabejotinai y-

raštų katalikų tarpe. Ad- i ra pasižymėjusi katalikiš- 
venstistų, anabaptistų ir ka Ispanija ir Meksika, 
kitų sektų knygelės, suf ai- i Kilus prieš Bažnyčią au- 
šuoti Šv. Rašto leidiniai į droms, vienur (Ispanijoje) 
yra įsileidžiami į kataliko 
namus, už juos mokami pi
nigai.

Lietuvos katalikų šeimo- 
gražus įprotis

Vyrams Įsidėmėtina
Iš prei. Boriševičiaus paskai- priekaištus. Mūsų kaimie- 
tos Lietuvos Katalikų Moks- Įjs> išgirdęs nekatalikišką
liniukų ir Mokslo Mėgėjų su

važiavime Kaune.
šūkį (turint galvoje tą 
prasmę, kuri yra įsigyve- 

Mūsų liaudies tikėjimas nusi) “Tėvynei ir Dievui”, 
nėra sąmoningas. Kaimie- pradeda manyti jį esant 
čiai neturi sistematiško ti- teisingu. Daugelis esti su- 
kėjimo tiesų pažinimo. Tai klaidinami materialistiniu 
matyti iš to, kad daugelis tvirtinimu “Tikėjimas yra 
nežino pačių elementarinių privatus dalykas”, kad ti- 
dalykų, kaip antai: ligonis kėjimo tiesos gali būti mo- 
arba senelis apsiskundžia ' * 
nelankąs bažnyčios, nemo
ka atsakyti į paprasčiau
sius tikėjimui daromus

kinamos tiktai bažnyčioje. 
Dabartinio Šv. Tėvo bal
sas apie Katalikų Akcijos 
apaštalavimo uždav i n į,

dar atsilaiko, tai reiškia, kad kova eina sėkmingai.
Taigi subruzkime. Mums nereikia ieškot naujų 

kelių bei organizacijų. Turime Federacijos žinioje e- 
samą V.V. Sąjungą. Tinkamai paskatinta, V.V. Sąjun
ga gali sėkmingai savo uždavinį atlikinėti. K.

tarsi, niekad nėra girdė
tas. Labai maža liaudies 
dalelė Katalikų Akciją re
mia, o dar mažesnė dalelė 
supranta jos tikrąjį tikslą. 
Pavyzdžiui, Vilkaviš k i o 
vyskupijoje katalikiškose 
draugijose yra 24.097 na
riai (iš 1932 m. statisti
kos) . Nekatalik iškošė 
draugijose toje pačioje 
vyskupijoje yra 1.236 na
riai. Tad iš 351.403 gyven
tojų susipratusių katalikų 
yra maža.

Tas pats yra ir kitur, se buvo
Pav. Telšių vyskupijoje iš šventadieniais iš ryto gie- 
389.302 gyventojų katali- doti Rožančių, šv. Panelės 
kiškose draugijose suau- garbei giesmes. Tas spro
gusių yra 13.781 ir vaikų tis neabejotinai palaiky- 
8.880 (statistinės žinios iš, ‘ 
1932 m.). Didžiuma, tiesa, 
dar nėra Bažnyčios prie
šai, bet tai yra merdėjan- 
tys katalikai, imant dėme
sin, kad Bažnyčia yra 
draugija, kurios narius jų 
vyriausias vadas Šv. Tė- jama užsienių katalikiško- 
vas yra įpareigojęs Kata
likų Akcijoje dalyvauti ir 
taip būti vieni kitiems a- 
paštalais, vesti prie Kris
taus. Pagaliau, kiekvieno 
draugijos nario yra parei
ga rūpintis, kad draugija 
klestėtų. In casu, toli gra
žu taip nėra. Ačiū Dievui, 
kad viena visuomenės da
lis gražiau prezentuojasi, 
būtent, moterys. Vyrų at
šalimas pernelyg yra dide
lis. Pastarųjų kiekis Kata
likų Akcijoje, imant dė
mesin suaugusius, yra la-! nekatalikiškų 
bai mažas. Iš ankščiau pa-! Vilkaviškio 
rodytos statistikos Vilka- prenumeruojama 
viškio vyskupijoje suau- | katalikiški laikraščiai 
gūsių vyrų yra vos 4.206. 

j Tą skaitlinę sudaro pava
sarininkai vyrai (2465) ir 
Katalikų Vyrų Sąjungos 
nariai (1741); Telšių vys
kupijoje iš ankščiau nu
rodytos skaitlinės vyrų y- 
ra 5162.

Visa klausimų eilė mūsų 
katalikiškajai liaudžiai y- ««= 
ra terra ignota (negirdė-'jei visoje vyskupijoje gy-

banditų deginamos bažny
čios, naikinami vienuoly
nai, kunigai, kitur (Meksi
koje) pačios valdžios buvo 
uždaromos bažnyčios, žu
domi vienuoliai, kunigai ir 
sąmoningi katalikai, šimto 
tūkstančių tikinčiųjų rei
kalams paliekamas vienas 
kunigas. Kaip būtų mūsų 
katalikiškoje Lietuvoje, 
kilus didesnei audrai, ne
sunku įspėti. Tokioms 
nuoskaudoms ne daug kas 
pasipriešintų.

I

Prie Šventų Sakramentų 
ėjimas taip pat apverkti
name stovyje. Jais naudo
jasi moterys. Velykinės 
metu, ir tai prieš pačias 
Velykas, grūdasi vyrai at
likti tą nepakeliamą naš
tą. Statistika parodo, pa
vyzdžiui, Vilkaviškio pa
rapijoje iš 8000 gyventojų 
yra daugiau kaip 800 nei- 

j nančių išpažinties, Šuns
kuose iš 3000 žmonių nei
nančių išpažinties apie

davo žmonių religinę dva
sią ir dalinai pavaduodavo 
religinius ir dvasinius 
skaitymus. Giesmės jau iš- 

; nyko, religinio turinio 
knygos ne per daug skai
tomos, kaip tai praktikuo

se šeimose.
Nesąmoningi katalikai 

skaito, bent prenumeruo
ja žymų nekatalikiškų lai
kraščių kiekį. Esu susipa
žinęs su statistinėmis ži
niomis Vilkaviškio vysku
pijoje iš 1932 metų ir Tel
šių vyskupijoje. Pastaro
sios vyskupijos 26 parapi
jose (^kuriose gyventojų y-j 
ra 63,033) katalikiškų lai
kraščių skaitoma 4,490 ir 25%. Panašūs reiškiniai ir 
nekatalikiškų 1541. Apie kitur. Reikia pasakyti, kad 
30%, vadinasi, skaitoma i io% yra nepraktikuojan- 

laikraščių. čių katalikų. Taip kalba 
vyskupijoje 

16.904
v v • • •---- 1 ir

7,555 nekatalikiški, neį
skaitant kai kurių gelto- 

I nųjų laikraščių. Išeina, be- 
iveik pusė skaitančių laik- 
'raščius mąsto nekatalikiš
kai. (1935 m. sumažėjo 
laikraščių skaitymas 22%. 
Tokias informacijas teko 
skaityti viename oficialia
me dokumente). Iš viso,

vienas oficialus dokumen
tas. Bažnyčia daugelio ne
lankoma. Vaikai, ypač pie
menukai, bažnyčios lanky
mo atžvilgiu yra labai pa
miršti. “P.”

v — • Tarp praeities, kuri ne
begrįš, ir ateities, kurios 
nežinome, yra dabartis, 
kur turim atlikti savo pa
reigas.

A. de Gasparin

Daniel A. Lord, S. J.
x * *

Svč, Marijos Dangun 
Ėmimas

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

(Tęsinys)
NENUBAUSTAS KŪNAS

Marijos kūnas čia vėl skiriasi nuo kitų, nes 
jis niekad nebuvo priežastimi sielos nusikalti
mo.

Jau nuo amžių Jos siela, per Nekaltąjį Pra
sidėjimą, buvo liuosa nuo gimtosios nuodėmės. 
Argi Jai priderėjo vaitoti po to paties priešo 
vergija, kuriam Ji galvą sutriuškino? Nieka
dos! Taigi, dėmės Joje nebuvo, ir per visą Sa
vo gyvenimą Marijos siela buvo tobula. Ji nė 
mažiausioj smulkmenoj neprasižengė.

Kaip siela, taip ir Jos kūnas buvo be nuodė
mės. Sielai niekad netrukdė Jos kūnas. Anaip
tol, Jos širdis plakė vien Dievo meile. Visuo
met arba melsdavos arba gailestingus darbus 
atlikinėdavo. Iš Jos lūpų girdėjosi žodžiai, ku
rie Dievą džiugindavo, žmones gi sužavėdavo. 
Jai nežinant, Jos kūnas jau nuo amžių buvo 
parengiamas Kristaus Įsikūnijimui.

Tam tikslui Ji ir padarė mergystės apžadus. 
Bažnyčioje arba namuose praleisdavo visą Sa
vo laiką. Dažnai maldose prašyte prašydavo 
Dievą, kad veikiai, o veikiai atsiųstų žmonijai 
žadėtąjį Atpirkėją, tuo pačiu visai nemanyda
ma, jog kaip tik Ji turėsianti būti Atpirkėjo 
Motina.

Kūnas Jai buvo tik įrankis visoms sielos 
svajonėms bei užsimojimams. Tenka konsta
tuoti, kad kūnas ir siela nė per plauką neiš- 
krypo iš doros kelio.

IŠ JOS KŪNO
Toksai nepaprastas tyrumas iš esmės turė

jo Dievo Motinai priklausyti. Vientik iš nekalto 
kūno tegalėjo gimti Dievažmogis Kristus. Dėl
to, visai neįmanoma, kad Marija atsitrauktų 
nuo Dievo šėtono pusėn. Jeigu Išganytojo iš
vaizda turėjo būti formuojama pagal Marijos, 
tai Dievo Motinos akyse, į kurias Kūdikėlis 
žiūrėjo, nederėjo būti nuodėmės šešėlio. Jos lū
pos, kurios bučiavo Kūdikėlio lūpukes, turėjo 
būti nesuteptos. Pirm negu pranašas Izaijas 
galėjo Dievo Žodį skelbti, jo lūpos buvo apva
lytos karštu akmenėliu. O Marijos lūpos turė
jo kalbėti ne vien apie Dievą, bet ir su Dievu, 
kaip kalba motina su kūdikiu.

Marijos rankos buvo grynesnės už tyriausi 
vandenį. Jos kūnas, prie kurio glausdavos Kū
dikėlis, nederėjo būti nuodėmės suteptas. Karš
tų kūno sujudimų Marija nejautė, kaip kad ki
ti žmonės jaučia.

NEPRIKLAUSOMAS
Nors Kristui ir Jai buvo skiriama mirtis, 

Vienok, Marijos kūnas nebuvo nuodėmės pa
liestas, ir jam nepriderėjo virsti dulkėmis, kaip 
kad nusidėjėlių kūnai. Šėtonas negalėjo Jos į- 
veikti; nei mirtis valdžios ant Marijos neturė
jo-

Juk Jos kūnas ir siela susigyveno skaisčiau
sioj vienybėj. Išganytojas giltinę buvo įveikęs, 
ir sušvelninęs mirties smūgį. Pagal dieviškąją 
esmę, Kristus, Savo Motiną tikrai mylįs Sū
nus, negalėjo Marijos palikti kapo nešvarumui.

Juk visa tai savaime aišku. Kitaip ir būti 
negalėjo. Nes kiekvienas mylįs sūnus tokią 
malonę darytų.

BRANGIOS RELIKVIJOS
Brangias relikvijas, k. a. kankinio kaulus 

arba nežinomo kareivio kūną, žmonės tinkamai 
ir saugiai užlaiko. Tokios liekanos plieno dė
žėse sudėtos, tikslu sulaikyti jas nuo subyrėji

mo arba sugedimo. Dėkingi ir susipratusieji 
piliečiai nuperka toms brangenybėms medžia
gos arba patogius namus, o sargai tas liekanas 
saugo nuo plėšriųjų rankų.

Taigi, jei maždaug nedėkingi žmonės tokį 
natūralų palinkimą turi, juo labiau Kristus, ku
ris Savo Motiną berybe meile mylėjo. Be abe
jo, Jis būtų bent tai daręs Savo Motinai, ką 
veltui daro kiti žmonės dėl mylimųjų mirusių, 
būtent: sulaikyti kūną nuo sutrūnijimo.

“NELIESK”
Uždrausta nešvęstomis rankomis altoriaus 

indus paliesti. Dėliai to jie ir laikomi po raktu. 
Jei keleivis lankytų Mt. Vernon, jis matytų 
daugelį daiktų, kuriuos vartodavo Washingto- 
n'fes, bet kartu ir pastebėtų korteles su užrašu: 
“Nekišk rankų”. Nuo smalsuolių taip pat už
slepiami ir mylimųjų laiškai, šių laikų balsa- 
muotojai, kaip ir senovės aigiptiečiai, moka 
bent kuriam laikui apsaugoti šaltą lavoną nuo 
apgedimo. Nors saugiuose karstuose laidojami 
numirėliai, vis tiek įsivyruoja galutinai supu
vimas.

Kad ir kažin kiek prilyginimų patiektume, 
išvada būtų ta pati, būtent, pas visus yra ben
dras palinkimas apsaugoti nuo smalsuolių, ne
labųjų ir naikintojų visa kas tik brangu, šven
ta, gražu.

Žinoma, saugoti apsaugoja, bet kartais tik 
trumpam laikui. Apiplėšiami ir tvirčiausi bati
kai. Balsamuotojų vaistai bei tepalai amžiams 
negali lavono palaikyti sveikame stovyje. Plė
šikai vis tiek įsiveržia it apiplėšia ar Aigipto 
karalių kapus ar net tabernakulus, kuriuose 
glūdi pašvęsti indai.

Sykį chemijos gaivalai pradeda lavone veik
ti, nebegalima jų sulaikyti, atremti. Nežiūrint 
kokias mes pastangas dedame, vis dėlto, vėjais 
nueina mūsų darbas, nes galų gale ant bran
giausių mūsų daiktų sugedimas ima viršų ir 
gana.

KRISTUS TURI VALDŽIĄ
Sulaikyti daiktus nuo supuvimo, Kristus 

turi ir visad turėjo galios. Kartais tą valdžią 
Jis ir parodo, pav. kai sulaiko nuo supuvimo 
šventojo kūną, kuris ypač skaistybėje buvo 
pasižymėjęs.

Kanonizacijos tyrinėtojams atidengus kapą, 
j kartais randas sveikas Dievo tarno kūnas — 
be sugedimo žymių, ir pagal Kankinių Istoriją 

i “atiduodąs saldųjį kvapą”. Lyg nujaučiant, 
| kad taip bus ir su jos kūnu, Šv. Teresėlė-Gėle- 
lė iš nusižeminimo meldės, jog jos kūnas tap
tų sutrūnijimo auka. Tenka konstatuoti, kad 
jos malda buvo išklausyta.

Kristus, idant apreikšti Savo galybę sulai
kymui daiktų nuo supuvimo, tokiais įrodymais 
nesinaudojo. Savo Prisikėlimu iš numirusių, 
Jis aiškiai įrodė turįs ant mirties valdžią. Tuo 
faktu Kristus sustabdė biaurias mirties pasek
mes, ir nuplėšė nuo kapo baimės šydą.
PASKUTINIS MIRTIES PRALAIMĖJIMAS

Be to, Atpirkėjas pažadėjo, kad paskutinėj 
dienoj, pagal šv. Pauliaus žodžius, Jis prikels 
iš dulkių visus mirusius, ir vėl vienybėn suriš 
sielą su kūnu. Ir vėl abu bendradarbiaus amži
nybėje.

Pilnybė danguje atsiekta, kada kūnas su 
siela vėl sujungtas. Ligi tai, žmogus pasilieka 
nepapildytas. Žmogus čia žemėje skiriasi nuo 
kitų ir dorybėmis ir gabumais, ir išvaizda ir 

[figūra, bet tik danguje yra tikra kūno ir sie- 
llos pilnybė. Tik danguje žmogus tada yra to
bulas, papildytas ir pasirengęs amžina laime 
džiaugtis.

PRIRENGIMAS SAVO MOTINAI
Taigi Kristus mirties pasėkas gali pašalin

ti. Juk Teismo Dienoje visai žmonijai Jie tai 
; darys, nes tada kiekvieno kūnas vėl bus suvie
nytas su savo siela.
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Marijos Užtarymo Galybe
PADE-

MOTINAI”
karaliaus 

motina —

guoju vardu: — Nusidėjė
lių Apgynėja.

NULIŪDUSIŲ 
VILTIS

Vienas jaunas vyras, 26 
metų amžiaus, prarado ti
kėjimą ir tapo bedievis, 
Nors mirtinai susirgs, vis
gi nesileido prikalbinti ku-

lan- 
nuo- 
kad 

duo-

“NEPAMIRŠK
KOTI MANO

Prancūzijos 
Liudviko IX
Blančė, vieną gražią dieną, 
eidama pro Paryžiaus ka
lėjimą, susiturėjo ties vie
nu kalėjimo narvelio 
gu, iš kurio kalinys 
širdžiai jos maldavo, 
jo pasigailėtų ir jam
tų laisvę. Karalienė Blan
čė atsakė: “To aš viena 
negaliu padaryti; visgi aš 
tave užtarsiu, kad taptum 
laisvas”. Ir ji paskubo pas 
savo sūnų — karalių Liu
dviką IX, ir maldaudama 
jo, tarė: “Paliuosuok tą 
kalinį iš kalėjimo, tai mel
džiu iš meilės dėl tavęs, 
meilingas mano sūnau”. 
Karalius išklausė motinos 
maldavimo. Ir tuojau įsa
kė pas 'jį pristatyti tą ka
linį, ir jam tarė: “Netru
kus tapsi laisvas, bet už 
tą laisvę nepamiršk padė
koti mylimai mano moti
nai. Jei ji nebūtų tavęs už
tarus mano akivaizdoje, 
būtum kalėjęs dar ilgus 
metus”.

Jėzus Kristus, Dangiška
sis Karalius, taip pat nie
kada neatsakė ir neatsako 
Savo Motinos maldavi
mams. “Maldauk, ką tik 
nori, geroji mano Motina”, 
Jis kalba Jai, “o viskas 
bus Tau duota ir įvykdy
ta, nes Sūnus negali nie
kada atsakyti Savo Moti
nai, kurią taip meilingai 
myli”.

Marija yra mūsų Kara-

pinimą nusidėjėliais, kad 
jie nepražūtų, jiems duo
da atgailos malonę, per, 
kurią juos išlaisvina iš nu
sidėjimų ir daro vėl ty-į 
rais ir nekaltais.

Todėl, su dideliu ir atsi- n^° pašaukti. Laikas ne* j 
,o mirtis 

artinosi. Motina ašaromis 
maldavo sūnaus, kad jis 
prisiimtų kunigą. Tuomet 
jo vienas maldingas prie* 
telis, kurio patarimų klau
sydavęs pirmiau, nuošir
džiai atsikreipė, kalbėda
mas: “Jei pats nesutinki 
daryti atgailojimo, tai ma
lonėk iš manęs priimti šį 
Švenč. Marijos paveikslė
lį. Aš tikiu, kad jis tau 
suteiks suraminimą ir pa
guodą”.

Mirštantis ligonis priė
mė duotą paveikslėlį ir ty- 

I Įėjime į jį kurį laiką žiū- 
;rėjo. Paskui, apversdamas 
jį, pamatė atspausdintus 
Šv. Efremo žodžius: ‘Spės 
Desperantium — Nuliūdu
siųjų (nusidėjėlių) Viltis!’ 
Ligonis giliai atsiduso ir 
pašaukė: “Gailestingoji
Marija, Tu tikrai esi nu
liūdusiųjų viltis ir palink- 

raktus, bet; smintoja. Kas gi labiau y-

1
jų: kirminų, vabalų ir kitų 
vabzdžių. Todėl naujai at
vykę iš Lietuvos ne visi 
galėjo tai pernešti ir iš čia 
išvyko. Čia labai įkyrus 
priešas “pikos”, vabalėlis, 
mažesnis už mūsų blusą, 
kuris lenda į rankų ir ko
jų panages, ten deda kiau
šinėlius ir sukelia didelį 
skausmą. Bet tai yra laiki
na ir po metų kitų pamažu 
galima priprasti. Ir mes 

į laisvu laiku šiuos vabalė
lius su adatom krapštam

mas pranyko ir užleido 
vietą saulėtai vilčiai ir 
drąsiam pasitikėj i m u i. 
Mirčiai prisiartinus, jis 
šūkterėjo: “Ar matote? 
Štai, Dangaus Karalienė! 
Marija ateina mane paim
tų pas save. Dėl manęs Ji 
gavo nuodėmių atleidimą 
ir išganymo malonę”.

Marijos širdis nusidėjė
liams visada atvira ir ati
darą. Bažnyčios šventieji; 
Tėvai teisingai Ją vadina: 
"Spės Desperantium — 
Viltis tųjų, kurie yra nete
kę vilties”.

GERBKIME MARIJĄ, 
DIEVO MOTINĄ

Savo išganymui neturi
me užtikrinimo. Tačiau, 
pamaldumas į Švenč. Ma
riją, anot šventųjų moky
mų, yra išganymo galin
gas ženklas. “Laimingi y- 
ra tie”, rašo Šv. Bonaven
tūra, “kurie yra Marijos 

' malonėje. Dangaus šven
tieji juos laiko už būsimus 
savo bendrus”. Tariant Šv. 
Jono Damasceno žodžiais: 
“Pamaldumą prie Marijos 
Dievas duoda tiems, kurie 
trokšta būti išganytais per 
Mariją. Tas, kurs turi tą 
ženklą, būtent, pamaldu
mą prie Marijos, bus Die- tikėjimu ir pasiaukojan- 
vo pripažintas, kaipo Jo čia meile, nes Ji yra Dievo 
saviškis”. Šv. Albertas Di- Motina. Be to, “Švenčiau

sioji Marija yra šaltinis”, 
pareiškė Popiežius Bene
diktas XV, “per kurį visų 
dovanų ir malonių vande-

Kaip Lietuvos Rusai Kuria 
Kolonijas Paragvajuj

Į 
jdavusiu pasitikėjimu krei- sulaikomai  ̂bėgo, 

pkimės į Mariją, melsda
miesi: “Marija, Kristaus 
Motina, melski už mus!”

GAILESTINGUMO
RAKTAI

Vienas garsus pamoksli
ninkas pasakojo rašomą a- 
nekdotą, kad klausytojai 
galėtų suprasti, kaip Ma
rija užtaria nusidėjėlius. 
— Mūsų Išganytojas vie
ną kartą paklausė Šv. 
Petro, Dangaus Vartų 
raktininko, kam jis Dan
gun įleido šią ar kitą ne
pageidaujamą sielą. Šv. 
Petras, susimaišęs, aiški
nosi, sakydamas, kad jis 
negalėjęs nieko padaryti, 
nes Dievo Motina įleido, 
tas sielas, dėl kurių įleidi
mo Šv. Petras dabar turė
jo Dievui išduoti tokį pasi
teisinimą: “Aš, iš tikrųjų, 
iš Tavęs, Visagali, gavau 
Teisingumo i 
Savo Motinai Tu pavedei ra nuliūdęs ir nusiminęs Į 
Gailestingumo raktus. Jie nekaip aš? Netrukus aš dysis, Bažnyčios garbin- 

, rašo kad 
----- Teisėjo tribūną, o pamaldumas prie Marijos 
mano Atpirkėjui esu bai- yra amžinojo gyvenimo tį
siai nusikaltęs, nes visą kriausias ženklas. Šv. E- 

I — pamaldumą į 
Marija, vienintelė. Dievo Motiną vadina įžan- 
viltis ir paguoda, * ga j Rojų, o šv. Bernardas

• W

i

t

I

«=» iiviku-iju m-m. vuyoio, y uj

atidaro Dangaus Vartus turėsiu stoti prieš Kris- gas Daktaras, 
daugeliui sielų, kurių aš taus Teisėio tribūną, o namaldumas n

Prieš porą metų Lietu- srities persikelti į Enca- 
vos rusai panūdo emigruo- macioną. Lėšų jau nebuvo, 
ti į Paragvajų ir Uragva- Teko kreiptis į Paragva
jų. Paskutinėmis dienomis jaus prezidentą prašyti 
šių rusų išeivi ų laiškai paramos. Prezidentui tar- 
pasiekė Lietuvoj gyvenan- pininkaujant gavome ne- 
čius jų gimines ir pažįsta- mokamą kelionę apie 700 

klm. ir pasiekėme ukrai- 
“Novaja

mus.
Štai ką rašo ten emigra- niečių koloniją 

vę Lietuvos rusai.
Mūsų grupė, susidedanti

iš 28 žmonių, Lietuvos pi- 
liečiu, prieš porą metų pa- širdingai priėmė. ParūpiJ

I

siekė Paragvajaus sostinę 
Asuncion. Iš sostinės išvy- 

i kome į Chaco sritį ieškoti 
vietos apsigyventi, bet tin
kamos vietos čia neradom. 
Mat, šioj srity labai sun
ku su vandeniu. Vandenį 
pasiekti, reikia kasti šuli
nį 70—80 metrų gilumoj 
Teko susirūpinti savo liki-i 
mu. Mums patarė iš šios

į Volyn”.
Ukrainiečių kolonistai lauk iš po panagių.

mus labai gražiai sutiko ir! Baltarankiui žmogui čia 
įsikurti sunku. Čia reikia 
daug ir sunkiai dirbti. Kir
sti mišką, rauti kelmus, į- 
rengti žemę ir tik tada sė
ti.

Tačiau ir žemė čia vel
tui neduodama. Ją reikia

i

neturėčiau įleisti”.
Marija, galingu savo už

tarymu, išgelbsti labai gyvenimą nuodėmingai gy- fremas 
daug nusidėjėlių. “O, Ma- Venu- 
rija!” šaukia Šv. Bonaven- man0 ~ _
tūra. “Nusidėjėlis, nors jis pasigailėš vargingos mano žymi, kad Marijos garbi-

i

I
I 
I 
f

būtų pasaulio išmata, je sielos ir išgelbėk mane iš mas lydi į Dangaus laimę. 
Tu niekada neatmeti, bet nuliūdimo, nusiminimo!” šv. Pranciškus Borgija 

lienė. Ji yra Galingoji mū- motiniškąja meile dar jį Ps griaudžiai apsiašaro- baimėjosi, kacktie, 
sų Užtarytoja, kuri mums priimi pas save ir neaplei- jo, pabučiuodamas paveik- negerbia Marijos, negali

, kurie

no mums vežimus daik
tams atsivežti, davė laiki
ną prieglaudą esamoj jų 
mokykloj ir kt. Netoli šios 
kolonijos susiradom tin
kamą vietą, mišką ir radę 
negiliai gero vandens pra- pirkti išsimokėjimui sė
dėjome tvarkytis. i šiems metams. Pirmais

Mūsų vienuolika šeimų metais už ją mokėti nerei- 
1x7 XX XX VVZXXX XXCA ' *■

tą, pasistatėm lentinius tik sekančiais metais.
___ : !_____________________________

iškirtom 25 ha miško plo- ^ia, pradedamas mokėti

gyvenamus namus ir pasi-; 
sėjome reikalingiausių ja- 
-vų ir daržovių. Pasėjome 
pupelių, kukurūzų, manio- 
ko ir kitų daržovių. Kol 

vald ž i a

PROV1DENCE, R. I.
REIKALINGAS 
JANITORIUS

Su moterimi prie “Apar-

Švenč. Marijos, tol nebūsiu 
tikras tapti išganytas”. 
Taigi, dideliu ir karštu pa
maldumu melskimės į 
fcvenč. Mariją, Dievo Mo
tiną, nes nuo Jos pareina prasigyvenome, 
amžinoji mūsų laimė. Ją kaip kolonistams suteikė tment house”. Pageidauja- 
gerbkime su dideliu pasi- šiek tiek kreditų. Savo ko- ma, kad vyras suprastų 

loniją pakrikštinom vardu nors kiek vidaus namų 
“Baltica”. Po gana sun- malevojimą ir abelną prie 
kaus darbo jau šiandien namų darbą; moteris dėl 
džiaugiamės jo vaisiais, namų valimo. Reikalinga, 
Turim po kelias kiaules, kad abudu suprastų anglų 
kai kurie po karvutę ir ga- kalbą. Patikrinimas reika- 
na gražų paukščių ūkį, iki lingas. Darbas ant visados, 

nys plaukia į žmonių šir-[100 ir daugiau vištų. Pasi- Mokestis $65.00 dol. į mė- 
sodinom apelsinų, persikų, nesį ir būtas. Kreipkitės 
figų, granatų ir kitų šio pas savininką, 
krašto vaisių.

Pasistatėm ir pirtis, nes 
po sunkaus darbo ir pra
kaito, tai geriausia prie
monė švarai ir sveikatai 
palaikyti. Pernai gruodžio 
mėn. iš Lietuvos į mūsų 
koloniją atvyko dar 37 gryno bičių medaus, galite 
žmonės. Tik čia mums gauti “Darbininke”. Parsi- 
daug vargo tenka pakelti duoda nebragiai — 75c. 
nuo įvairių gamtos kenkė- kvorta. Skl.

dį”.
Ne veltui Šv. Bernardas 

įamžino Švenč. Marijos už
tarymo galybę nemirštan
čios maldelės žodžiais: 
“Atmink, Švenčiausi o j i 
Panele, Marija, nuo amžių 
nebuvo girdėta, kad kas 
nors Tavo apgyniman bė
gąs, Tavo pagalbos mel- 
džiąs, Tavo užtarymo rei
kalaująs, būtų buvęs ap
leistas”.

gerame ištverti iki pabai- 
Ir jame įvyko netikėtas gai. Šv. Jonas Berčmanas 

Kartą Marija apsireiškė perversmas. Pas jį atėjo' parašė sau toki pareiški- 
Ligonis atliko’ mą: “Kaip ilgai aš netūrė-

maldauja nuodėmių atlei- di iki kol jį sutaikai su sielį.
dimo mūsų gyvenime ir bausmingu Teisėju”, 
mirmo valandoje, o Dei-I
viškasis Sūnus, matyda- . vienam iš šventųjų, ir jam į kunigas. _ _ _
mas Savo Motinos šusirū-T įsakė Ją vadinti malonin- gerą išpažintį, o nuliūdi-'siu nuoširdžios meilės prie

• v

E. čiočys, 188 Clifford St. 
Providence, R. I. 
Tel. Maning 7739.

MEDUS! MEDUS!
Kas norite įsigyti gero,

To viso išvada veik savaime aiški — Kris
tus turi valdžią sulaikyti mirties pasekmes. 
Savo Motiną Jis mylėjo tobula ir begaline mei
le. Nejaugi Jis būtų leidęs Jos kūnui dulkėmis 
virsti ?

Juk Jis su kūnu ir sieloje buvo jau danguje. 
Saldžiausioji Jėzaus Širdis šaukte būtų šauku
si, kad su Jėzumi ta pačia privilegija pasida
lintų ir Marija, kaip kad pasidalino su Jėzum 
ir šio gyvenimo džiaugsmais, skausmais.

Mylėdamas, ir kviesdamas Mariją pas Save, 
Jėzus norėjo Ją visiškai turėti. Kaip tas sūnus 
pasiilgsta mylimosios motinos, lyginai pasiilgo 
Savo Motinos ir Jėzus. Tik Jo noras tikrenybe 
virto.

PRISIKĖLIMO ATSPINDIS
Kaip iš kapo prisikėlė Kristus, galima ma

nyti, kad taip pat iš mirtino miego Jėzus pa
žadino ir Mariją. Jo galybė atrito nuo kapo ak
menį, kuris buvo užristas tam, kad Jėzus iš nu
mirusių nesikeltų. Bet sustingęs, šaltas kape 
Jo kūnas staiga pajuto šiltą kraują jo gyslo
mis tekantį. Atnaujintos jėgos kūną sustipri
no, ir Kristus garbingai iš numirusių atsikėlė, 
Mirtis buvo nugalėta. Ir nuo tos dienos Velykų 
lelijos pasirodė, ir visame pasauly sužydėjo.

Na, o ką jau bekalbėti apie Jo Motiną? Su 
džiaugsmu Kristus padarė dėl Marijos tą, ką 
patsai buvo Sau padaręs; tikslas gi buvo kito
niškas. Nes Marijos dangun Ėmimu, Jis pakar
tojo prisikėlimo stebuklą.

IŠ NAUJO SUVIENYTI
Įsivaizduokim sau vaizdelį, kuriame Marijos 

siela vėl sujungiama su kūnu. Štai guli Dievo 
Motina, giltinės paliesta. Jos rankos ne vinimis 
perdurtos, kaip kad Kristaus, bet daugiau var
go išraižytos. Dabar jos kryžmai sudėtos ant 
Marijos krūtinės, kurioje niekad nesislėpė nuo
dėmės pagunda.

Tyrų tyriausia Jos širdis nutilus. Daugiau 
nebeplaka dėl Jėzaus meilės. Akys užmerktos. 
Dažnai jos iš nuovargio užsimerkdavo, Jai be
simeldžiant arba budėjant prie Kūdikėlio lop
šelio. Kai Ji stovėjo po kryžium, Jos akys 
skausmu žvilgėjo. Ir kai per ilgą laikotarpį 
laukė Ji mirties, akyse vis dar glūdėdavo nuo
vargio ir kančios šešėliai. Dabar Marija neju
da — guli Ji mirties auka.

Bet žiūrėk kas darosi! Pasirodo pulkas an
gelų, atlėkusių iš dangaus. Su jais ir Marijos 
siela nusileido žemėn, ir dabar vėl pasirenka 
sau buveine tą patį kūną, kuriame kitados bu
vo gyvenusi.

Marija dangaus link ištiesia Savo rankas; 
pasiilgimas Savo sūnaus tuoj bus patenkintas. 
Graži Ji buvo čia ant žemės; dabar gi Jos vei
dą nušviečia dangiškas grožis ir šviesa. Atsi
kelia Marija. Pakėlus akis, Ji mato kapo duris, 
o pro jas — atvirą dangų ir Savo Sūnų, lau
kiantį Jos.

GARBINGA PERGALE
Taip, tai Marija, pilname kūno ir sielos žy

dėjime; ta pati Marija, kurią buvo pažinojęs 
Kristus, — kurią Apaštalai buvo matę, — ku
rią Nazareto neturtėliai buvo regėję. Tikrai ta 
pati Marija, tik spindinti dangišku grožiu.

Išeina Ji iš kapo. Kur kūnas buvo palietęs 
žemę, ten staiga gėlės pražydi. Angelų lydima, 
Marija eina tuo taku, kuriuo Jos Sūnus nuke
liavo į dangų. Tas kelias veda per dausas ir 
baigiasi prie dangaus vartų. Vartai atkeliami, 
tai ir pamato laukiantį Jėzų.

Kažin ar angelai iš pagarbos pasitraukė, 
kuomet Motina sutiko Savo Sūnų? Argi jie nu- 

' tik), Jėzui padėkojant Savo Motinai už visas 
Jam suteiktas malones? O gal jų džiaugsmo 
šauksmai ir pasveikinimai sujudino pačius dan- 
gaus pamatus?

To nėra galimybės sužinoti. Tačiau, būtų 
i ne pro šalį, įsivaizduoti, kad dangaus skliautai

džiaugsmu sudrebėjo, Kristui lydint Mariją 
prirengtan sostan. Juk sostą Išganytojas bu- 

Įvo pažadėjęs ir mažiausiam iš Jo sekėjų; da
bar gi Marijai sostan sėdant, visi angelai šau
kė “valio” ir patvirtino Jos apvainikavimą kai
po Dangaus Karaliene, Pasaulio Valdytoja, 
Skaistyklos Globėja.

Šis vaizdas gal ir atrodo per daug fantas
tingas. Bet ir garsiausių menininkų pastangos 
negali sukurti tokio vaizdo, nes pomirtinio gy
venimo tikrenybės pralenkia visus mūsų prasi
manymus. Žmonių kalba apribota, persilpna, 
tikrumui tinkamai apibudinti. Panašiai ir su 
Marijos dangun Ėmimu. To įvykio nė mikliau
sia plunksna neaprašys. Juk nė vienas evange
listas nedrįso to pamėginti, o rašytojas, Dievo 
neįkvėptas, to darbo tobulai neatliks.

MUMS SVARBU
Ištikro, žmonijai dangun Ėmimo faktas ne

apsakomai svarbus. Visuomet būti skaisčiam 
nelengvas dalykas. Tą skaistybę iš visų pusių 
gundo pasaulio patogumai.

Pasaulio blizgučiai, ypač šiais laikais rekla
muojami garsiau negu dangaus brangenybės. 
Naujagadyniečiui - medžiaginiai daiktai svar
bių svarbiausi; o dangaus turtai nustumiami į 
vienuolynų bibliotekas arba į neskaitomas kny
gas.

Pasaulis su savo pasiliksminimais žavėte su
žavi žmogaus širdį. Smaguriavimai vis labiau 
jausmams pritaikomi. Skaistybė pajuokiama 
kaipo silpnybė; meditacijos apie dangų — tie
siog beprotybė. Ot, kokia šių laikų filosofija.

Kristus labai mums buvo geras, kad paėmė 
1 į dangų Mariją, tuomi leisdamas mums trupu
tį piažvelgti į aną pasaulį, kuris bus skiriamas 
geros valios žmonėms, skaistiems, dievobai- 

, mingiems. Rodos, Dievo Apvaizda ypač šian- 
■ dien teikia, sprendžiant iš to, jog Žolinės šven
tė katalikų tarpe užims vis žymesnę vietą.

DANGUS
To mums kaip tik ir reikėjo, būtent: prisi

minti, jog kiekvienas grynas kūnas keliausiąs 
tuo pačiu pergalės keliu, kuriuo ir Marija dan
gun nukeliavo. To mums ir reikėjo, t. y. įsiti- 
krinti, kad anapus karsto yra kitas pasaulis, 
kuris be palyginimo daug gražesnis už šitą.

Gražus tai būtų dalykas, kad mūsų akys 
dangun Ėmimo paslaptimi būtų nukreiptos nuo 
pasaulio viliojimų į visų skaisčiausią Motiną, 
įveikiančią mirtį, ir keliaujančią tiesiog į dan
gų į ištiestas Kristaus Karaliaus rankas.

Atpirkėjas paėmė iš pasaulio Mariją; dabar 
gi Marijos dangun Ėmimo mokslu, Jis vėl grą
žina pasauliui Dievo Motiną. Juk žmonija skai
sčių moterų kaip tik ir reikalinga.

Jei Išganytojas atidarė Marijai dangų, ro
dos, kad Jis vėl atkelia dangaus vartus, kad 
mums parodytų Jos garbę, kuri dalinai ir 
mums priklausys, jei tik gerai ir ištikimai Jė
zui tarnausime.

-

Pasaulis savimyla susirgęs — prislėgtas 
tuščių užsiėmimų ir menkų pasilinksiminimų; 
tad Dievas duoda mums .paveikslą Marijos, 
apvainikuotos žvaigždžių vainiku.

MALDA I MARIJĄ DANGUN PAIMTĄ
O Marija, Dangaus Karaliene ir mūsų Mo

tina, pakelk mūsų širdis kartu su Tavim dan
gun Ėmimo garbėje. Saugok mus nuo neskais- 
tybės amaro. Išmokyk mus kaip menkas, paly
ginant su dangumi, yra šis pasaulis. Padėk 
mums suprasti, kad mirtis yra tik durys, pro 
kurias turime eiti pas Tavo Sūnų. Primink 
mums visad, jog mūsų kūnas po mirties vėl bus 
suvienytas su siela amžinoj dangaus laimėj. O 
mūsų miaties valandoje, vesk mus prie Jo, ku
ris mums yra prisikėlimo viltis, ir atlygintojas 
tiems, kurie, sekdami Tavo pavyzdžiu, Jam iš
tikimai tarnavo. Amen.

(Pabaiga)
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Ieškosime jos šiandien iš
Meškerės

Ar tai nebuvo Moliere’-
as, kurs matydamas išdidų 
elgetą apdriskusioje ser
mėgoje, sušuko, su pečių 
patraukimu, “Mano Dieve,: 
kur gi puikybė neužims; 
savo buveinės?”

Kad puikybė užimtų sa
vo buveinę po elgetos sku- 
duriais mes galime supras- 
ti: “žmogus yra ja persi- ^"ndens/o“ aMygia? ne
sunkęs”, Šventasis yra pa-Lud laukiau.
sakęs; ir kur tiktai ®>-llBtoios valandžiukės, ir 
gus randasi, esi tikras ras-■ a nekantrum0,

gal, aš įtraukiau savo 
šniūrą ir radau — nieką! 

(ir išgirdau balsą murman
tį mano ausyje, Ištvermė 
reikalinga pasisekimui gy- 

?i venime.
“Kitą dieną 

vo neramus; 
jau smulkias 
link pludurį, 
pasinėrė. Spręsdamas, kad 
turiu žuvį, aš įtraukiau 
savo šniūrą — tas pats pa- 

! Buvo pergrei-

v •

I pasitikėjimo, troškimo, ap- 
sivilimo, arba pasisekimo 
perversmes?

“Eik, eik, tavo didelės 
mokslo knygos niekad ne
išmokins manęs to ką aš 
išmokau laike mano dienų 
praleistų ant kranto, su 
meškere rankoje.

“Pasiklausyk, o vėliau 
tu spręsi.

♦ * ♦
“Aš buvau išmetęs savo 

j meškerę. Diena buvo rami, 
vanduo be Vilnelės, kran
tas nutilęs. Mano pludu- 
rys stovėjo nejudrus ant 

i ne-

Brangūs mūsų Prieteliai!
Šįmet šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjos rengia 

Septynioliktą Seimą sekmadienyje gegužio mėn. 17 d.
Seimas prasidės su šv. Mišiomis 9-tą valandą šv. 

Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. Seimo sesijų 
pradžia 11-tą valandą Marijos Gimimo parapijos sve
tainėje, Washtenaw Avė., ir 68-ta gatvė. Seimo dele
gatėms (ams) pietūs 1-mą valandą vienuolyno salėje. 
Seimo antra sesija prasidės 2-trą valandą, toje pačio
je Marijos Gim. parapijos svetainėje. Seimui užsibai
gus vienuolyno salėje bus vakarienė su programa Sei
mo dalyviams.

Į šį Septynioliktą Seimą maloniai ir nuoširdžiai 
kviečiami gerb. kunigiją, profesionalus, biznierius ir 
draugijų delegatus. Taip pat prašome gerais patari
mais ir aukomis paremti Akademiją ir Seselių dar
buotę. ,

nime, sporte, šokiuose ir t 
panašiai, kviečiami įsire
gistruoti į mėgėjų grupę, 
kaip galima greičiau. Ra
šyti reikia laiškais šiuo a- 
dresu: Pr. Jančiūnas, 108 
Bellevue Avė., Montello, 
Mass., arba “Darbininkas” 
366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Laiškuose prašoma žy
mėti: Ką gali išpildyti? 
Kiek laiko užims? Vardas 
ir Pavardė.

Kuriuos iš mėgėjų Tei- 
j sėjai pripažins geriausiais 
bus kviečiami pasirodyti 
per Darbininkų Radio 
programas. Prie to yra 
skiriamos dovanos. S-s.

L
1. VISUOMENĖS VEIKĖJŲ DĖMESIUI! 

LIETUVIŲ DIENOS REIKALE 
SUSIRINKIMASe

Einant Mass. valstybėje, So. Bostone įvykusio 
gegužės 3 d. š. m., šv. Petro parapijos salėje, veikėjų 
susirinkimo nutarimais ir pageidavimais, kad PILNĄ 
KOMISIJŲ SĄSTATĄ sudarys tik bendras susirinki
mas su Conn. ir kitų valstybių veikėjais, —

šiuomi skelbiamas visuotinas veikėjų, Lietuvių 
Dienos reikalams aptarti ir komisijų sąstatus užpil
dyti, susirinkimas GEGUŽĖS 17 d., 3 vai. po pietų, 
Marianapolio Kolegijoje, Thompson, Conn.

Į šį taip svarbų susirinkimą kviečiami visi: Mass., 
Conn., N. H., R. I. ir kitų valstybių veikėjai.

Einantis Prezidiumo pareigas — 
Pirmininkas Antanas Peldžius 
Sekretorius Jonas Kumpa 
Iždininkas Kun. Juozapas Vaškas, MIC.

g uo i tuomet
ti puikybę. Bet kad nIo-!SJ.n1 
Zofiją rastųsi gale lazdos 
paprastai žinome kaipo 
meškerės yra, ištikro, nu-’ 
stebinančiu dalyku. I

Tačiau, taip yra. Ir ši ry
kštė yra beveik galvojanti! 
rykštė, išduodanti labai 
dorovinias ir įgyvendina
mas pamokas tąjam kurs 
žino kaip jas susirankioti.

* * *
Pasiklausykite Tėvo Je-

vanduo bu- 
aš pastebė- 
vilneles ap- 
kurs biskį

I

. Lauksime Jūsų visų.
Š. K. A. Rėmėjų Centro Valdyba ir 

Šv. Kazimiero Seserys.
P. S. Jei negalėtumėt pribūti Seiman, pasinaudo

kite žemiau dadėta blanka.
Išpildę prisiųskite šiuo adresu:

Š. K. A. Rėmėjų Centro Valdyba 
Sisters of St. Casimir 
2601 W. Marąuette Road 
Chicago, Ulinois

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
SEPTYNIOLIKTOJO SEIMO 

PASVEIKINIMAS

ronimo, seno įgyvendinto- sisekimas! Buv0 pergrei- 
jo, nuo kurio reumatizmas tai; žuvis pakandžiojo yy.

(lių, bet neturėjo laiko įsi
kąsti. Vėl balsas sumur
mėjo. “Skubumas sugadi
na geriausią priežastį.

“Aš pasiryžau laukti ir

yra atėmęs tą kas kitados 
buvo jo kasdieninis užsiė
mimas, ir kurs negali kal
bėti apie žuvavimą nebent 
jo akys prisipildo ašaro
mis iš meilaus apgailesta- įgtęsėti. Atsirėmęs į pa- 
v^mo’ ramtį, aš tėmyjau, nejud-

Vieną dieną, jo brolvai- rus> jkį nepastebėjau pa
kis, kolegistas, aplankė jį prastąjį besirukšlenimą ir 
jo prastoje bakūžėlėje lai- piudurio pasinardini m ą. 
ke atostogų, ir Tėvas Je- Ant ga}oj aš vidų jinai su- 
ronimas, tikėdamas, kad gukau, bet laukiau, kad 
jis nužiūrėjo biskį panie- būčiau tikraS; kad žuvis 
kinančią šypseną ant stu- buvo įsikibus; tuomet į- 
dento veido, kuomet tasai traukiau savo šniūrą rasti 
dirstelėjo į žvejojamą į- — nieką, net nė slieko, 
rankį, kurs sudarė viena- kurs buvo užnertas ant ka- 
tinį sienų papuošalą, kai- biįuko. Balsas sumurmėjo, 
bėjo į jį šiaip: “Ar tu ma- žmogus turi žinoti kaip lai- 
nai, negalvojantis jaunuo- ku veįkti.
Ii, kad žmogaus siela yra j Qeros pamokos, ar ne, 
dyka, kuomet jis sėdi ne- mano prįeteli? Bet aš tu- 
judrus, su jo kabliuku ap- rgjau dar kįįų susilaukti.

. ’ | “Išsijuosiau vėl į darbą;
SI1 atydžiai, ramiai ir kan

triai; ir šį sykį įtraukiau 
savo šniūrą, ir labai puiki 
karpė, jos žvynai žerėjanti 
saulėje, tabaluojo nuo ka- 

. bliuko: ji buvo puikus su
tvėrimas.

Aš buvau ją beįtraukiąs, 
kuomet ūmai, su vienu pa
sišokimu, ji buvo atgal 
vandenyje; ir nuplaukė iš 
akių: mano rankos riešo

nertu; su jo meškere iš
karta virš vandens; ! 
širdimi patiriančia visas

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PAT A RNA VIMAS’

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dezter 1952

Namu: PI. 6286
• 4

C Padarome Įvairius

Spaudos Darbus
Kaip Tai:

Atsišaukimus,

. Korteles,

Atvirutes,

Programus,

Tikietus,

Vizitines korteles,

Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,

Konstitucijas,

Posterius,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.

■■■ ' ga-.- -
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Vardas .
Adresas

Auka

!

truktelėjimas nebuvo ga- “ar mokinimas, kurs pa
na energiškas įsmeigti ka- lieka tokias pamokas sie- 
bliuką į ją. Balsas sumur- loję turi būti paniekintas? 
mojo, Mes nieko negalime Aš nežinau viso ką tavo 
atlikti be energijos.

<<
lotyniškos . ir grekiškos

Aš buvau pažemintas, knygos tave mokina, bet 
bet nepraradęs vilties; iš- esu tikras, kad kaslink pa- 
sijuosiau vėl dirbti dar sielgimo patarnavimas ta- 
ramiau, dar atydžiau, la- vo didelių tomų nėra dau- 
biau pasiryžusiai nei kada giau vertas kaip mano me- 
nors pirma. Aš klausinė- škerės pamokos”, 
jau Vilnių, it jos turėjo * * *
man skarbą; aš laukiau/ Ir senasis Tėvas Jeroni- 
aš tėmyjau, aš studijavau, mas neklydo; jis būtų ga- 
Staiga prietelingas balsas Įėjęs dadurti prie pamokų, 
sušuko: įtrauk savo šniu- kurias jis palaikė kitas 
rą! Aš paklausiau,, ir į va- mažiau 'jam matomas, bet 
landžiukę labai puiki žuvis j 
gulėjo dvėsuodama ant 
žalios kranto žolės, ir man 
bežiūrint į ją besišypsant 
iš puikybės, paslaptingas 
balsas, užbaigdamas savo 
pamokas, sukuždėjo, Yra! 
visad gera pasekti priete- 
lio patarimą.

“Dabar”, tęsė senasis 
žmogus, atsigręsęs su štu- 
kaujančia šypsena į šiek 
tiek nustebusį kolegistą,

• v

kurios įsmigo į jį ir pada- 
I rė jį geru žmogumi, paly- 
i ginamai laimingu. Tokios 
buvo, meilė nuošalumo ir 
tylos; tėmyjimo paprotis; 
pavienis darbas, kurs mo
kina žmogų kitais mažai 
remtis, naudotis savo pa
ties įrankiais, ir tuo pat 
laiku laukti Apveizdos vei
kimo. Žuvininkas išmeta 
meškerę, Dievas atsiunčia 
žuvį.

IŠ LDS NAUJOS ANGLĮ-! vispusiškai aptarė Gegu-

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

JOS APSKRIČIO GEGU
ŽINĖS KOMISUOS 

SUSIRINKIMO
žinės reikalus, kuri įvyks 
gegužės 29, 30, 31 dieno
mis, Romuvos parke, Mon
tello, Mass.

Iš raportų paaiškėjo, 
reikalai

3
“Darbininko”' kad Gegužinės

----  ----- | - — > a .

Sekmadienį, gegužės
d., 3 vai. pp., 
red. kambaryje, So. Bosto- puikiai vystosi ir dalys 
ne įvyko LDS Naujos An
glijos apskr. Gegužinės 
rengimo komisijos susirin
kimas.

Susirinkę atstovai iš L. 
D.S. kp.: Montello, So. Bo
stono, Cambridge, LDS N*. 
A. Apskričio, Šv. Roko pa
rapijos, Montello, Mass.,

programų apdirbamos.
Iš bėgančių reikalų svar

biausiuoju esąs mėgėjų 
(lamateur) programos į- 
turtinimas.

Šiuomi kreipiame visų 
skaitytojų dėmesį, kad vi
si, kurie turi, bet kokius 
gabumus: muzikoje, vaidi-

Lietuvos Vyčių Naujos 
Anglijos Apskričio meti
nis suvažiavimas įvyko se
kmadienį, balandžio 26-tą 
dieną, 1936 metais, Run- 
nerberg Hali. Norwood, 
Massachusetts.

Posėdį atidarė Apskri
čio pirmininkas Vincas 
Kereišis, sveikindamas su
važiavusius atstovus-es ir 
pakvietė kun. P. Skrodenį 
atkalbėti maldą. Visi dele
gatai akomp. p. Mitrikai- 
tei sugiedojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus.

Seka prezidiumo rinki
mas. Į prezidiumą įėjo šie 
asmenys: pirmininkas Pr. 
Razvadauskas, 17-ta kuo
pa, So. Boston, Mass., raš
tininkė p-lė Ona Veličkai
tė, 78-ta kuopa, Lawrence, 
Mass., rašt. pagelbininkė 
p-lė Franciška Paulauskai
tė, 26-ta kuopa, Worcester, 
Mass.
Mandatų ir įnešimų komi

sija: p-lė Emilija Simonai- 
tė, 78-ta kuopa, Lawrence, 
Mass., Jurgis Dubickas, 
116-ta kuopa, So. Worces- 
ter, Mass., Jonas Alavo- 
šius 26-ta kuopa, Worces- 
ter, Mass., ir kun. J. Baka- 
nas, So. Worcester, Mass.

Korespondentai: D. A- 
verka, J. Kumpa ir O. Ve- 
liškaitė — lietuvių laik
raščiams ir Bronis Kudir
ka — anglų laikraščiams.

SVEIKINIMAI
žodžiu sveikino: kun. J. 

Vaitekūnas, kun. P. Skro
denis, kun. J. Bakanas sa
vo ir Teklės Mažeikienės, 
Moterų Sąjungos vardu, A. 
Kneižys, Darbininko re
daktorius, E. Gudauskas, 
Westfieldo Liet Jaunimo 
Klubo pirm., J. Naudžius 
savo ir Apskričio Dvasios 
Vado kun. V. Puidoko var
du, Pranas Razvadauskas 
savo ir kun. Virmauskio 
vardu kun. P. Juras, Varg. 
A. Visminas iš Lawrence, 
Mass., varg. A. Giedraitis 
iš Providence, R. I. ir kun. 
Kneižis.

Mandatų komisija išdavė 
raportą, pranešdama, kad 
dalyvauja septimos (7) 
kuopos, kurias atstovauja 
112 atstovų ir 23 svečiai. 
Westfieldo Liet. Jaunimo 
Klubas atsiuntė 6 svečius.

1. Athol, Mass. 10 kp. 28 
ats., 2. So. Boston, 17 kp. 
17 ats., 3. Worcester, 26 
kp. 22 ats. ir 2 svečiai, 4. 
Norwood, 27 kp. 10 ats. 5. 
Lawrence, 78 kp. 7 ats., 7 
svečiai. 6. Providence, R. 
I. 103 kp. 7 ats., 7 svečiai.

7. So. Worcester, Mass. 6 tams ir 27-tai kuopai už 
svečiai. i gražų priėmimą ir pavai-

Praeito suvažiav i m o šinimą.
protokolas buvo perskaity
tas ir vienbalsiai priimtas.

Apskričio pirm. V. Ke
reišis išdavė valdybos ra
portą ir apskričio iždinin
kas J. Puzaras išdavė fi
nansinį raportą. Raportai 
priimti.

Apskričio sporto lygos 
vedėjas Viktoras Babylas 
išdavė raportą. Raportas

I

Kun. Kneižis atkalbėjo 
maldą ir tuo posėdis užsi
baigė 6-tą valandą.

Posėdžiui užsibaigus at
stovai buvo pavaišinti ska
niais užkandžiais ir pa
linksminti. Buvo geras or
kestras.

Ona Veličkaitė, Koresp.

priimtas. Įnešta ir priimta j NORWOOD, MASS. 
įsteigti Merginų Sporto, _____
Lygų Apskrityje, ir_ p-lė Trečiadienį, gegužės 6 d., 
Franciška Karlonaitė iš gv Jurgio parapijos sve- 
So. Bostono vienbalsiai iš- tainėje įvyko Šv. Cecilijos 
rinkta Merginų Lygos ve- choro “whist party”. Pel
ija. ną paskyrė bažnyčios ma-

Trečiadienį, gegužės 6 d.,

deja.
Seka Ritualo komisijos. liavojimo ir taisymo fon- 

raportas. Įnešta ir priim- dui.
ta, kad ta pati komisija, Rengimo komitetą suda- 
vadovaujant kun. P. Jurui, rg §įe; Albertas Zimlickas, 
paruoštų Ritualą ir jį pa- Alena Tareilaitė, Ona Gai- 

dulytė, p. Navikienė, Vik
toras Babilas ir muzikas 
Anicetas Šlapelis. Rap.

siūlytų Centro Valdybai1 
užgirti.

Apskričio pirm. V. Ke- 
reišis praneša, kad Naujos 
Anglijos apskričio išva
žiavimas įvyks sekmadie
nį, rugpiūčio 9 d., Mairo
nio parke, Worcester, Ma- 
ssachusetts. Kuopų atsto- ■ 
vai pasižadėjo gausiai da
lyvauti.

Vincas Kereišis ir P. Ra
kauskas išrinkti dalyvauti 
Lietuvos Vyčių Seime, 
Providence, Rhode Island.

Seka N. A. Liet. Vyčių 
Apskričio valdybos rinki
mas. Įėjo šie asmenys: 
Pirm. — Vincas Kereišis, 
vice-pirm. — Juozas Kve- : 
daravičius, — rašt. — O- 
na eVličkaitė, iždininkas— 
Feliksas Puzaras.

Pranas Razvadauskas 
padėkojo visiems delega-

v •

Rengimo komitetą suda-

ĮPILKITE MAN
BROCKERT’S ALE!

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

BROCKERT BREWlNGCo.,Inc
Telefonas

Worcester, 5-1125
81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

■

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS 
CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Dirtributor. Tel. Ded. 1781 

arba pea Petrę Airkę. perdavėjas; Tel. South Boston 9836.
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DIDIEJI KOLEGIJOS RŪMAI.

DARBININKAS t

NAUJOSIOS ANGLIJOS
LIETUVIŲ DIENA

V”

Šeštadieni,
Viduriniai didžiųjų rūmij laiptai iš 
auditorijos į klasinius kambarius.LIEPO S- JULY 4,1936

t

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, CONN.
♦

Ruoškitės į Tradicijinę Naujosios Anglijos Lietuvių Dieną Visi:
Draugijos, pavieniai, profesionalai ir biznieriai. Čia atvykę pasilsetite, linksmai laiką praleisite ir vienas 
su kitu pasimatysite. Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOS POLICIJA bandą ir sulaikomas pasi-

SUEMfi KONTRABANDI priešino mūsų pasienio skas patenka į Petrapilio 
1911 me- 

įvyksta Petrapilio 
i mokinių 

lanterijos bei kitų kontra- spektaklis, kuriame stato-

t

kurį laiką — ir vyresnia
jam broliui, kompozitoriui 
Mikui Petrauskui.

Pagaliau, Kipras Petrau-

NĮ LAIVĄ saugumo organams. Laive konservatoriją, 
buvo padaryta pagrindinė tais 

Klaipėda — Balandžio 2 krata ir i
d. mūsų pasienio policija 
pastebėjo stambų kontra
bandinį laivą “Willy”. Po 
atkaklios kovos ir susi
šaudymo mūsų policijos 
laivas “Partiaznas” “Wil- 
]y” paėmė. Kontrabandinio 
laivo septynių žmonių įgu
la yra suimta ir pasodinta 
įkalėjimą. “Willy” msūų 

vandenyse vąrė . kontra-

rasta spirito, ga- į konservatorijos 
, u;*., snpktalrlis kuri

leka, Juozu Mažeika ir 
Juozu Nauragiu išvyksta 
ilgoms gastrolėms į Pietų 
Ameriką. Jie ten išbus vi
są vasarą.

Jie lankys lietuvių kolo
nijas. Visai galimas daly
kas, kad Lietuvos daini
ninkai, aplankys ir Šiaurės 
Ameriką.bandinių prekių. Pagal vei- įma opera Romeo ir Julija, 

kiančius įstatymus, laivas Kipras dalyvauja šiame 
ir kontrabanda konfiskuo- spektaklyje. Savo balsu ir 
ti. * vaidyba jis atkreipia teat-

r .oi„o= ro vadovybės dėmesį. Jis
siunčiamas debiutui į Ma
skvos teatrą. Po dviejų į 
bandymų mūsų Kiprui bu- i veik kiekviename dides- 
vo pareikšta, kad jis dar niame kaime yra WS sky- 
turi kai kurių trūkumų, riai, kurie gana aktyviai 
bet jo širdis ir jausmas jį veikia. Balandžio' 19 d. bu- 
nuves geru keliu. Neapsi- vo labai gausūs pademar- 
rikta. Netrukus Kipras: klinyje susirinkimai šių

I

Laivas “Willy” pastaty
tas 1907 metais ir pritai
kintas tolimojo plaukioji
mo keliams. Jo talpumas— 
400 tonų. Laivas įvertin
tas apie 100.000 litų. “Wil- 
Jy” paskirtis buvusi ap- 

EkskursiJOS Į Lietuvą' rūpinti kontrabanda ne 
įtik Lietuvą, bet ir kitas 
Baltijos valstybes. Jis su 
kontrabanda važinėjo iš 
Dancigo ligi Suomijos ir 
pakeliui tik palieka kitų 
Baltijos valstybių pakraš
čiams skirtą kontrabandą.

I

KAIMIEČIAI SMERKIA 
OKUPANTŲ NIEKŠIŠ

KUS DARBUS

Alytaus apskrityje be-

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS,

Per Gotkenbnr^ą, Švediją 

Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modernišku motorlaiviu 

GRIPSHOLM 

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Laivo nemainant

Šią ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborskis 
Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 

skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ
Per Gotherbari-StockMm

Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas. 
Švedų Amerikos Linijos centralinėje raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš Neu> Yorko 
KUNGSflOLM .................... Birželio
DROTTNINGHOLM
GRIPSHOLM ........
DROTTNINGHOLM............ Liepos 11
Platesniu žinią apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčln malonėkite 
kreiptis I vietinį laivakorčių agentų, 
arba

S1VEDISH AMERICAN LINE
154 Boylston St., Boston, Mass_.

Petrauskas pasirašė su-įkyrių: Plikomų, Pilvin- 
tartį ir tapo garsiojo Pet- gio, Talkūnų, Druckūnų ir 
rogrado teatro artistas. iJokėnų, kuriuose WS A- 

Rusijos teatruose Kipras lytaus apygardos komiteto 
Petrauskas dainavo iki*"" ' J “ 
Didžiojo karo. Dažnai jis 
atvykdavo Lietuvon ir čia mus Vilniaus krašte. Susi- 

KIPRA2 PFTRAIRIA^ suruošdavo visą eilę spėk- rinkimuose visi dalyviai MinAu ILinAUuhRJ taklių. 1920 met. rudenį žiaurių ir nekultūringų 
ŠVENČIA SAVO SCENOS KiPras Petrauskas grįžo į

v •

atstovai darė pranešimus 
apie lietuvių persekioji-

4 
Birželio 10 
. Liepos 1.

Lietuvą. Grįžęs tuojaus 
stojo į besikuriančią Lie
tuvos kariuomenę ir drau
ge su kompozitorium. Sta- 

oc siu Rimkum lankė kariuo-Kovo men. 2o dieną gar- _ , , .
susis Lietuvos dainininkas lmenes muzika ir dai- 
Kipras Petrauskas kukliai nom!s keldav0 karelvlų

DARBO 25 METŲ 
SUKAKTUVES

nekultūringų 
lenkų elgesiu labai pikti
nosi ir priėmė protesto re
zoliucijas, kuriose tarp ki
ta ko prašo Vyriausybę 
kreiptis į Tautų Sąjungą.

UŽDRAUSTA 
ELGETAUTI

paminėjo savo scenos dar- , .
bo 25 metų sukaktuves. 1920 metals 11,et"vn» dal- 
Tai yra didelis menininkei esJrauf,;>0£ nun‘K’
darbo ir kūrybos kebas. valstybes teatrą. Ki- 
kuriuo eidamas Kipras Pras. Petrauskas uoliai i- 
Petrauskas stovi Lietuvos 810 dafbo' Po„1fun? 
valstybės operos priešaky-1 eiko jo pastangų 
je r r įsteigta Lietuvos

Kipras Petrauskas - dzū-^^^s 
kas kuklus vargomnko 
sūnus. Pačioje jauynstėje 
pajutęs savo meninius pa
traukimus, jis mokosi mu
zikos ir padeda savo tėvui,

dėka į- 
valsty- 
dabar, 
scenos

Jis ir
savo 

sukaktu- 
dainuoja

publikos

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Pnblishcd every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------------- by ------------------

SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entere<l as secotul-clasa m&tter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing nt spėriai rate of postage provided for in Sectiou 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on Jnly 12, 1918
SUBSCRIPTION KATES: 

Domesne yearly ............
Fęreiim yearly ........ 
Dbmestfc oncė per wėek 
Foreism once per week

yearly 
yearly

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBnmrKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ......................  $4.00
Užsieny metams ..........................  $5.00
Vien, kart savaitėje metams $2.09
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

darbo 25 metų 
ves, sėkmingai 
Lietuvos teatre.

Jo spektakliai
labai mėgiami. Kipras Lie
tuvos ir lietuviškos dainos 
vardą gražiai atstovauja, 
ne tik gimtajame krašte, 
bet ir plačiuose užsieniuo
se. Paryžius, Roma, Stog- 
holmas, Praha, tai Kipro 
Petrausko dainomis nužy
mėtas kelias. Ir užsieniuo
se jo pasisekimas nema
žesnis, kaip 
krašte...

Šia proga, 
kad Kipras

gimtajame

pažymėtina, 
Petrauskas

pas įtariamąjį kratą, rado! 
jo kišenėse šratų ir paku
lų, tokių pat kaip kad bu
vo rasta prie nušautojo.

Suimtasis Miliukas, ma
tydamas kad vistiek neiš
sisuks, kaltu prisipažino, 
nuvedė policiją į mišką, 
kur buvo nušautas Volei- 
ša, ir parodė paslėptą šau
tuvą, iš kurio jis nušovė.

Taip pat atvirai papasa
kojo ir dėl ko jis nužudė 
Voleišą, mat, 'jis su Volei- 
šos žmona turėjęs santy-i 
kius, žmona savo vyro ne-i 
kentus, ir jau seniai su sa
vo meilužiu Miliuku ruo
šusi planą nužudyti.

Žudiko meilužė siūlė sa
vo vyrą nušauti pro langą, 
bet tas nedrįso ir ieškojo 
patogesnių priemonių. Ir 
štai jis kaip brokonierius 
išėjo į mišką ančiauti, pa- lenkusi L. Kumpą atsisto- 
matė einanti Voleišą ir nu- jo į pirmąsias kontestinin- 
tarė vietoje ančių nušauti, kų eiles, bet tai neviskas. 
Pasislėpė už eglaičių ir kai Ji turi rimtą “priešą” kun. 
Voleišą priėjo apie 7 met- J. Bružiką, 
rus paleido jam į galvą atimti iš jos pirmenybę, 
šūvį, kuris vietoje Voleišą Pereitą savaitę M. Kil- 
nukirto.

Pats žudikas irgi vedęs dirbėjo, kad gavo 11,100 
ir turi vaikų. Abu — ir 
Miliukas ir jo meilužė — 
padėti kalėjiman.

• v

• v

I

Alytaus miesto taryba 
išleido privalomą įsakymą, 
kuriuo miesto ribose drau
džiama elgetauti. Nepildą 
šio įsakymo bus baudžia
mi administraciniu būdu 
iki 100 lt. ar šaukiami tei
smo atsakomybėn, šis įsa
kymas visuomenės labai 
palankiai sutiktas, nes vi
siems įgrįso elgetos, kurių 
tarpe būna nemaža simu
liantų — apgavikų.

rusaitis iki šiol buvo lai- Marijampolės apygardos 
komas kalėjime. Apeliaci- ■ teismo sprendimą ir Šau
niuose rūmuose svarstytas rusaitį lygtinai nubaudė 9 
Saurusaičio apeliac i n i s mėnesiais paprasto kalėji- 
skundas. Rūmuose Sauru- mo, paskirdami 5 metus 
saitį gynė advok. E. Kola- bandomojo laiko. Nubau- 
kauskas. Buvo išklausti. dė už apsileidimą pareigo- 
papildomieji liudytojai. A-j se. Kooperatyvui iš jo ati- 
peliaciniai rūmai pakeitė teisė apie 8.000 lt.

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
M. Kilmoniutei gręsia pavojus netekti pirmos vie- 
Kun. J. Bružikas pereitą savaitę gavo 9,600 bal

su. Didelę pažangą padare O. Saurienė, F. Kondrotas 
ir A. J. Paleckis

tos.

Einant prie kontesto pa
baigos, nekurie kontestan- 
tai dar daugiau pradėjo 
tarpusavęs lenktyniuoti ir 
daugiau dirbti kaip konte
sto pradžioje. Pereitą sa
vaitę M. Kilmoniutė pra-

kuris taikosi

moniutė taip smarkiai pa-
i - • - — • - -• — -• -• — —

balsų. Ji manė, kad už ke
lių mylių bus palikusi kun. 
J. Bružiką, bet ne! Štai pe
reitą šeštadieni kun. Bru
žikas iš Paterson, N. J.; 
vėl atpiškino-visą vežimą 
naujų “Darbininkui” skai
tytojų ir gavo 9,600 balsų. 
Žiūrėsime, kuris iš jų a- 
teinantį ketvirtadienį sto- 
vės pirmose eilėse.

Pereitą savaitę turėjo 
pasisekimą šie kontesti 
ninkai: O. Saurienė, 
Kondrotas ir A. J. 
kis.

F.
Patec-

KONTESTANTININKŲ STOVIS:
M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 
Kun. J. Bružikas ..................................................

SAURUSAIČIO BYLOS Leonardas Kumpa, Brockton, Mass..................
SPRENDIMAS PAKEIS- So^ja Rimaitė, Lawrence, Mass.........................

J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest. 
J. Glaviekas, 108-tos kp. kont.............................

Buvęs Kybartų m. bur- O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė .......
mistras Saurusaitis Mari
jampolės apygardos teis
mo nubaustas dvejais me
tais sunk, darbų kalėjimo 
ir atiteista iš jo vietos ko
operatyvui arti 4.000 litų.
Sakytas teismas buvo jį J- Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont.........
pripažinęs kaltu iš B. stat. Makštutis, Scranton, Pa.........................
str. 578 ir 604 už pasiuvi- K- Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestantė 
nimus ir apsileidimą. Sau- PauIa GJugodienė, Cleveland, Ohio .......

TAS

44,900
44,600
33,950
25,930
19,685
18,150
17,610
16,200
15,125

F. A. Kondrotas, Phila. Pa......
A. J. Pateckis, Hartford, Conn.
VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas .... 13,207. 12 750 

10,125 
. 9,850 
. 8,900 
. 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 
. ooo; 
.... 900;

880$

. TOOį 
600į 
600"

.600

V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont. 
B. Mičiunienė, New Britain, Conn. 
K. Nadzeika, Nashua, N. H...... ......

PAIEŠKAU savo brolio 
______________ _______ Jono Yuškelio, kuris paei- 

2IAURI ŽMOGŽUDYSTE na iž Dumblio dvaro, Lie- 
| tuvoje. Pirmiau gyveno 
Hartford, Conn., paskui 

! girdėjau, kad dirbo prie 
tabako. Ar jis pats ar kas 
kitas prašome apie jį pra
nešti. Už tai būsiu dėkin
gas. Juosas Yuškelis, 380 

■Park St. New Britain, Ct

GREITAI IŠAIŠKINTA

Balandžio 15 d. Pikūny 
miške, netoli Širvintų ras
ta nušautas ūkininkas 
Vladas Voleišą, Lapiškių 
kaimo, Širvintų valse. Į į- 
vykio vietą tuojaus nuvy
ko vietos nuovados virši
ninkas ir pradėjo tardy
mą. Buvo įtartas nužudy
tojo žmonos meilužis Me-

balandžio mėnesio vidury- Čys Miliukas, Garupkės 
je drauge su Vince Jonuš- km., kuris griežtai užsigy- 
kaite - Žeimiene, Petru 0» nė, bet policija padarius I

F. Končiutė, LDS. 1-mos kp. kont. ... 
V. Butrim, Rochester, 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, m...............
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass........
P. Palevičius, LDS 7 kp. kont.............
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y. 
A. Delinas, Greenfield, Mass...............
Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont. 

Į H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont. 
iT. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa....
S. Kavolis, LDS 1-ffios kp. kontest. ....
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Visų gerb. kalbėtojų

Vadovaus^LDS. ir “Darbininko” 
Ekskursijai

a

Jonas
vice-pirmininkas

Visi lietuviai sujudo į 
darbą, nes jau artinasi ge
gužės 26 d. lietuvių pasi
rodymo vakaras. Newarko 
miestas švenčia savo šim
tą metų nuo gavimo ‘Char- 
tėr’, taip vadinamą “New- 
ark Charter Centennial 
Celebration”. Visas tautos 
yra pakviestos dalyvauti. 
Lietuviai gavo vakarą ge
gužės 26, 7:30 vai. vakare, 
miesto “Mosque Theatre”.

Programoje dalyvauti y- 
ra pakviestos geriausios 
mūsų išeivijos muzikališ- 
kos pajėgos. P-lė E. Mic- 
kūnaitė iš Phila, Pa., bu
vusi Lietuvos operos solis- 

p. Ant. Banys, NBC 
New

L. D. Kun. Vytauto drau
gijoms, Liet. Moterų Są- 
gos 17 kuopai, Lietuvių 
Darbininkų Są-gos 6 kp., 
SLRKA kuopai, Lietuvos 
Vyčių kuopai, SLA kuopai, 
Šv. Trejybės Jaunų Vyrų

tuviams daugiausia patin
ka ir kas iš tiesų dera ro
dyti, kad pakėlus žmonių 
tautinį susidomėjimą ir 
patriotinį jausmą. Biznis,

LDS N. A. Apskričio su- gždys; Marianapolio Ko- 
važiavimas įvyko sausio, legijos profesorius kun. J. 
26 dieną, 1936 m. 1 vai. po ( Vosylius, kun. K. Jenkus 
pietų, Nekalto Prasidėjimo ir “Darbininko” redakto- 
Panelės Švč. lietuvių pa- rius Ant. Kneižys. 
rapijos svetainėje, Wind-
sor St., Cambridge, Mass. sveikinimai buvo nuošir-
I. Suvažiavimą atidarė ap- dūs ir turiningi. Taipgi 
skričio pirmininkas Jonas sveikino Lietuvių R. Kat. 
Kumpa. Maldą atkalbėjo Federacijos apskričio pir- 
vietinis klebonas kun. Pr.-mininkas Vladas Paulaus- 
Juškaitis ir pasakė įžan- j kas ir kvietė kuopas daly- 
ginę kalbą, sveikindamas 
dalyvius.

2. Apskričio pirm. J. 
Kumpa perskaitė laišką 
nuo apskričio raštininkės 
S. Valatkevičienės, kuriuo 
ji pareiškė savo rezignaci
ją iš raštininkės. Laiškas 
priimtas.

3. Posėdžiams vesti iš
rinkta valdyba, kurion įė
jo pirmininkas 
Kumpa,
Magdalena Urmon i e n ė, 
raštininkas 
siackas. Rezoliucijų ir 
mandatų komisijon: Anta
nas Kneižys, Leonardas 
Kumpa, F. Zaleckienė, P. 
Šakalys ir J. Glavickas.

4. Apskričio raštininkas 
iš priduotų mandatų iššau
kė vardus delegatų. Daly
vauja 6 kuopų 45 atstovai.

1 kp. So. Boston, Mass.: 
Kun. Jenkus, A. Peldžius,
J. Kumpa, M. Grilevičius, 
Ona Siaurienė, J. Jeskevi- 
čius, A. Kneižys, Dr. Lan
džius, adv. Cūnys, F. Za
leckienė, S. Griganavičius,
D. Averka, p. Jenušonienė,
E. Marksienė, Pr. Razva- 
dauskas ir V. Valatka.

2 kp. Montello, Mass.: — 
Kun. J. Švagždys, Jonas 
Jeskelevičius, Leonardas 
Kumpa, Kazimieras Gri
gas, Petras Tūbelis, Pet
ras Danyla ir Bronius 
Bartkevičius.

7 kp.—Worcester, Mass.: 
Magdalena Urmonienė ir 
Vincas Blavackas.

8 kp., Cambridge, Mass.: 
Kun. P. Juškaitis, kun. J. 
Plevokas, Barbora Žilienė, 
Ona Smilgienė, Antanas 
Vaisiauskas, Antanas Za- 
veckas, Benediktas Jaku
tis, Jokūbas Puzinas, Pet
ras Šakalys ir Aleksandras 
Plekavičius.

97 kuopa, Lowell, Mass.: įas įr nutarta rengti. Dar- 
Tamas Versiackas, Jonas 
Šaukimas, Ona Didikienė, 
Alena Kazlauskienė ir 
Vladas Paulauskas.

108 kuopa, So. Worces- 
ter, Mass.: Juozas Glavic
kas, Kazys Tamulevičius. 
Ignas Pigaga, Petras Ko- 
sulis ir Liudvikas Volun- valdybai susitarus su Cen- 
gevičius. tro valdyba.

5. Mandatų komisija pa- - -
tikrina mandatus ir pra- jęaiu įp radio programos 
neša, kad viskas tvarkoje. •_ *---- :x

6. Sveikinimo kalbas pa
sakė vietinis klebonas kun. 
Pr. Juškaitis; Centro Pir
mininkas, kun. Jonas Šva-

—

Tamas Ver-
Rezoliucijų

Le-

vauti Federacijos Seimely
je, Vasario 22 d., So. Bos 
tone.

7. Apskričio Valdybos 
raportai visų vienbalsiai 
priimti.

8. Nepribuvus Juozui Že
maičiui, kuris būvi išrink
tas LDS Seiman atstovau
ti apskritį, Seimo raportą

j išdavė “Darbininko” ad- 
ministratorius A. Peldžius.

9. Nutarta rengt geguži
nę 30 ir 31 dd., gegužės, 
Montello, Mass., bendrai
i su Šv. Roko parapija ir 
• tam reikalui išrinkta iš vi-' 
j sų kuopų atstovai į komi- j 
j siją.

Įėjo šie: 1 ko., So. Bos
ton, Mass. — S. Grigana
vičius ir V. Valatka; 2-ros 
kp., Montello, Mass
onardas Kumpa ir Kazys 
Grigas; 7-tos kp., Worces- 
ter, Mass.: — Vincas Bla
vackas ir Magdalena Ur
monienė ; 8-tos kuopos, 

iCambridge, Mass.: Ona 
Smilgienė ir Petras Šaka
lys; 97-tos kp., Lowell. 
Mass.: Ona Didikienė ir A- 
lena Kazlauskienė; 108 kp. 
iš So. Worcester, Mass.: 
Juozas Glavickas ir Ignas 
Pigaga.

10. Visas darbas paves
tas komisijai, kuri susida
ro iš kuopų atstovų ir šv. 
Roko parapijos komisijos.

11. Nutarta pasiųsti lai
škai ir toms kuopoms, ku
rios nedalyvavo tame su-

j važiavime, kad ir jos savo 
kolonijose išrinktų narius 
darbuotis gegužinės reika
lu.

12. Skaitytas laiškas 
Moterų Sąjungos apskri- 

i čio, kuriuo kviečia LDS. 
N. A. apskritį bendrai ren-

j gti gegužinę pavasario 
pradžioje. Laiškas priim-• v

bas pavestas apskričio 
valdybai.

13. Nutarta rengti ban- 
kietą LDS ir jos organo 
“Darbininko” įkūrėją Kan. 
F. Kemešį pagerbti prieš 
Jo išvažiavimą į Lietuvą. 
Darbas pavesta apskričio

tro valdyba.
14. Raportai vajaus rei-
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NEBOK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės, kurios 

panaikina žilim$, plauką slinkimą 
ir pleiskanas. Šias gyduoles priva
lėtą turėti kiekvienas kuriam žy
la, slenka arba pleikkanoja plau
kai. Jos atitaiso žilus plaukus ko
ki buvo, bet nėra dažai. Nėra nie
ko už jas geresnio iki Šiol ĮSrasta. 
Specialiai supažindinimui pasiū
lom didelj $2.00 pakeli už $1.00. 
Užsisakyk Šiandien ir sutaupyk 
doleri. Jeigu -nebusi pilnai paten
kintas, pinigai bus sugrąžinti. Rei
kalaujam agentą.

: VALORTONE HERB CO. Dp. 11 
i Box 305, Clinton, Indiana

valdybos ir komisijos iš
klausyti ir priimti.

15. Pageidaujama, kad 
korespondentai iš kolonijų 
rašydami žinias daugiau 
rašytų iš darbininkų gyve
nimo ir apie darbo sąly
gas.

16. Išreikšta širdinga pa
dėka klebonui kun. Pr. 
Juškaičiui už suteikimą 
svetainės ir gražų priėmi
mą.

17. Suvažiavimo posė
džiai baigėsi 4:15 vai. po

: pietų. Maldą atkalbėjo ku
nigas Pr. Juškaitis.

Pirm. Jonas Kumpa
Rašt. Talinas Versiackas

KUN. JONAS KRIPAS
Liepos 11 d. š. m. Darbininko Laivakorčių sky

rius ruošia vasarinę ekskursiją Švedų Amerikos lini
jos laivu — “Drottningholm” kuriai vadovaus LDS. 
narys ir Darbininko bendradarbis, kun. Jonas Kripas, 
Waterburio lietuvių parapijos vikaras. Taigi, kurie 
norėtumėte važiuoti į Lietuvą pasisvečiuoti, kreipki
tės į Darbininko Laivakorčių Agentūrą, 366 W. Broad- i 
way, So. Boston, Mass. arba pas kun. J. Kripą, 46 Con
gress Avė. Waterbury, Conn.

Važiuojantiems į Lietuvą Darbininko Laivakor
čių Agentūra aprūpina visais reikalingais dokumen
tais. Važiuojantieji aplankyti savo gimines ar pažįs
tamus Lietuvoje, užsisakykite vietas tuojau. Iš anks-' 
to padarant rezervacijas galima gauti geresnius kam
barius laive. Be to, Lietuvos piliečiams, kurie nori 
gauti sugrįžimo dokumentus — “reentry permit” rei
kalinga nemažiau 30 dienų laiko. Taigi, nevėluokite!

DARBININKO LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 2680.

v •

ODDITAIkl PHMM viškę Hartfordą atosto- siems klubo nariams.IAIN, UUNNi goms Jisai jau kelinti me. ------------

jo eiti, pinigus mesti, ir 
tokių niekniekių žiūrėti. 

Virto kitoki laikai. Fil
muoto jas p. Januškevičius 
pavartojo visus naujau
sius šioje srityje išradi
mus, kas davė filmoms vi-

klubui ir Jaunų Moterų sai kitokį vaizdą. Tuoj su- 
klubui, Marijos Vaikelių! žavi žiūrėtojo akį. Antra, 
drg., ir kitoms. Šv. Jono ir patsai p. Januškevičius 
ir Šv. Elzbietos draugijos suprato kas Amerikos lie
jau nutarė dalyvauti.

Pereitam žiemos ir pava
sario sezone mūsų koloni
joj buvo daug visokių pra
mogų, balių ir šokių, kon
certų ir scenoje perstaty- j tokiu būdu, savaime pasi
nių, žodžiu, veikimas buvo daro.
pavyzdingas, tai dabar V-j Čia tenka p. Januškevi- 

iVS skyriaus rengiamu ju- čių pasveikinti ir jam pa- 
■ biliejiniu bankietu norima linkėti, kad šioje srityje ji- 
užbaigti veikimo sezoną, sai pasiektų tikrosios auk- 
Bus graži programa iš dai- štumos, kame pralenkė vi- 
nų ir muzikos. Po to bus sus šiame biznyje b.uvu- 
šokiai. Laike bankieto ' sius artistus. Ir jam bus 

, kalbės vietiniai veikėjai, naudos ir mums Amerikos’ 
Principaliais kalbėtojais lietuviams bus tikras pasi- 
numatomi šie: kleb. kun. ( grožėjimas.
Jonas Ambotas, jo padėję- Marianapolio Studentas, 
jas kun. Ražaitis ir VVS 
delegatas p. V. Uždavinys. 
Laukiama ir svečių iš a- 
pylinkių lietuvių kolonijų.

VYRŲ KLUBAS AUGA
Vietos Šv. Trejybės 

Jaunų Vyrų klubas auga 
ir stiprėja narių skaičium 
ir medžiagiškai. Pereitame 
narių susirinkime 28 d. 

i bal. nutarta, kad ateityje 
narių susirinkimuose turi 
būti skaitomos paskaitos, 
prelegentais bus parinkti 
klubo nariai; kiekvienas iš 
jųjų turės pasirengti su 

į paskaita. Taipgi nutarta 
užprenumeruoti metams 
laikraščius “Darbininką”, 

i “Amer. Lietuvį” ir žurna
lą “Tauta”, kad papildžius 
klubo biblioteką raštais. 
Nesenai klubiečiai turėjo 

. savo metinį bankietą, ku
ris paliko gerą įspūdį

• v

• v

vi-

tai kaip darbuojasi sve-1 
timtaučių tarpe, Beaufort, 
South Carolina. Gerai at- 

Aną dieną Hartfordo rodo ir linkime jam sma- ’ 
Vyskupijos lietuviai kuni- giai praleisti liuoslaikį čia i 
gai pagerbė vieną iš veik- pas mus. Jis darbuojasi 
liausiu jaunų lietuvių ku- net keturiose parapijose kartų Lietuvos 
nigų, būtent, kunigą Kar- kurios yra išmėtytos po kintamuose paveiksluose.

Tuo po didžiojo karo, kaip 
tik Lietuva įgijo savo ne
priklausomybę, daugelis 

■ Amerikos lietuvių kiek
vieną vasarą vykdavo į 
Lietuvą, tenai filmuodavo 
įvairius vaizdus ir žiemos 
metu juos rodydavo, kaip 
ir dabar kad rodo, Ameri
kos lietuviams.

Ne visi tie paveikslai

PAGERBS: KUNIGĄ 
KARLONĄ

Lietuva Paveiksluose
Man teko matyti daug 

vaizdus

CAMDEN, N. J.
Nors čia prohibiciją taip 

pat yra panaikinta ir yra 
daug saliūnų, bet sekma
dieniais visi yra uždaryti, 
todėl ir piknikai sekma
dieniais ne visur galima 
rengti. Vienintelė ir gra
žiausia vieta piknikams, 
tai Almenneson Park, N. 
J. kur sekmadienį birželio 
7 d., įvyks Šv. Jurgio pa
rapijos piknikas.

Labai didelė ir graži vie
ta šokiams ir iš visur pri
važiavimas patogus. Iš 
Camden: Black Horse Pi
ke Rd. 42; Runnemede pri
važiavus, pirma kryžkelė 
su šviesa pasisukti po de
šinei Rd. 41 ir tik viena 
mylia ir jau Almonneson 
Park. Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visus: iš Philadel- 
phijos, Camden, Burling- 
ton, Trenton, Woodburg, 
Pansgrowe irtt. atsilanky
ti ir linksmai praleisti lai
ką gražiame parke ir pa
matyti Dario ir Girėno 
mylėtojus, nes jųjų pami
nėjimui ir Piknikas bus 
rengiamas. Rengėjai.

tė;
Radio artistas iš
York, smuikininkas; Ant. 
Raišys, vienas šių laikii 
geriausias virtuozas solis
tas iš New York; taipgi 
visos apylinkės muzikų 
vargoninkų ansamblis, va
dovaujant buvusiam Lie
tuvos Valstybės Muzikos 
Konservatorijos Direkto
riui Juozui Žilevičiui. Taip
gi šv. Cecilijos choras, va
dovaujant muz. Ant. Sta- 
nišauskui, padarys ištrau
kas iš operetės “Švarkas ir 
Milinė”. Chorui pritars 
simfoninis orkestras. Bus 

j mažų mergaičių šokikių 
būrys, simfonijos orkes
tras ir kiti.

Taigi lietuviai turėtų vi
si išeiti iš namų tą vaka
rą ir dalyvauti paminėji
me. Kviečiami ir iš visos 
apylinkės: Newarko, Eli- 
zabetho, Harrisono, Bayo- 
nes, Patersono, Lindeno, 
Jersey City ir kitų mažes
nių miestelių. Turime už
pildyti tą milžinišką the- 
atrą, ir pasirodyti, kad 
mes esame lietuviai. Įžan
ga, rodos, miesto nustaty
ta 10c. Programą pradės 
Lietuvos Valstybės Gene- 
ralis Konsulas, New York. 
p. P. Daužvardis. Tad visi, 
o visi eikime į Mosque 
Theatrą gegužės 26 d.

Žinantis.

I

ŽOLYNŲ ARBATA

loną. Pagerbimas įvyko jo visą Beauford apylinkę, 
tėvų namuose. Dalyvavo 
šie kunigai: Ambotas, Va
lantiejus, Vaškelis, Kaz
lauskas, Gradeckasj Kri-

ŽINIOS Iš LIETUVIŲ 
VEIKLOS

Rengiamas iškilmingas 
pas, Ražaitis ir patsai ku- bankietas su šokiais pami- 
nigas Karlonas. Telegra- nėjimui penkių metų gy- 
mais sveikino kunigai vavimo ir veikimo sukak- 
Pankus, Karkauskas ir ties Vilnių Vaduoti Sąjun- 
Gauronskas. 'gos skyriaus Hartforde.

Sveikinam jauną lietuvį šis šaunus jubiliejinis ban- 
kunigą; šv. Andriejaus lie- kietas įvyks 23 d. gegužės būdavo vykusiai nuimti, 
tuvių parapijos vikarą. Tai liet, parap. mokyklos sa- Kai kurie filmuotojai ne
buvo lygiai 30 metų am- le j. 
žiaus ir 4 metų kuniprs-! Kadangi vietos lietuvių 
tės sukaktuvės. Kunigas 14 draugijų ir kuopų na- 
Karlonas susilaukė daug riai bendrai įkūrė WS 
užsitarnautų komplimen- skyrių, tatai visos draugi- 
tų ir dovanų. Buvo ir kitų 
svečių, kaip tai, kunigų 
Gradecko, Karlono ir Ra
žaičio tėvai ir giminės.

jos ir kuopos, atstovauja
mos WS skyriuje, ben
dromis pastangomis ren
gia šį jubiliejinį bankietą 
ir šokius. WS skyriaus 
komitetas kviečia visas 
vietos liet, draugijas ir 
kuopas skaitlingai daly
vauti.

Kvietimai jau išsiųsti vi- 
____ ___ w soma draugijoms ir kuo- 
Plikūnas grįžo poms, būtent: Šv. Jono,

HARTFORD, CONN.

C. BROOKLYN, N, Y.
Sekmadienį, gegužės 17 

d. įvyks Ražančiaus drau
gijos vakarienė paminėti 
25 metų gyvavimo sukak
tuves. Bus skanių valgių ir 
graži ir turininga progra
ma. Dalyvaus kun. Lauri
naitis su savo orkestrą. 
Rengėjai pakvietė visus a- 
pylinkės dvasiškius ir mu
zikus - vargonininkus.

Ražančiaus draugijos į- 
steigėjas ir pirmutinė 
Dvasios Vadas buvo a.a. 
Kun. Kodis. Draugija už
prašė šv. mišias už savo 
įsteigėjo vėlę tą pačią die
ną 9 vai. ryte. Visi nariai 
ir narės turėtų dalyvauti.

Vakarienei tikietų gali
ma gauti klebonijoje, 207

Viduriij 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, išvalimui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. 
Pakelis arbatos kainuoja 50c. ar
ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite 
Money Order už vieną arba tris 
pakelius, o mes jums už tai pa
siųsime per paštą NATURAL- 
LAX-HERB TEA. Reikalaujame 
agentų. Geras pelnas. Rašykite 
šiaip:

John W. Thomson, 
P. O. Box 186, 
Brooklyn, M. Y.

turėjo tikro supratimo kas 
kur tinka. Nuimdavo Lie
tuvos žydiškų miestelių 
lūšneles ar tai žmonių lau
ko ir namų darbus ir jais 
norėdavo patraukti Ame
rikos lietuvių susidomėji
mą ir iš to žinoma sau 
biznį padaryti. Slenkant 
metams biznis mažėjo. Ko
dėl? Nejaugi Amerikos 
lietuviai pradėjo mažiau York Street ir pas pirmi- 
domėtis Lietuva? Visiškai ninkę M. Brangaitienę, j3

Gold Street ir pas nares 
prie bažnyčios durų.

Vakarienė įvyks Šv. Jur
gio parapijos svetainėje, 
York St. Rap.

I

GRĮŽO PAS TĖVUS Iš
SOUTH CAROLINA
Hartfordietis kunigas

Antanas 1 „ _ .
šiomis dienomis į savo tė-(šv. Juozapo, šv. Elzbietos,

ne! Daugelis tų filmų buvo 
tokios nevykusios, jog pa
rapijų, klebonai stačiai ne
norėjo jų į savo svetaines 
įsileisti, žmonės gi nenore-

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas
Pilnai prisiruošęs patarnauti 

kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietukams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut 8L
Tai. WZW BBITADr 675 B.


