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KOMUNISTŲ SAVAITE

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teis?s va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Jung. Valstybėse komu
nistai prasimano visokių 
machinacijų. Viena iš tų 
yra rinkimas aukų Ispani
jos lo jalistams (radika- j 
lams). Skelbia savaitę, ku
rią pradės gegužės 30 d. į 
Per visą savaitę iš mažiau į 
protaujančių darbininkų 
prašys aukų “Ispanijos ;
liaudžiai gelbėti”. Ispani
jos lojalistų (radikalų)
ambasadorius Washingto- 
ne kreipėsi i Jung. Valsty
bių valdžią, prašydamas 
sulaikyti aukų rinkimą Is
panijai, kurie tik rinkikai 
nebus užsiregistravę val
džioje ir neduos apyskai
tų iš surinktų aukų. Vals- ’ 
tybių valdžia patenkino 
Ispanijos ambasadoriaus 
reikalavimą.

Be to, Ispanijos ambasa
dorius pareiškė, kad Ispa
nijos lojalistai (radikalai) 
neprašė aukų, jū negavo 
ir jų nepriimtų iš Ameri
kos. Jeigu jau taip pareiš
kė Ispanijos lojalistų am
basadorius, tai aišku, kad 
komunistai renka aukas 
sau Ispanijos liaudies var
du. Ispanijos liaudis jų 
neprašė, jų negavo, ir jų 
nepriimtų.

Komunistai Ispanijos 
ambasadoriaus pareiški
mo neskelbia, nes tas pa- ■ 
kenktų jų bizniui. 1____
nistai šaukia: “Lai pras
menga kruvinasis fašiz
mas!” Pridėkime dar ir ši 
šūkį: “Lai prasmenga kru
vinasis komunizmas!” 
Darbininkai, neduokite nei 
vieno cento 
komunizmui.
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Naujieji Karininkų ramovės rūmai iš lauko pu
sės, nuo Mickevičiaus gatvės.
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ŠV. TĖVAS VĖL KALBĖS
PER RADIO Lietuva Krepšinio

Castel Gaiįolfo, r

— Šv. Tėvas, Popiežius Pi
jus XI, gegužės. 30 d. (sa- I 
vo gimimo dienoje), atida-; 
r vdamas Pontifikalinę 
Mokslų Akademiją, kalbės 
i visa pasaulį per radio. 
Šv. Tėvui ta dieną sueis: 
80 metų amžiaus.
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PREZ. ROOSEVELT

KARDINOLAS PAJUDI- 
DINO VOKIETIJOS 

ŠIRŠIŲ LIZDĄ

Nori Atvežti 2000 Baskų Vaikų į 
Jungtynes Valstybes

Jung. Valstybėse susior
ganizavo taip vadinama 
i“American Board of Guar- 
dians for Basque Child- 
ren”. Tos organizacijos ti
kslas atgabenti į Jung. 
Valstybes 2000 vaikų iš 
Baskų provincijos, Ispani- 

Komu- Jos- Žymūs Katalikų Baž
nyčios vadai, pasaulionys 
katalikai ir visi kiti, ku
rie tik yra priešingi rau
donajam komunizmui, į- 
žiūri Baskų vaikų atveži
mą čia komunistinę pro- 

kruvinaiam pagandą. Tiesa, tos orga- 
Komunistai nizacijos priešakyje stovi 

Ispani jos liaudies vardu Į žymus protestantų vadai, 
surinko šimtus tūkstan-: Ignuos, ■ matyt, įtraukė 
čių dolerių, bet aukoto- bendro fronto orgam za- 
jams neparodė dar, kad 
toji liaudis būtų gavus 
nuo komunistu nors vieną 
centą. Komunistai šūkau
ja prieš kruvinąjį fašizmą, 
bet užtaria ir slepia žinias 
nuo savo skaitytojų ir na
rių anie kr u v i n ą ji 
komunizmą sovietų Rusi
joje ir Ispanijoje. Pasau
lio spauda seka ir komu
nizmo budelių kruvinus 
darbus. Štai pereitą savai
tę paskelbė, kad gegužės 9 
d. sovietų budeliai vėl su
šaudė 44 žmones. Tas ži
nias slėpė, bet negalėjo 
paslėpti. Po 11 dienų visas 
pasaulis sužinojo, kad 44 
“trockistai” sušaudyti.
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ISPANIJOS RADIKALAI
VEŽA AUKSĄ UŽSIENIN PASIŪLĖ NAUJĄ NRA

Hendaye, Prancūzija —' Washington, D. C. —
Ispanijos sukilėliai prane- Prez. Roosevelt 
ša, kad jie apšaudė loja- Kongresui 
listu (radikalu) karo lai
vą, kuriuo vežė baskų mi
nisterius ir 7 milijonų pe
setų vertės brangenybių. 
Laivas užsidegęs.

Ispanijos raudonųjų val
džia sako, kad tas laivas

Ryga, Latvija — Lietu
va krepšinio sporte nuga- 
dėjo Latviją, Estiją, Egip
tą ir Lenkiją. Šusirėmi- 

įteikė mas Lietuvos su Italija
naują NRA i taip pat baigėsi Lietuvos 

projektą, kuris jei bus naudai. Taigi Lietuva liko 
priimtas, tai nustatys mi- Europos krepšinio sporte 
nimumą algų ir darbo va- čampijonė. 
landų. Prezidento svar
biausias tikslas aprūpinti j 
darbais 4 milijonus bedar
bių. Tą projektą jau už- 

paspruko neapšaudytas. ir gyrė Amerikos Darbo Fe- 
juo atvežė _ 
394 baskiečius 
iš Bilbao ir 
vertės aukso 
brangenybių, 
radikalai nebesitiki atlai
kyti sukilėlių spaudimą. 
Bėga į užsienius su stam
biais grobiais.

LEWIS KALBĖJO 
LAWRENCEWashington, D. C. —Vo

kietijos nacių diktatorius 
dega piktumu dėl J. E. 
Kardinolo Mundelein pa
sakytos kalbos kunigams. 
Nacių diktatorius Hitleris 
tuojau įsakė savo atstovui 
Washingtone įteikti Jung. 
Valstybių valdžiai protes
tą ir reikalauti, kad Dėdės 
Šamo valdžia Kardinolą 
sudraustų.

Kaip jau pareitame ‘Dar
bininko’ numery rašėme J. 
E. Kardinolas Mundelein 
nieko daugiau apie nacius 
ir jų vadą Hitlerį nepasa
kė kaip tik teisybę. Bet 
Hitleriui ir jo pakalikams 
teisybė griaužia akis. Dik
tatoriai, kas jie nebūtų, 
Hitleris ar Stalinas, teisy
bės bijosi kaip pelėda švie
sos. Rusijoj už teisybę ir 
teisingumą lūkstanč i u s 
sušaudė. Vokietijos Hitle
ris seka Staliną. Kapoja 
galvas žmonėms, kurie pa
sako teisybes žbdį. 

Į Jung. Valstybių valdžia, ' 
gavus Vokietijos atstovo 
protestą ir reikalavimą, 
pareiškė, kad ji nedarys 
jokio žygio prieš J. E. 
Kardinolą. Tuo pripažino 
teisybės žodį Bažnyčios 
vadui. Šv. Tėvas, Popiežius 
Pijus XI ruošia naują raš- 

Ormond Beach, Fla., — tą prieš nacius, kurie po 
Geg. 23 d. — Šiandien mi- J. E. Kardinolo Mundelein 
rė John D. Rockefelleris, kalbos dar uoliau ėmėsi 
97 metų amžiaus, aliejaus teroro prieš katalikus. Na- 
magnatas, bilijonierius. ciai ieško dabar kataliku, 
Jis buvo vienintelis žmo- kurie suteikė žinių Jo E- 
gus, kurio turtas buvo minencijai. Spauda rašo, 
vertas $2,400,000,000. Dėl kad nacių budeliai pasi- 
senatvės pasitraukė iš biz- ruošę “kaltininkams” nu- 
nio ir dalį savo turto išda- kapoti galvas. Galimas 
lino philantrofijos reika- daiktas, kad naciai “kal
iams. 1855 m. Rockefelle- tininkus” suras. Bet tas 
ris gavo pirmą darbą kai- tik dar labiau nustatys 
po knygvedžio asistentas pasaulio opiniją prieš Vo-

J. E. Kardinolas O’Con- 
nell, kuris kartu su kitais 
Bažnyčios vadais prieši
nasi atskirimui vaikų nuo 
tėvų ir nuo jų religijos, 
pareiškė, kad jis kol kas 
neturįs tiesioginių žinių, 
kas yra šio naujo judėji
mo užpakalyj, bet jis grie
žtai priešinasi tai idėjai. 
Jis mano, kad tuos vaikus 
geriausiai galėtų globoti 
Baskų provincijoj, Pran
cūzijoj jų pačių žmonės. 
Amerikiečiai nuoširdžiai 
paremtų aukomis. Prancū
zijoje, Baskų provincijoje 
tiems vaikams nebūtų jo
kio pavojaus.

Kongresmonas MsCor- 
mack griežtai pareiškė, 
kad jis tam judėjimui 
priešinasi ir reikalausiąs 
ištirti kas yra šio judėji
mo užpakalyje ir koki jų 
motyvai.

Prancuziion 
pabėgėlius 
$50,000,000 
ir kitokių 

Išeina, kad

IR LENKAI KATALIKUS
BAUDŽIA UŽ... KOMU

NIZMĄ

Varšuva — Radomo apy
gardos teismas nuteisė 
vietos katalikų jaunimo 
sąjungos pirmininką už 
priešvalstybini darbą dve
jus metus kalėti ir penke- 
riems metams atimti pilie
tines teises. Nuteistas kal
tinamas ir komunistine 
propaganda.

<•' ------------ -—

Lavvrence, Mass. — Sek-
_  madienį, gegužės 23 d. 

BOLŠEVIKAI SUGRIO- ! J?hn ,L- Lewis, CIO orga- 
VE RUSŲ VIENUOLYNĄ nizacųos pirmininkas at- 

_______ ________ vyko į audenycių centrą 
ir pasakė ugningą kalbą. 
Jo kalbos klausėsi apie 

. Jo tikslas

deracija ir CIO.

Varšuva, Lenkija —
“Pravda” praneša, kad 15,000 žmonių.
bolševikai sugriovė 1070 Amerikoje sudaryti di- 
metais pastatytą rusų sta- džiausią uniją. Dabar jis 
čiatikių vienuolvną netoli nori suorganizuoti aude- 

lyną, kuris taip pat buvo jus? CIO organizacijos 
pastatytas 11 šimtmetvje priešaky dabar daugiau - 
pavertė senatorija užsie- sjaį stOvi radikalai. Teks- 
niu komunistams. Tokiaj tilės organizavimo komite
tai religijų laisvę skelbia —
sovietų bolševikai.

i

Dabar jis
Kievo, o Šv. Jono vienuo- nyčių ir plieno darbinin- 

CIO organizacijos

ANGLIJA SIŪLO TAIKĄ 
ISPANAMS

Jung. Valstybių valsty
bės departmentas ir prez. 
Roosevelt sankcijonavo tą 
sumanymą. Bet griežtai 
išėjo prieš žymūs kongres- 
monai, tarp kurių kon- 
gresmo nas McCormack. 
Jis pareiškė, kad tai yra j 
grupės radikalų sumany- 1 
mas, kurie remia Madrido- 
Valencijos radikalų val
džią. Atgabentus vaikus 
radikalai nori panaudoti 
propagandai. Baskiečiai y- 
ra nusistatę ir prieš Mad
rido - Valencijos radikalų 
valdžią dėl persekiojimo 
religijos, nes jie yra giliai 
tikinti žmonės. Jie gina 
savo namus, savo šeimas 
ir savo religiją. Jie nori 
būti nepriklausomi.

Amerikos propagandis- ir už tą darbą gaudavo kietijos nacius ir ju aus
tai neinteresuoti Baskų $4.50 į savaitę. Vėliau su- trijoką diktatorių Hitlerį, 
tūkstančiais vaikų, kurie 'organizavo Standard Oilj Vokietijos naciai ir dik- 
ten kenčia karo baiseny- trustą ir taip iškilo bizny- tatorius Hitleris savo ker
bęs, bet jie nori čia atga-ije. Mirė labai ramiai ne- štavimais kaip tik patvir- 

' i v +• + v benti tuos vaikus, kad su- . jausdamas skausmo. Vis,tina J. E. Kardinolo Mun-
paiaiKyti taiką įgelti sentimentą prieš Is-į dar tikėjosi sulaukti 100 delein pasakytus teisybės
įninku ir darb- —* metų amžiaus. 'žodžius *

MIRĖ ROCKEFELLERIS

v •

DARBININKAMS PA
LANKUS ĮSTATYMAS

New York — Šios vals
tybės gubernatorius pasi
rašė bilių, pavadintą “Ma-1 
žuoju Wagnerio Darbo1 
Santykių Įstatymu”, kurio 
tikslas [ 
tarp darbininkų ir darb
davių. Pagal tą įstatymą 
bus sudaryta komisija iš 
trijų narių, kuri tarpinin
kaus kilus ginčams tarp 
darbininkų ir darbdavių.

panijos sukilėlius.

MASKVOJE ESĄS TIK 
VIENAS GERAS DAN

TISTAS

Ne per seniausiai GPU 
areštavo vienintelį geriau
sią Maskvos dantistą — 
Vasilijų Judeliovičių, ku
ris taisydavo dantis sovie
tiškai aristokratijai, o 
svarbiausia — užsienio di
plomatams, kurie pas jį 
gydėsi, susidarė labai keb
li padėtis. Du Amerikos 
vicekonsulai, kaip praneša 
“Associated Press”, turė
jo važiuoti net į Latviją 
baigti gydytis dantų. Kai 
kurie diplomatai dar lau
kia paleidžiant V. Judelio- • v •_vicių.

to pirmininkas Sidney 
Hillman pareiškė, kad da
bar tarp tekstiliečiu dirba 
500 organizatorių, iš kurių 
100 Naujoje Anglijoje. 
John Lewis smarkiai ata
kavo William Green Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentą. Aiškinosi, kad. 
jis ir jo organizacija laiko
si Amerikos valdžios for
mos ir kad jie dirbą Ame
rikos gerovei. Visi tie ku
rie skelbia, kad jie yra

Londonas, — Anglijos 
valdžia siūlo Ispanijos lo- 
jalistams (radikalams): ir 
sukilėliams (nacionalis
tams) nutraukti karą ir 
pradėti taikos derybas. 
Nutraukus karą, visos in-| 
teresuotus valstybės ture- . v 
tų ištraukti savo kareivius i prieš Ameriką, yra patys 
iš Ispanijos. Ispanijoj da
bar yra daugiausia karei 

BRAZILIJOS LIETUVIAI viu iš Rusijos ir kitų vals
NUSIPIRKO LĖKTUVĄ

Ų - - - ___ -___ ____________

! PAGIMDĖ 7 KŪDIKIUS

Ispanijoj Murcijos mies
to darbininkų kvartale 
viena moteris pagimdė 
septynis vaikus ir tučtuo
jau po to mirė.

Brazilijoj yra įsisteigęs 
lietuvių aero klubas civili
nei aviacijai plėsti. Aero 
klubas jau užpirko Šiaur. 
Amerikoj trivietį lėktuvą, 
kuris tiks mokymui, turiz
mui ir iš dalies aukštam 
pilotažui. Klubo pastangas 
remia visi lietuviai.

tybių, kurie padeda radi
kalams kariauti prieš su
kilėlius, o sukilėliams pa
deda Vokietijos ir Italijos 
kariai.

I

klaidingi.

ANGLIJOS VALDŽIA 
ŽEMINA KATALIKUS

Londonas, Anglija —
Šiomis dienomis Anglijos 
valdžia gavo kataliku vys- 

; kupu rašta, kuriuo Katali- 
ISPANIJOS SUKILĖLIAI ku Bažnyčios vadai na- 
NEATLAIDŽIAI

BARDUOJA BILBAO
• v

MIRĖ PONIA ZAMOYS
KA

BOM- reiškė Anglijos karaliui iš
tikimybę. Vyriausybė to 
rašto henerdavė karaliui 

e# t ir nepripažino KatalikųSt. Jean De Luz, Praneli- VvskuDams titulų, kokius 
2,J» kad Pab€'. turi Ansrlikonu vyskunai.geliai is Bilbao pasakoja,] v dj ; Ang]i1os vaWžia 
kad Ispanijos sukilėliai, tamnriai susirišus su 
kasdien iš oro bombarduo- ja Bilbao, baskų sostinę.! a^’,ko™ ba2"yC,a ’r J°8 
Taipgi smarkūs mūšiais - P • 
eina ant vieškelio Duran-

I

Balandžio mėn. Varšu
voj mirė ponia Zamoyska. 
kuri nuo 1930 m. buvo 
Tarptautinės Katalikių 
Moterų Sąjungų Unijos go — Bilbao. Beliko tik 9 
Biuro narys. Be to, ji pasi- mylios sukilėliams užimti 
žymėjo kaip aktyvi kat. ir Bilbao bus sukilėlių 
akcijos veikėja. , kontrolėje.

VIENOS POLICIJA SU
LAIKĖ NACIUS

Viena, Austrija, Gegužės 
23 d.
ju simpatizatoriu demons
tracija. Kilo riaušės. Poli
cija malšindama riaušinin
kus sužeidė 
menu ir virš 
ta. Naciai 
nrieš žydus.

keliolika as-
200 areštuo- 
demonstravo

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Čia ivvko nacių ir

366 w
terų sudaro bene vienatinį tokį chorą lietuvių tarpe 
Amerikoj, kuris dirba vien tik parapijos naudai, su- 
traukdamos minias žmonių į savo parengimus. Šio 
atvaizdo viduryj stovi art. Marijona Čižauskienė.

Baltimore Md. Šv. Alfonso parap. Moterų Choras, 
vadovaujamas art. Marijonos Čižauskienės. Gaila, kad 
šioje atvaizdoje dėl ligos ir kitų netikėtų priežasčių 
nesimato dar septynių to choro narių, šis būrys mo-
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Šiais Metais LDS. N. A. Apskričio Metine GEGUŽINE Įvyks
X 1 • w 1 T/ j T\ • V 11Birželio-June 6 d., Kęstučio Dr-jos Parke, Dedham, Mass.

VIETINĖS ŽINIOS
LDS 1-MOS KUOPOS kleb. kun. Pr. Juškaičiu

SUSIRINKIMAS priešaky; Thompsoniečiai
įvyks gegužės 27 d., 7:30 — kun. Dr. J. Navickas ir 

vai. vakare, Šv. Petro par. kun. J. Vaškevičius; LDS. 
svetainėje, 492 E. 7th St., Centro adm. Antanas Pel- 
So. Boston, Mass. Valdyba džius ir J. Kumpa; Lowel- 

--------------- ilio — VI. Paulauskas; So. 
Bostono — K. Vosylienė 
ir kiti. Susirinkimą ener
gingai vedė L.D. vicepirm. 
p. A. Zavetskas.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks birželio 20 d., š. m., 
Worcester, Mass., Šv. Ka
zimiero par. svetainėje.

Rap.

LIETUVIŲ DIENOS
RENGIMO KOMISIJOS 

SUSIRINKIMAS

T

I

ŽINUTĖS Tėvas Generolas kun. An-j 
drius Čikota MIC.

įvyks bažnytinėje salėje DARBININK'J GEGUŽINĖ 
sekmadienės mokyklos už-

ponios Zaletskienė ir Cū- 
nienė.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.»Kun. K. Jenkus išvažia

vo, geg. 24 d., į Worces- j 
ter, Mass. Iš ten su kun.' - • • A. Petraičiu ir kun. j.| ilgimo parengimas suau- 
Bakšiu jis važiuos : 
d.°modemiškilusiugeTaivu!Tėvas kun- či-į
“Oueen Mary” 
į Lietuvą.

Geg. 25 d.. Amerikoje 
augusios šv. Petro para
pijos moterys laikys savo 
susirinkimą, 492 E. 7th 
St. Prašo visų moterėlių 
susirinkti.

Geg. 26 d., 4 vai. po pie-

J- gušiems žmonėms. Daly-Į. kurilyyksta birželio6 d., 
Ne" vaus ir aukštasai svečias ?' ^stueio dr-jos dar- ~ 0/3 ze, E. Dedham, Mass. žada

kotą. Kviečiami visi atsi- dalyvauti iš visų kolonijų 
lietuviai darbininkai ir jų 

- ' prieteliai. Yra žinių iš ko-
Geg. 28 d. vakare po pa- lonijų, kad rengiasi vykti

F<

jie plauks jankyti

maldų, bažnytinėje salėje, skaitlingai busais ir auto- 
įvyks masinis susirinki- mibiliais. Vietiniai rengė-

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POK1LIAMS, VESTU V £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. I’ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

mas priimti Jo Ekscelen- jai deda visas pastangas, 
cij4 Vyskupą Reinį. kad viskas puikiai priren-

Geg. 30 d., Amerikos ^s' Kurio?‘ kalonlios dar 
: Vyskupų nutarimu, vra "era Prane?« aPle, sav0 Ju’ 

— „ --c_________ ' qv Tėvo diena šv Petro deJim4 prašomos tai pada-
mininkas, buvęs LDS Cen- ,tTį. sekmadienes mokvklos. namokslai ryti. Rengėjai priims visus

bus ^.pavaišins kuogražiau-

i

Pranas Razvadauskas, 
L. Vyčių Centro vice - pir-Sekmadienį, geg. 23 d., š. 

m., 3 vai. p.p., Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč. para
pijos salėj įvyko Lietuvių 
Dienos Rengimo Komisi- Geg. 21 d., mirė, sirgusi 
jos ir Kolonijų atstovų apie penkis mėnesius,! 
susirinkimas. Susirinku- i miesto ligoninėje, Ona La-į 
šieji atstovai išklausė į-įzarevičienė, 52 metu, gyv.,! 
vairių komisijų raportus,92 Tudor St., So. Boston,Į_ __  ______ ___
ir įsnese keletą naujų nu- ■ NIass. Paėjo is Ukmergės kime jam laimingos kelio- 
tarimų dėl •-=—*---- ------------
Lietuvių Dienos reikalų. ■ gyveno 27 metus. 
Susirinkime dalyvavo vie-įvyrą Kazimierą,
. • • • z-'* ą • 1 n • ___ 1 • i • T'* -

•»

pagerinime parapijos. Amerikoje pra-
. Paliko 

, sūnų ir 
tiniai Cambridge’iečiai su i dvi dukterį. Palaidota iš 

'šv. Petro bažnyčios, geg. 
24 d. 9 vai. ryte. Šv. Petro 
bažnyčios, geg. 24 d. 9 vai. 
ryte, Šv. Kryžiaus kapuo
se, Malden, Mass.

DAKTARAI
s
Ii
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Tel. S. B. 2805-R =
LIETUVIS

OPTOMETRISTASl NEPAVĖLUOKITE!

nėra pranešę apie savo ju-

nimo rateliuose darbuoto- teatrai. Parengimo pelnas; 
jas, geg. 26 d. laivu Queen bus seselėms mokytojoms 
Mary per “Darbininko” Tesusirenka visi o visi pa- 
laivakorčių agentūrą iš- lapijos vaikai^ ir mergaitės 
vyksta keletai mėnesių į pamatyti gražaus parengi- 
Lietuvą pasisvečiuoti. Lin- mo ir paremti seseles. 
......................... ' " Vakare 7:30, bažnyčioje, 

bus gegužės mėnesio ir 
pranciškonų pamaldos.

Geg. 27 d.. Dievo Kūno „ ■ , .
šventės rytą, 9 vai., nrasi-' dlen.os Bostome-

Idės, Šv. Petro bažnyčioje lcllJ Pamineįimą kviecia- 
aštuoniu dienų pamaldom katalikų draugijų
orie Saldžiausios Viešos-'Ya!dybas??vdlavoml!? ir 
ties Jėzaus Širdies. Iki ženklais dalyvauti.
birž. 4 d., rytais 9 vai. bus' Geg. 25 ir 26 dienomis, 

— _•---------va_ Bostono Katalikų Moterų

nes.

=

E

Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius i 
kreivas akis atitie-| 
sinu ir amblijoniš-š 

koše (aklose) akyse sugrąžino | 
šviesą tinkamu laiku. |

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j
447 Broadway, South Boston Į

=■I
E'

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR 

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadway 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

Vykstantieji į Lietuvą, 
per “Darbininko” agentū
rą, geg. 29 d. laivu Grips- 
holm, prašome visu kelei
vių atvykti į South Sta- 
tion ketvirtadienio vakare, 
geg. 28 d. 12 vai. naktį 
Bostono laiku (Day light 
saving time), nes trauki
nys išeina 12:30.

A. Peldžius,
“Darbininko” Laiv. skyr. 

Vedėjas.

]iaaati«m»iiat»aaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaa«aaaaata»taaaeaaaaaaaaaeeaaaasMig 

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M. V. CASPER I
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, 8. Boston |
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo ^30 iki Į 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-f 
sas uždarytas subatos vakarais ir j 
nedčldienlais, taipgi seredomis nuo j 

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

| J ttatmtam••••••»••••••»•• m

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nno 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Ik! 12, nuo 
1:30 Ik! 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 ▼. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.
[•»

pie Popiežių.
4 vai. po pietų, įvyks 

Dievo Kūno procesija.
Geg. 31 d., bažnytinėje 

salėje, vakare no pamaldų, 
ivyks minėjimas Popie
žiaus Pijaus XI 80 metų čia čigonų muzikos 500 
sukaktuvių. . įmetu sukaktuves. Tam ti-

Į abieju dienų Popiežiaus ksiui vengrų muzikos or
ganizacijos rengia Buda- 

i pešte dideles iškilmes ir 
koncertus. Į Budapeštą 
žada atvykti iš visos Eu
ropos čigonų reprezentaci
niai orkestrai. Visi kon
certai, kurie truks dvi sa
vaites, bus sudaryti iš Į- 
vairių čigoniškų romansų 
arba kūrinių, kurie parem
ti šių romansų motyvais.

Šias sukaktuves žada iš
naudoti vengrų tokajaus 

i gamintojai. Jie rengia 
! vengrų vynų parodą tokiu 
šūkiu: “Valso taktui tepu- 
toja tokajus”.

500 METŲ ČIGONŲ 
MUZIKAI

Šią vasarą vengrai šven-

kienė, A. Baronienė, A.
Kleinotienė, M. Strakaus- 
kienė, O. Petersonienė, A. 
Vaitkienė, L. Pusvaškienė, 
K. Vervečkienė ir P. Švag- 
ždienė.

Amerikoje augusių mo
terų sekantis susirinki- mišios ir pamokslas; \_ ____
mas įvyks geg. 25 d. 8 vai. j karais mišparai ir pamok- Kongrese, šv. Clemenso au 
vak., geg. 25 d., 8 vai. vak.Jslas. Per ši aštuondienį ditorijoje, reprezentuos šv. 
492 E. 7th St. visos kvie- pamokslus sakys iš Ro- Petro lietuvių parapijos 
čiamos atsilankyti. 'mos svečias Jo Prakilnybė moterys, kaipo delegates

i

LDS. N A. APSKRIČIO
GEGUŽINĖS RENGIMO

KOMISIJOS
eilinis susirinkimas įvyks 
gegužės 25 d. š. m., 8:00 
vai. vakare, “Darbininko” 
kambariuose. Po eilės ke
lių susirinkimų ir sutvar
kymo Gegužinės reikalų 
viskas paruošta kuopui- 
kiausiai ir tikimasi, kad 
birželio 6 d., Kęstučio dr- 
jos parke, E. Dedham, 
Mass. privažiuos milžiniš
ka minia darbininkų, biz
nierių, profesijonalu ir į- 
vairių pramogų mylėtojų.

v • v •

TROKAS TRENKĖ Į 
ČESNULEVIČIAUS 

NAMĄ

Pirmadieni, gegužės 24 
d. jauni vagiliukai važiavo 
pasivogę National Laun- 
dry truck’ą Athens gatve. 
Bevažiuodami, neteko 
kontrolės ir trenkė į na
mą 372 Athens St.. kuria
me gyvena p. D. Česnule
vičius. Truck’u važiuoti 
nebegalėjo. Vagiliukai pa
bėgo. Tai įvyko apie 12:45 
vai. po pietų.

V •

MOTERĖLĖS PADIR
BĖJO

Amerikoje augusios Šv. 
Petro parapijos moterys 
gražiai pasidarbavo. Jos 
gražiai prirengė ir gabiai 
vadovavo, geg. 20 d.. 8 y. 
vak., “Whist Party” su 
priedais. Iš to jų suma
naus parengimo pelno liks 
parapijos pikniko fondui 
bent pora desetkų dole
rių. Moterys, pačios sune
šė prekes bei dovanas.

Moterų komisijoje nuo
širdžiai darbavosi ponios: 
M. Juškienė, O. Lesčins-

I

Telefonas 
SOUth Boston

Šiais Metais Geriausiai 
Pirkti

DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ.,
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

i

❖
A.

1O-YUR

NORGE

♦♦♦

VVHATISTHE
ROLLATOR?

IT?S THE HEART OF THE

NORGE
REFRIGERATOR

IT MAKES THE COLD

SAVĘS YOUR MONEY
° •

AND IS ALMOST EVERLASTING

• In addition to safe, dependable food 
preservation, Norge offers you the most 
convenient, accessible, practical refrig
erator you have ever seen. Come in and 
let us show you the oew flexihle interior 
arrangements and tell you the inside 
facts about Rollator Refrigeration.

DOWN PAYMENT AS LOW AS

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Parbininke” tik
tai verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbki tčs “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

SIUVĖJAS
Siuvame naujus ir pataisome 
senus drabužius kaip vyrams 
taip ir moterims. Taipgi par
duodame naujus vyriškus dra

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

A. KASPAR
Auto Painting & Duco 
Spraying Repairing 

TEL. 2469-M
66 Victoria St., 

W. Sommerville, Mass.

MONARCH HOME 
BAKERY i

THE FAMOUS NORGE 

ROLLATOR* COMPRESSOR...

esdusire Norge cold • mokiną 
mechenitm, bei būt three a/ow/y 

moving perti. lt employi 
vnooth, soty, rollinj power 
imteed of hurried bock-ond- 
fortk oction. R«wl* —• more 

cold for comnt med.
u.«. mt. arr.

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hydte Park Avė.
Arti Cummings Highway 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 23374

TEERLESS,

Ui W .U f l*l"<

BIG
WRITE FOR200 OTHER DESI&NS SINT™EE

MEMORIAL GRANITE CO.™ aj» MANCOCK ST.. 
uincy, Mass.

GRABORIAI
I S. BARASEVIČIUS IR

SUNŪS
i SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass. 

Tel. Brockton 390
! Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. Columbia 2537

\ JDSEPH W. CASPER
I(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES

494 East Broadway 
South Boston, Mass. 

Tel. ŠOU Boston 1437
Residence: 158 W. 7th St 

Tel. ŠOU Boston 3960 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

KXXXXXXXXXXX9SXX3t

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS i
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

a
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1S- 
“Darbi-

Gegužės 26 d. laivu kams; sustiprinęs 
Queen Mary iš New Yorko organizacijos kuopos; 
vyksta į Lietuvą trys uo- platinęs laikraštį 
lūs ir kuklūs mūsų išeivi- ninką”. 
jos vadai, būtent, kun. i 
Kazimieras Jenkus, Šv. 
Petro lietuvių par. vikaras 
ir Bostono Provincijos Ku
nigų Vienybės Pirminin
kas, kun. Jonas Bakšys, 
Rochesterio lietuvių para
pijos klebonas, ir kun.! 
Augustinas Petr ai t i ssoel ali stai buv0 užka. 
Worcesterio Sv. Kazimiero _
lietuvių parapijos 
"Kun. Kazimieras Jenkus. !Šg“ S?ndei£?’1 P"_ 
nors ir gimęs Lietuvoje klaidingo
bet mažas išvestas beveik neatsimena Lietuvos ba- socializmo teorijų pliti- 
kužiu gražiu lauku Vvks- masi musŲ išeivijoje. JisU’.£ v. U. H-’ -Z,,.- išnaudojo kiekvieną nuo 
ir IfetSs kuria ir k™ >" laisva .valanda 
riuos taip labai myli. Tai -k™o^°mį5' iXlonijVą su 
<tStOVaa,tnSolkn^mom^ jprlkalbomis. Tai buvo di- 
s10 ir g j 5 namitas sprogdinimui so-
Stuva Xtane vjen po teorijų. Socializ-
“betysusįaz?inttnkPaOd garbintojai pakriko,
grįžęs į 
galėtų įnešti į čia gimusi'" : — -
ir augusį jaunimą Lietu- į^:------ 
vos meilę.

Kun. Jonas Bakšys, tai 
dzūkų atstovas, uolus ir 
nuoširdus darbininkų už
tarėjas. Jis nuoširdžiai re
mia ir Vilniaus darbuotę. 
Studentavimo laiku ir ta
pęs kunigu vra pasakęs 
daug prakalbų darbinin-

--------- J
— laikraščio “Darbininko” ir Brocktonieeių GEGUŽINĖJE baseball žais Maria
napolio Kolegijos ratelis su Norwoodo Šv. Jurgio lietuvių parapijos rateliu. Ma
rianapolio Kolegijos ratelis yra pasižymėjęs gabumais ir smarkumu žaidimuose 
su kitų kolegijų rateliais, bet Norvvoodo lietuvių parapijos ratelio dar nėra nu
galėjęs. Taigi gegužes 30 d., Romuvos parke tų dvieju ratelių žaidimas bus tik
rai įdomus ir smarkus, nes bus kova už čampijonatą. Pamatysime kuris laimės. 
Dalyvaukime visi.

Kun. Augustinas Petrai
tis, būdamas studentu la- . 
bai daug dirbo studentų 
organizacijoje “Moksleivių 
Susivienijime”. Tuo laiku 
mūsų išeivijoje katalikų 
veikimas buvo apmiręs. 
Markso teorijos garbinto-

, riav§ lietuvių kolonijas. 
Kun. Petraitis, jaunas ir

iš

i

i JungValstybes !At^° katalikų susiprati-:Į__ 4.;^’ x.~ mas ir veikimas. Kun. Au
gustinas Petraitis tapo ku
nigu. Jis ir parapijiniame 

• darbe pasireiškė kaipo ga
bus ir gaspadoriškas va
das.

Taigi Gerb. Vadams, 
nuoširdiems LDS. ir “Dar
bininko” rėmėjams linki
me laimingos kelionės, 
malonių atostogų.

I

Iš Musų Veikimo Centro
AUKŲ IŠSIUNTIMAS timore, Md., dr-jų duoklės

VILNIAUS REIKALAMS — $2.50.
Federacijos 51 sk., Great 

Neck, L. I., dr-jų duoklės

ir 
našlai- 

Vil-

—$1.00.
Kurios organizacijos ir 

skyriai dar neužmokėjo 
ravo mokesčių į centrą už 
šiuos metus, prašome tai 
padaryti, nes jau laikas.

Dėl metinių mokesčių 
sumokėiimo Federacijos 
konstitucija sako, kad jie 
turi būti sumokėti prieš 
gegužės mėn. 1 d. Neužsi- 
rnokėjusios iki to laiko 
draugijos skaitomos sus-

Ši mėnesi gerb. kun. Ig. 
Albavičius, Federacijos 
centro iždininkas, pasiun
tė visokiems

Vilniaus reikalams
$405.49.

(Vilniaus vadavimui 
Vilniaus lietuvių
čiams $220.90, o už 
niaus nasus ir ženklelius 
$184.59). Jei kurie sky
riai dar turi pinigų surin
kę Vilniaus reikalams ar
ba už Vilniaus pasus ir 
ženklelius, siųskite į cen- penduotos, o jei iki spalių 
trą. kad ir vėl galėtumėme mėn. 1 d. neužsimokės, bus 
pasiųsti tam, kam, jie bu-j išbrauktomis.
vo surinkti. --------------

BALANDŽIO MĖNESIO 
ĮEIGOS

Balandžio mėnesi į Fe
deracijos centro iždą į- 
plaukė šios pinigų sumos:

Federacijos skvrius Pro
vidence, R. I., Vilniaus rei
kalams — $23.70.

Liet. R. K. Susivieniji
mo Amerikoj metinė mo
kestis — $10.00.

Federacijos 18 sk. New 
Britain, Conn. dr-jų duok
lės — $5.00.

Federacijos sk., Indiana 
Harbor, Ind. dr-jų duoklės 
— $2.50.

Federacijos 25 sk., Bal-

Iti protokolai ir kur buvo: 
' netaip smulkiai daromos
kratos, t. y. nebuvo kra- ----- —-
romiesiems padaryta di-1 Belgija — Pnnceton U- 
deliu nuostolių, tai nė ne- mversiteto kviečiamas, at
minėsiu, nes užimtų labai 
daug vietos, tik rašau, kur 
kratos metu buvo išardv- 
tos grindys, krosnys, iš
lupti paveikslai, išardvti 
lovų šienikai ir pagalvės, 
apkasinėta’apie trobesius 
žemė 
daug nuostoliu ir labai ie. Ne vien tiktai Belgiio- 
žiauriai elgiantis. je van Zeeland yra atsižy-

premieras, Povilas van 
Zeeland, priimti jam tei
kiamą garbės doktoratą. 
P. von Zeeland vra geras 
katalikas, mokslininkas ir 
ekonomas. Jisai nugalėjo 
Belgijoje kilanti fašizmą 

ir t.t., pridarant ir jo vadą reksistą Degrel-

žiauriai elgiantis. je van Zeeland yra atsižy-
Taip audringai buvo da- mėjęs,_ bet taipgi ir tarp- 

romos kratos pas Kabelių tautinėse ekonomijos sri- 
koperatyvo vedėją Navic- tyse-
ką, buvusį Kabelių skaity- Toronto — “Catholic Re- 
klos vedėja Makaravičiu ir gister” praneša, kad Van- 
nas Kabelių kaimo ūkinin
ką Geležinuką. Šklėrių 
kaime pas ūkininkus Kru
ša Motiejų ir Kibirkštį. 
Marcinkonyse pas buvusi 
Marcinkonių skaityklos 
vedėją Teofilių Sukacką. 
A šašnyku kaime pas Trei- 

Į navičiu. Darydami kratas 
visur ieškojo ginklų, už
draustų knygų, nelegalios 
literatūros ir laišku iš 
Laisvosios Lietuvos. Nors 

i ir labai, smulkiai darė 
kratas, pridarydami labai 
daug nuostolių, bet kaip 

i niekur nieko nebuvo, taip 
niekur nieko ir nerado, 
kad galėję būtų prikibti. 
Pas buvusi Marcinkonių 
skaityklos vedėja Teofilių

> Sukacką rado keletą nuo
savų knv?-u. Prie Sukacko lankė jos vedamą ligoninę, 

i buvo prikibę būk tai kny- Jis jos paklausė: Ar Se- 
gos ne jo. o pasisavinęs 

Štai pirmoji milžiniška šių metų Gegužinė, kurioje yra proga pamatyti se- buvusios skaityklos ir no
nų? pažįstamus ir pasidžiaugti atgimusia pavasario gamta.

Romuvos parkas kasmet sutraukia iš visų kolonijų kaip senus taip ir jau
nus, todėl ir šiais metais lai bus ši Gegužinė Tamstos džiaugsmo šventė. Čia bus 
proga sutikti giminės ir pažįstami: sutiksi senai matytus ar visai nematytus, — 
tik ką iš Tėvynės atvykusius. Dienos programoje žingeidumo delei yra teikiama 
linksmaus pobūdžio sporto; taipgi sporto^kuris yra šios šalies tautiška pramo
ga, būtent: “baseball”; šokiai prie smagios orkestros dykai per visą dieną. Už
kandžiai gaminami lietuviški ir amerikoniški. Bus ir skystimėlio.

Todėl visi patogumai bus patiekti Jums ir Jūsų pažįstamiems naudotis ir 
džiaugtis. Automobiliams ar bus’ams parking dykai.
Iš So. Bostono busai išeina 10 
vai. ryte, nuo Šv. Petro par. 
bažnyčios, 5th St.. Sugrįžta 8 
vai. vakare. Kaina 75c. į abi 
pusi. Kviečiami visi pirktis bi
lietus iš anksto “Darbininke”.

Romuvos parkas ir didelė moderniška svetainė gražiame pušinėlyj, kur į- 
vyks “Darbininko” ir Brocktonieeių Gegužinė, gegužės 30 d. š. m.

Vienas iš Lietuvių Dienos O- 
limpiados fragmentų, kuris 
paprastai įvyksta sporto prog
ramose ir Romuvoj.

Valio, visi į Romuvą geg. 30.
KVIEČIA RENGĖJAI.

New York
Katalikų radio stotis ryti
nėse valstybėse, WLWL 
buvo priversta parduoti. 
Dėl išlaidų pakilimo ir ne- 
p-alimumo lėšų apmokėti 
Tėvai Paulistai turėjo ją 
parduoti. Stotį nupirko p. 
A. Bulovą, laikrodžių iš- 
dirbėjas. Dar kol stotis 
persitvarkys, Tėvai Pau
kštai ves programas.

• v

I

couver mieste atsivertė į 
katalikybę visas vienuoly
nas Anglikonių seserų. 
Vienuolės Jėzaus Meilės 
Kongregacijos vardu, už
laikė mokyklą ir senelių 
prieglaudą. Dabar toms į- 
staigoms gręsia uždarymo 
pavojus.

Paryžius — Neseniai 
čionai pasimirė kun. Leo
nas Royer, kuris
kadaise dar vaiku būda
mas žaidė su Teresėle 
Martin. kuri dabar yra 
Šventoji Teresėlė, Jėzaus 
Gėlelė.

Nevv Orleans — Seselė 
Stanislava, Šv. Vincento 
Pauliečio Labdaringų Se
selių perdėtinė, turėjo pa
sikalbėjimą su Prezidentu 
Roosevelt, kada jisai ap-

Vienatinė zai « • T • ■ •Okupuotoje Lietuvoje
BAUDOS UŽ KRYŽIŲ j

Šio gyvenimo laimė slė
nia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV JONO EV. BL. PAŠALPINC 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vfce-plrm. — Ona Janklenė,

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Brone Cunfene,

29 Gould St., W. Roxbnry. Mass.
Tel. PAR 1864-IV.

Fln. Rašt — Marijona MarkonlntS,
4115 AVashington St., Roslindale, Mas«.

Te). Parkway 0558-W
Itdlnlnkš — Ona Staninllutė,

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

1512 Colnmbla Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona Slanrlenė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimas laiko kas

antra utarninką mšDaata.

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas Svagždys,

601 6th St, So. Boston. Mass.
| Vice-Plrm. Albinas Nevieni,

16 IVInfield St., So. Boston, Mass. 
T’rot. Rašt. Jonas Glineekls,

5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

1514 Colnmbla Rd.. S. Boston, Mass 
Iždininkas Pranas Tnleikls,

I 109 Bowen St., So. Boston, Mass. 
Manšalka Jonas Zalkls,

7 Wtnfie1d St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čių nedėldlen) kiekvieno mėnesio.
2 vai po pietų. Parapijos salėj. 492 

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

Plikių km., Lydos aps., 
ūkininkai sumanė pastaty
ti kryžių. Jiems nė į galvą 
neatėjo pasiteirauti, ar tai 
galima daryti be leidimo. 
Štai dabar jie įtarti rinkę 
tam tikslui aukas ir gautų 
sumokėti net po 500 zl., jei 
neišgelbėtu apeliacija. Ga
lutinai priteista po 60 ir 
po 25 zl. mokėti: Gruz
džiui, Kasparavičiui, Rin
ge vičiui ir Ramoškai. Be 
to, teks pasėdėti arešte ir 
sumokėti teismo išlaidas. 
Buv. skaityklos vedėja 
Zabelytė išteisinta.

i 
i

I
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7:80 vai. vakare, pobaknyrlnAj avė 
rainėj.

V Imta dranątjoa reikalą ta kreipkite* 
paa protokolu raštininke.

į ramiai žiūrėti į lenkų pa
stangas nutautinti kraštą. 
Tačiau lenkiškos intrigos 

SUSIPRATĘS KAIMAS i nepalieka ramybėje nė ši- 
ti užkampio. Vasario mėn. 
iš pasalų buvo nušautas 
vienas jaunųjų ūkininkų 
Brūzga. Įtariamas... brolis.

— tai Dainava, Varėnos 
valse. Jis 1930 m. pasiskir
stė viensėdžiais ir dabar 
jau yra atsigavęs. Tik dar 
mokesčių už tai nespėjo 
sumokėti. O kai kam ten
ka net po 500 zl. Šiaip 70 
ūkininkų gyvena gana pa
žangiai, gerai dirba žemę, 
skaito agronominę litera
tūrą ir 17 metų išlaiko be
ne vienintelę krašte liet, 
mokyklą. Čia 10 metų mo
kytojavo B. šičkaitė, da
bar — Petronis. Jeigu to
kių stiprių kaimų būtų 
daugiau buvę, galima būtų

VALGOMŲJŲ DAIKTŲi KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, Dės jie parduoda Avie-tus,

žilis produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte "Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.
DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel SOŪth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir nžkan 
džius piknikams ir visokiemr 

parengimams.

sutė nesidžiaugsi naująja 
ligonine, kuri dabar stato
ma?” Ji atsakius: “Jūs e- 
sate gana galingas žmo
gus. Ar nepasakytumėte 
jiems paskubėti?”

Berchtesgaden, Vokieti- 
kaime ia — Čionai kanclerio Hit- 

Motieju rado lerio mylimame miestelv- - - ” jė
zuitas, lazdomis pasirams
tydamas įlipo į sakyklą ir 
nasakė pamokslą, apie 
Vokietijos kunigu kilnu
mą. Kun. Mayer Didžiojo 
Karo metu prarado koją 
atlikinėdamas kapeliono 
pareigas. Jis pasakė: “Aš

rėio Dalinti, bet, Sukackui 
griežtai užprotest avus, 
kad knygos tikrai yra jo 
nuosavos, nirktos Vilniuje 
lietuviu knvgvnuose. neė
mė. Tiesa, Šklėrių 
ras Kruša ' 
sena surūdijusi, niekam Je .kun. Dr. R. Mayer,

' netinkama revolveri, bet 
| vistiek paėmė ir surašė 
! protokolą už laikvma gin
klo be leidimo. Iš tikrųjų, 
tai Krušas visai nežinojo, 
'-’ad nas ji nuo karo val- 
kioios surūdijęs, niekam 
netinkamas revolveris, o pirma pareiškiu, kad aš 
teisme reikės atsakyti nats ant savęs imu atsa- 
kaip už gera. Kratos metu komybę dėl visko ką da- 
visur labai žiauriai elgėsi bar sakysiu. Žinau, kad 
Marcinkonių policijos po- jums gali nepatikti. Val- 
Jicininkas Plonskis. Po džiai tikrai nepatiks. Aš 
kratų oolic. Plonskis Da- buvau sužeistas gindamas 
matė Marcinkonių stotyje savo Tėvynę jr^dabar nee- 
iš vieno virš minėto kaimo 
du jaunuolius, perkant bi
lietus į Vilnių. Plonskis, 
manydamas, kad jie kažin 
ką veža į Vilnių, sulaikė ir 
smulkiai iškratė, net veža
mus vale-omuosius produk- - -
tus moksleiviams j Vilnių 
meiliais supiaustė. bet irgi 
kaip nieko nevežė, taip ir 
nieko nerado.

MICKEVIČIAUS PAMIN
KLAS ANT RATELIŲ

Tai paskutinis Vilniaus 
juokdarių pasiū 1 y m a s. 
Mat, smarkiai susiginčyta, 
kur paminklas statyti. Ne
norima tat nieko nu
skriausti. Šv. Jurgio aikš
telės medžiai iškirsti ir 
neatgys, aplink guli išmė
tyti fundamento akmenys, 
bet jau parengta aikštė! 
paminklo nesulauks. Vil
nius net neįstengia savo 
genialaus tautiečio 
gerbti.

KRATŲ KARŠTLIGĖ

pa

Prieš Velykas, kovo mė
nesyje, Marcinkonių poli
cija, kaip kokia audra, 
trankėsi po visą Marcin
konių valsčių, darydama 
kratas ir rašydama už į- 
vairius menkniekius pro
tokolus. Kam buvo surašy-

WILLIAM J. CHiSHOLM
GRABORIUS

'ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

i

su sveikas, bet aš noriai 
visas likusias savo jėgas 
atiduodu, kad Jus perser
gėjus nuo neo-pagonizmo 
pavojų”.

Ispanija — Gen. Franco 
yra įsteigęs keliuose mies- 

, kurios 
■ rūpinasi karo našlaičių au

klėjimu. Be jokio skirtu
mo visi jaunamečiai yra 
priimami ir visiems yra 
duodama katalikiškas au
klėjimas. Paskui vaikučiai 
yra pavedami kaikurioms 
šeimynoms, kurios toliau 
jais rūpinasi. Daugiau 

i mergaičių yra priimama, 
kaip berniuku.

• v

Stud. A. J. J.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
ral verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkitės "I»nrbininke”.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 120,000,000 A- 

merfkoj gyvenančių žmonių turi visada vi
durius užkietėjusius 40,000,000 žmonių. Gi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 Iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nnoi iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko {degimus (aklažar- 
nėa). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. • I.AX HERB TEA nesibijo nei Šalčio. Kataru, Influenzos ir 
kitokių ligi). Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATURAL - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraują ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir gveiki. tuojau* prisiųskite $1.00 bei 
.$2.00, Money Order (Chekių nepriimu), o aš jums pasiųsiu NATU
RAL - LAX - HERB TEA Ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL - LAX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
■H——............... ■■■ .................. ...........................
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Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeuendence Day, 

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

SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918• 
PRENUMERATOS KAINA:

Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Viena kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams .......................... $5.00

Enciklikos Apie Bedievišką Komunizmą 
(Pagrindinės Mintys

(Iš “Tiesos Kelio”)

SUBBSCKIPTION RATES: 
Domestic yearly ..........................
Foreign yearly .......................... ;
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

'.Telephone SOUth Boston 2680

Dėl Religines “Laisves” 
Sovietijoje

Bolševikai varo propagandą, kad būk tai naujoji 
sovietų konstitucija leidžia bet kokiai religijai lais
vai veikti. Tai propagandai absoliučiai niekas netiki 
(patys bolševikai iš jo juokiasi), bet kada reikia pa
naudoti argumentų prieš Katalikų Bažnyčią, tai tą 
tariamą religinę sovietų “laisvę” bet koks laisvamanis 
tuojau iškiša priekin. Tačiau faktai parodo, kad Rusi
joje nėra jokios religinės laisvės, kaip tik priešingai, 
prieš religiją ten vedama smarki kova. Anot, XX Am
žiaus” korespondento”, teoretiškas religijos laisvės 
užtikrinimas ten neturi praktiškos vertės, nes naujoji 
konstitucija leidžia tik antireliginę propagandą, o ne
leidžia laisvai vesti religijai palankios propagandos. 
Kaip ir ankščiau buvo, taip ir dbar bet kokis religijų 
išviršinis pasireiškimas yra draudžiamas. Jokia baž
nyčia neturi bet kokių teisių. Joms yra draudžiamas 
bet koks viešas ar slaptas organizavimasis, sąjungų 
kūrimas, religinės literatūros platinimas, karitatyvi- 
nis (labdarybės) darbas, religinis apaštalavimas”.

Tai ne tušti žodžiai. Faktai parodo štai ka:
Vidaus komisaras praneša, kad 1935 m. sovieti- 

joje buvo uždaryta ar kitaip likviduota 14,000 bažny
čių, koplyčių ir tt. Tais metais buvo iškeltos bylos 
visų religijų dvasininkams, kurių milžiniškas skaičius 
(3687) buvo patraukta atsakomybėn ir 29 dvasiškiai 
buvo sušaudyti. Sibiro ar tolimų šiaurių stovyklose 
daug tūkstančių dvasiškių dar tebelaikoma uždarytų, 
kur jie ištremti kaipo valstybės priešai. Čia reikia at
siminti, kad kiekvienas tikintysis skaitomas esminiu 
komunizmo priešu. Sulig komunistų principais tai vi
sai natūralu, nes komunizmas nusistatęs išrauti reli
giją ne tik iš Rusijos, bet ir iš viso pasaulio. Tai pa
reiškia bedievių sąjungos pirmininkas Jaroslavskis:

“Mes esame pirmieji, kurie kuriame naują visuo
menę ant Dievo ir religijos paneigimo pagrindo. Mes 
didžiuojamės valydami mūsų gražią socialistinę tėvy
nę nuo prietarų ignoracijos purvo, tos apsvaiginimo 
priemonės ir to dvasinio alkoholio,, kurį duoda religi
ja. Mes esame įsitikinę, kad mums pavyks visą že
mę nuo jo nuvalyti”.

Ne tuščiai kalba bedievių vadas. Bolševikų be
dieviškoji propaganda veikia ne tik Rusijoj. Ji pasi
reiškia visur, kur tik yra nors viena komunistų parti
jos jačeika. Ir jų pirmieji veikimo žingsniai visuomet 
prasideda nuo griovimo religijos. K.

ka sovietų santvarka. “Aš, 
— sako jis, — nesu prie
šingas jos ekonominiams 
principams, bet jaučiu, 
kad Rusijoje darbininkai 
paversti paprastais sovie- ( 
tų mašinos rateliais. Teo
retiškai, darbininkas —vi-, 
siškas šeimininkas, o pra
ktikoje jis daro tą, kas 
jam liepiama...”

Beskaitant svetimšaliij 
įspūdžius iš SSSR, kartais 
ima noras paabejoti dėl 
jų teisingumo. Tiesiog ne
sinori tikėti, kad socializ
mo krašte taip menkai bū
tų vertinami darbininkai. 
Tačiau pačių bolševikų 
spaudos paduodami faktai 
išskaido tuos abejojimus. 
Štai pavyzdžiui, Farkovo 
(Užbaikaly) geologinių ty
rinėjimų partijos darbi
ninkai I 
negauna atlyginimo. Tech- ir ekonominių faktų rezultatas, 
nikinis personalas ir dar-1 
bininkai rinkoje pardavi- pareigos yra šios: 
nėja savo daiktus, kad tu- • - ----
retų iš ko gyventi. Apie 
tai buvo pranešta atatin
kamoms įstaigoms, bet ne
sulaukta jokio atsakymo, j 
(Izvestija 87 Nr.).

Kijeve teismo sprendi
mu buvo išmesta iš buto 
nėščia moteris, be to, dar 
serganti bronchitu ir gri- 
uu. Milicija jai uždraudė 
pasilikti gatvėje. Ji pen
kias dienas šalo vieno na
mo gonkose (Izvestija 85 
Nr.).

(Tęsinys.)
III.— Trečioje enciklikos dalyje kalbama apie a- 

tatinkamus Bažnyčios mokslo punktus ir jų norma
lias išdavas krikščibnių visuomenėse.

1. — Kiekvienas žmogus ir šiame ir pomirtiniame 
gyvenime turi galutiniu tikslu Dievą. Visi žmonės y- 
ra Dievo vaikai ir skirti su Dievo malonės pagalba 
būti Kristaus broliais, mistinio Kristaus kūno nariais. 
Kiekvienas žmogus turi iš prigimties įvairias svar
bias teises: teisę gyventi, kūno neliečiamumo (inte- 
grumo) teisę, teisę turėti reikalingas egzistavimui 
priemones, teisę siekti galutino tikslo Dievo nurody
tais būdais, į draugijas dėjimosi teisę, nuosavybės ir 
jąja naudojimosi teisę.

Moterystės, šeimos, vaikų auklėjimo pagrindai 
keturis” mėnesius yra paties Dievo nustatyti; jie nėra žmonių sauvalės

w •

HINSDALE, ILL

2. — Žmogaus ir visuomenės tarpusavio teisės ir

ą) Pagal Dievo nustatytą tvarką organizuota vi
suomenė yra natūrali priemonė žmogui siekti savo 
tikslo. Neorganizuotai visuomenei yra žmogus, bet or-

ganizuota visuomenė yra žmogui. Žinoma, visuomenė, 
kaip nori individualistinis liberalizmas, nėra palenk
ta individo egoistinei naudai, bet su organizuotos vi
suomenės pagalba įvykstąs žmonių bendradarbiavi
mas leidžia pasiekti šią žemišką gerovę; tik visuome
nėje gali išsivystyti visi individualiniai ir socialiniai 
žmonių sugebėjimai. Organizuotos visuomenės tikslas 
yra subordinuotas žmogui, kuris visa turi suvesti į 
santykį su Dievo garbinimo požiūriais. Tik žmogiškas 
asmuo, o ne kolektyvas savyje turi protą ir moraliai 
laisvą valią.

Atskiras žmogus, žinoma, negali nepaisyti parei
gų, kurias Dievas jam uždeda iš atžvilgio į visuome
nę; visuomenėje autoriteto atstovai turi teisę reikale 
ir per prievartą išreikalauti tų pareigų atlikimo. Bet 
ir visuomenė ir jos autoritetai neturi teisėtos galios 
užgauti tas ankščiau minėtas natūralias asmenines 
žmogaus teises, kurias žmogus yra gavęs iš Dievo, 
kaipo savo Kūrėjo. Yra visai natūralu ir atatinka pro- 

Į to nurodymams, kad visa, kas yra pasaulyje, būtų pa
kenkta žmogiškam asmeniui, o per jį Dievui.
i

3. — Ekonominės ir socialinės tvarkos atžvilgiu 
šitoje enciklikoje Šventasis Tėvas primena reikalą at
siminti, kas pasakyta enciklikose “Rerum novarum”

• v

Iškilmės sudarys: išsiri- šiose ypatingai pasimelsti; jr “Quadragesimo anno”. Ypač čia jis primena indi- 
; kiavusių draugijų eisena, be to, visiems paaukoju- vįduaiinj jr socialinį privatinės nuosavybės charakte- 

pasventmimo pamaldos, siems $5.00, ar daugiau, ir 
"J iškilmingos giedotinės Mi- įteikusiems savo~ adresą, 

1 šios, pamokslas. Per Mi- pasiųsime po gražų semi- 
šias giedos klierikų cho- narijos paveikslą, 
ras. Koplyčią šventįs Jo Reiškiame vilties, 
Ekscelencija vyskupas Vi- turėsime malonumu 
liūs D. O’Brien, D. D;

Pamaldoms pasibaigus,
! ligi vakarui bus jaukus vi
sų atsilankiusių pasisve
čiavimas Marijonų Ūkėje, 
šalia seminarijos.

Čia, koplyčios pašventi
nimo proga, labai gražiai
Jūsų prašome suteikti ko-

Iš SSSR Darbininkų Gyvenimo

rį, darbo teises ir vertingumą, bendradarbiavimo san
tykius, kurie turi būti tarp turinčiųjų kapitalą ir tarp 
darbininkų, šeimyninio atlyginimo už darbą reikalin
gumą, korporatyvinės santvarkos svarbumą.

4. — Šventasis Tėvas primena Bažnyčios mokslą 
apie valstybės prigimtį, kilmę. Valstybė ne tam yra, 
kad pavergtų atskirą žmogų, kad nepripažintų jam 
natūralių asmeninių teisių. Ir valstybė ir žmogiškas 
asmuo turi kilmę iš Dievo ir Dievas yra nustatęs tarp 
jų esminius santykius; nei valstybė, nei asmuo nega
li savavališkai nepaisyti uždėtų Dievo pareigų ir nu
statytų teisių. Komunizmas čia elgiasi neteisingai, pa
sisavindamas Dievo teises, saviškai, partiškai nusta
tydamas valstybės uždavinius ir jos santykius su 
žmogiškuoju asmeniu.

5. — Nors Bažnyčiai pirmoje eilėje svarbu žmo
gaus santykiai su Dievu, kad žmogus pasiektų išga
nymą, tai betgi jai rūpi ir materialinio progreso rei- 
ikalai paremti ir nušviesti, kiek jie yra santykyje su 
religijos ir doros uždaviniais. Bažnyčia, tiesa, nepa
tiekia technikinės, ekonominės ir socialinės progra
mos, bet ji duoda įvairiais principiniais klausimais di
rektyvų, kurių laikantis būtu galima užtikrinti lai
mingą visuomenės pažangą. Ir vėl čia primena “Re
rum novarum” ir Quadragesimo anno” enciklikose iš
dėstytą Bažnyčios mokslą.

6. — Pagaliau šitoje enciklikos dalyje Šventasis 
Tėvas svarsto, ko vertas priekaištas, būk Bažnyčia 
gyvenimo praktikoje nesiderino prie skelbto savo 
mokslo.

Čia Šventasis Tėvas primena, kad pirmiausia 
krikščionybė taip kilniai, su tokiu karštu ir giliu įsi
tikinimu yra paskelbusi visų žmonių tikrą ir visuoti
ną brolybę, neskiriant čia rasės ir padėties, ir tokiu 
būdu galingai prisidėjo prie panaikinimo vergijos, iš 
vidaus pakeisdama nusistatymus, o ne revoliucijos 
keliu. Bažnyčia paskelbė rankų darbo tikrą vertingu- 

,mą, kurio nepajėgė suprasti nė galingiausi stabmel
diškų laikų protai. Bažnyčios įtakoje atsirado taip 

i gausingos amžių bėgyje krikščioniškos meilės įkvėp- 
i tos imponuojančios labdarybės įstaigos, švietimo dar- 
ibai, darbininkų ir amatininkų korporacijos. Jei gyve
nime ne visa įvykdyta, kas jos moksle buvo nurodyta, 
tai čia kalti žmonių apsileidimai, nuodėmės, galingųjų 
pasipriešinimai. Paskutiniais laikais čia daug kliudė 
nekrikščioniško liberalizmo ir lacizmo dvasios per
sunktos priešingos Bažnyčiai galingos įtakos.

(Bus daugiau)

I

kad 
Jus 

(matyti koplyčios pašventi
nimo iškilmėse.

Marijonų Vienuolija, 
Kun. J. J. Jakaitis, MIC. 

Provincijolas.

Mūsų Brangieji 
Bendradarbiai:—

Marijonų Vienuolija pra- plyčios statybai piniginę 
neša Jums linksmą žinią, paramą. Savo auka prisi-. 
kad mūsų seminarijos ko- dėsite prie įkūrimo pirmo- 
plyčios statyba jau bai- sios lietuvių seminarijos 
pama. Šiuomi turime gar- Amerikoje ir įamžysite 
bes Jus kviesti į koplyčios savo vardą. Už visus su- 
pašventinimo iškilmes, ku- teikusius auką koplyčios 
rios prasidės 11:30 vai., pašventinimo proga, mes 
Birželio 6, 1937. pasižadame tos dienos Mi-1

ADRESAI:
KUN, JONO BRUŽ1KO, S,J.
Nuo geg. 24 iki 30,

1910 E. Falls Str., 
Niagara Falls, N. Y.

Nuo geg. 31 iki birž. 4, 
260 E. Main Str., 

Amsterdam, N. Y.

Anglijos profesinių są- nusivilti ir dėl tariamosios 
jungų generalinis sekreto- lygybės. Vietoje panaikin- 
rius Valteris Sitrinas ne- tos senosios buržuazijos 
seniai lankėsi SSSR. Jo atsirado nauja. “Fabrikų 
pasakojimai apie SSSR direktoriai, aukštas vietas 
dabar išspausdinti pran- užimą komunistai, inži- 
cūzų laikrašty “Intransi- nieriai ušdirba 10, 15 ir 
geant”. Daug dalykų, ma- net 20 kartų daugiau, ne
lytų SSSR, nustebino an- gu darbininkai, net ir kva- 
glų darbininkų veikėją. lifikuoti”. Šie naujieji bur-

• žujai “turi automobilius, 
“Butai, kuriuose gyvena • šoferius, vasarnamius. Jų

darbininkai, — sako Val-Įžmonos nesivaržydamos 
teris Sitrinas, — žemiau dėvi kailinius ir puošiasi 
bet kokios kritikos. Tiesa, • briliantais. Spekuliantai 
užsienio turistams rodomi uždirba ir išleidžia milijo- 
nauji gražūs pastatai, bet 
juose gyvenančių darbi-į
ninku skaičius visai men- | Tuo tarpu sovietų darbi- 
kas. Be to, šie namai pa- ninku uždarbis menkas, 
statyti paskubomis, blo-Į Sitrinas sugretina sovietų 

ir prancūzų darbininkų už
darbį, turėdamas galvoje 
tiek atlyginimo didumą, 
tiek produktų kainas. Pa
sirodo, kad sovietų darbi
ninkas kilogramą duonos 
gali uždirbti per vieną va
landą ir 15 min., o prancū
zų darbininkas tik per 15 
min. Kilogramas šviesto 
sovietų darbininkui reiš
kia apie 2 dienas darbo, o 
prancūzų darbininkui — 3 
vai. Kad galėtų nusipirkti

1 porą pusbačių sovietų dar-
> bininkui tenka dirbti 60 

vai., o prancūzų — 10 vai.
• Žodžiu, Sitrinui nepatin-

nūs...”

gai, ir, nepaisant sovietų 
propagandos, visais at
žvilgiais menkesni, negu 
darbininkų namai Vakarų 
Europoje”. Sitrinui teko 
matyti “daugybė darbinin
kų barakų prie Dniepro 
strities fabrikų. Tai yra 
toks nešvarumas, kad vien 
tik pamačius galima su
sirgti. Anglijos sanitari
jos įstaigos neleist tokiose 
bakūžėlėse krdlikų laikyti. 
Žinoma, ir Anglijoje yra 
skurdžių butų, "oet nieko 
panašaus ten negalima 
rašti”.

Valteriui Sitrinui teko

Marianapolio Kolegijos (Thompson, Conn.) vaizdas, kur kasmet įvyksta 
Naujos Anglijos Lietuvių Diena. Šįmet Lietuvių Diena įvyks liepos 5 d. Daly
vaus Garbės Svečias J. E. Vyskupas Mečislovas Reinys iš Lietuvos. Visi ruoš
kimės dalyvauti toje iškilmingoje lietuvių tradicijinėje šventėje — Lietuvių 
Dienoje.

I

t

Ką Bendrą Turi Katalikybe ir Komunizmas?
Parašė: Rev. Daniel A. Lord, S.J.

Vertė: Kun. A. T. (Samata)

Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 
premijuotas vertimas

KOMUNISTAS YRA KONSERVATISTAS
Ir tame visame komunistas yra daug la

biau konservatistas. Jis paprastai netiki į 
savo artimą. Jis yra įsitikrinęs, kad žmonės 
yra taip godūs, ir jiems galima tik tada pa
tikėti, kuomet iš jų bus atimta visa savastis 
ir atimta teisė turėti savastį. Jis mano, kad 
žmonėms visai negalima pasitikėti, ir jie pa
tys negalį valdyti, nė tvarkytis. Dėl to, ko
munistas įsteigs diktatorystę iš kelių, kurie 
kontroliuos proletariatą su geležine ranka. 
Jie, būtent, žmonių didelė masė, net neturi 
smagenų balsuoti. Taip dalykams esant, ko
munistas jiems siūlo totalitarinę valstybę, 
vieną partiją, valdymo vieną būdą, su vie
ninteliu leidimu patvirtinti tai, kas yra da
roma arba veikiama. ‘

I

PASITIKĖJIMAS ŽMONIJA
Kataliko pasitikėjimas žmonija yra daug 

labiau nuoširdus ir humaniškas. Katalikas 
tiki, kad individualai gali būti atpratinti 
nuo savimeilės. Jis tiki, kad žino gana, kaip 
tvarkyti savo reikalus,* kaip vesti ir prižiū
rėti savo įstaigas, ir tinkamai atlikti savo 
pareigas. Jis supranta, kad valstybė dažnai 
gali vartoti policijos jėgas sargybai, kad 
kriminalistai, turtingi ir paprasti, nenu
skriaustų savo artimo. Tačiau, jis nemano, 
kad žmonės būtų visai nepataisomi ir taip 
blogi, kad valstybė iš jų turėtų atimti visą 
savastį ir juos paverstų vergais ir priklau
sančiais vien nuo valstybės.

Ir jis yra įsitikrinęs, kad žmones galima 
išmokslinti valdyti save. Jiems nereikalinga 
diktatprystė, ar ji būtų vieno asmens ar par
tijos. Jiems nereikalinga, kad būtų varu va
romi prie balsavimo vietų, kur nulenktų gal
vas totalitarinės partijos veikimo patvirti
nimui. Žmonės galį patys valdyti save ir tu
rį patys valdyti save.

ATVIRAS PASIRINKIMAS
Tat, inteligentas, būtent, susipratęs ir ap

šviestas asmuo, turi savo pasirinkimą tarp 
dviejų revoliucijų. Komunizmas yra beviltiš
kai surištas su netikėjimu į Dievą ir nepasi
tikėjimu savo artimui. Jis atmeta Dievą, ir 
su Juo atmeta visus dvasiškus apsireiškimus 
žmoguje, kaip ir žmogaus nemirštamąją sie
lą, jo likimą už karsto, amžinybę. Jis panei
gia žmogaus gabumus laikyti savastį ar vyk
dyti valdžią. Tai daryti tegali vien partijos 
keli vadai. Tai pavaduoja vergė valstybė 
demokratijos vietoje. Ir savo nepasitikėjimą 
laiko neapykanta, prievarta, ir klasine kova.

Katalikybė yra kita revoliucija. Ta ka
talikybė, kuri niekada neturėjo tikrosios 
progos parodyti, ką gali nuveikti pasauliui. 
Ta revoliucija laikosi Dievo kaip savo Kūrė
jo ir žmonių giminės Tėvo, kurs žmonėms 
davė vertybę ir paskyrimą. Ji tiki, kad žmo
gaus elgesys yra esminiai taip svarbus, kad 
jo pasėkos yra amžinos. Ji yra įsitikrinusi, 
kad žmogus gali būti išlavintas dėl koopera
cijos, kad laikytų savastį ir turėtų valdžią. 
Ji tvirtina, kad valstybė yra žmogaus tar
naitė, bet ne valdovas.

O dėl žmonių meilės, katalikybė atsiliepia
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Sočiai Security Pirmieji Išmokėjimai
“VISOS - SUMOS” IŠMO

KĖJIMAI DABAR DA
ROMI

Kas Gali Prašyti

I —

mų išmokėjimas “visos-su- 
mos” tiems, kurie bus kva
lifikuoti juos gauti.

Bordas pagamino leng
vą blanką kiekvienam pra
šytojui iš penkių skirtin-

I PUIKIAUSIAS NAUJAS LEMPAS
JUS VISUOMET ĮVERTINSITE

Sočiai Security Board1SU rūsių. Atskiros blankos 
rokuoja, kad apie 323,6841 aPJruP11^°®'x 
asmenys arba jų įpėdiniai' 
šiais metais galės prašyti; 
“visos-sumos” (___r____ ,' . _
arba pomirtinės išmokėji-; mlnems> 
mų pagal Sočiai Security- 
federalio įstatymo senat
vės pašalpų plano. Apie 
$6,000,000 bus išmokėta 
šitoms pašalpoms.

Federalio senatvės pa
šalpų plano “visos-sumos” 
aprūpinimai įėjo galėn 
sausio mėnesio pirmą die
ną. “Visos-sumos“ išmokė
jimai bus mokami sekan
tiems :

(a) algų uždirbęjams tų 
užsiėmimų, kuriuos Sočiai 
Security įstatymas apden
gia, kurie sulaukę 65 m. ir, 
kurie nekvalifikuoti (ar
ba neturi teisės) gauti

1. algų uždirbejams,
2. našlėms ir našliams, 

(iump*sum)l 3._kitoms artimoms gi-
__ * . _ \ miname I

4. ’ testamento išpildyto- 
jams ar administrato
riams,

5. globėjam ar komite
tams.

Jie užklausia mažiausia 
dviejų ir daugiausia dvy
liką klausimų, šešta blan- 

Į ka žinoma kaipo “darbda- 
i vio pranešimas”, yra 
trumpas darbdavio rapor
tas, kuris paduoda tik al
gų pilną sumą, darbinin
kui išmokėtą, ir darbo lai
ką.

Tas blankas galima gau
ti, kaip ir pagelbos jų iš
pildymui kiekviename iš 
12 ajygardiniu ofisų; ir iš 
122 vietinių ofisų, kuriuos 
Sočiai Security Board da
bar atidarė svarbiausiose 
vietose Jung. Valstybėse. 
Taipgi galima blankas 
gauti iš Board’o Washing- 

i ton, D. C. Jeigu nežinote, 
’ kur randasi arčiausias So- 
’ cial Security Board ofisas 
į pasiklauskite vietiniame 
pačte. Kur tik bus galima, 

[tai Board’o vietiniai ofisai 
susinės su būsimais pra-

I

mėnesinės pašalpos.
(b) šeimynos algų už- 

dirbėjų, kurie numirę i 
prieš pasiekimą to am
žiaus, arba orieš padavi- 
mą prašymo dėl pašalpos.

Gauti mėnesinę pašalpą, 
algų uždirbėjas turi su
laukti 65 m. amžiaus, jo 
visos algos po 1936 m., ir 
prieš sulaukimą 65 m. pri
valo būti 32,000. arba dau
giau, ir jis turėjo gauti 
algų po 1936 m. užsiėmi
muose įstatymo nustaty
tus, mažiausia vieną dieną šytojais, kada bus nurodo- 
kiekvienais iš 5 skirtingų ma, kad jie gali gauti pa- 
kalendoriškų metu. Mene-, 
siniai išmokėjimai prasi
dės 1942 m.

“Visos-sumos” išmokėji-. 
mai bus 3^% pilnų algų 
žmogaus gautų po 1936 m. 
ir prieš 65 metus, tuose' 
užsiėmimuose, kuriuos So
čiai Security įstatymas! 
apdengia.

Neseniai Sočiai Security 
Board nustatė procedūrą į

Negu Jus Manote

II-

nustebintas
(Jeresnis-Re<rėji-

Įsigykite bent vieną iš tu puikiausių lempų Į savo sa- 
lioną. Pamatysite, kaip nušvies visą atmosferą.
Kada pamatysite šias lempas, pats būsi 
žemomis kainomis Geresnė-Šviesa.
mas. Tai Įsigyk šią lempą, kuri yra labai gražiai pa
daryta I. E. S. (Illuminating Engineering Society) 
speeimentas. Tai reiškia, kad padaryta geriausiai ir 
brangiausio materijolo.

Kainos Kur Kas Mažesnes

i :irit 
Mazda 
... ::nt 
įžiūra*

( Viršujei ('* HUINAT1* >N An

gliško stiliaus stalinė lenip:;. 

Tikro šilko abažiiiras, ran

koms padailinto bronza pas

tolis. Viskas

SPECIALIS 
Kombinuotas Pasiulimas 
Tiktai $2'^ Įmokėti

Tiktai už ABI šias puikias lempas. Balansą, iš
mokėsite mėnesiniais mokesčiais. Nepraleiskite 
progos. Ateik dabar! i

“Aš 
Jis ii 
jumis

Dievą

: šalpos ir jie paaiškins ir 
teiks nagelbą prašytojams 
arba pareikalautojams iš
pildyme reikalingų blankų.

Board’as nurodydamas 
aiškumą tų pareikalavimo 

: blanku, pareiškia, kad nė
ra reikalinga samdyti ad
vokatų arba pareikalavi
mo agentų pagelbėti ora- 

j švtojams. Board’as taipgi 
i pareiškia, kad nė nereikia 

dėl padavimo pareikalavi- mokėti notaro mokestį dėl paduoda

AT YOUR

TAIPGI PAMATYK ELEKTRIKI- 
NIUS DYLERIUS, DEPARTMENT 

Krautuves ir Baldu Krautuvesl

Z PHILADELPHIJOS

LIETUVIŲ DIENA R

į

JUOZAPO MARIJOS VILOS NAUDAI
SEKMADIENĮ

Birželio - June 6 d , 1937
VILOS SODE NEWTON, PA.

Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti dieną JUO

ZAPO MARUOS VILOS gražiame sode.

Jūsų ŠV. KAZIMIERO SESERYS
(Viloje)

i

I

pareikalavimų 3100. arba 
mažiaus.

Jeigu algų uždirbėjas 
’ i pareikalavimą, 

“algų uždirbėjo” (wage 
carners) blanką turi būti 
vartojama. Jeigu uždirbė
jas numiršta prieš 65 m., 
amžiaus arba prieš pada
vimą “algų uždirbėjo” 
blankos, ir jeigu nėra tes
tamento, išmokėjimas bus 
paskirtas našlei, našliui,* 
vaikui, anūkui arba tėvui, 
jeigu pasilieka tų giminių, 
ir jeigu valstybės įstaty
mas leidžia tokį išmokėji
mą. Gyvas vyras ar žmo
na privalo vartoti “našlės”' 
ar^a “našlio” blanką; “ar-i 
tiruos giminės” blanką tu
ri vartoti vaikas ar anų-- 
kas arba jo legališkas glo-į 
bėjas, jeigu nepilnametis. I 
arba tėvas ar motina mi
rusio algų uždirbėjo.

“Testamento išpildytojo 
arba administratoriaus”

f 
blanką turi vartoti mirų-' 
šio algų uždirbėjo testą-į 
mento išpildytojas arba; 
administratorius. “Globė-! 
jo arba komiteto” blankai 
vartojama globėjo arba 
komiteto Iegališkai netin
kamo algų uždirbėjo.

“Darbdavio pranešimas” 
reikalaujamas sutvarkyti 
pirmųjų pareikalavimų ir 
dabar privalo būti išpildy
tas ir pasiųstas su kiek
vienos rūšies pareikalavi
mu.

Reikalingos popieros pa
reikalavimų sutvarkymui 
yra sekančios —

1. įrodymas gimimo, kur 
pareikalavimas vi r š i j a 
3100.

2. įrodymas mirties, jei
gu algų uždirbėjas miręs.

3. įrodymas paskyrimo, 
kur aplikaciją paduoda 
testamento išpildytojas, 
administratorius, globėjas 
arba komitetas.

IŠ 1.800 M. GYLIO PRA
SIVERŽĖ NAFTA

Lispės vaisė., ties Nagy- 
kanizsa, Vengrijoje, buvo 
padaryti gilūs gręžimai, 
kurių rezultatai pranešė 
viską, ko buvo tikėtasi. 
Kada gręžtuvas pasiekė 
1.800 metrų gylio, staiga 
išsiveržė žemės dujos, iš 
kurių galima pagaminti 
gryniausią benziną. Be že
mės dujų, prasiveržė ir 
nafta. Jos veržiasi taip 
daug, kad tas šulinys kas
dien teikia tris vagonus 
naftos.

Gręžiant žemę buvo ras
ta, kad 80 metru gilumoje 
yra 40 metrų storumo ru
dos anglies klodas, o 300 
metru gilumoje — 60 met
rų pločio akmens anglies 
klodas.

į tarnybą ir kooperaciją tai revoliucijai, kuri bių. L.
atneš ramybę ir apsaugą visai žmonijai. 4. Vykinime, kad valstybė turi apsaugoti! Antgamtinėje Baž-

Viršum tų paprastų principų tos dvi re- savo narių gerovę.
voliucijos turi tų principų savo paskirtą pri
taikinimą gyvenimui ir praktikai. Tačiau, 
pritaikinimai niekada negali kilti viršum 
principų. Šių dienų žmonės turi patys nus
pręsti, kuri iš tų dviejų revoliucijų jiems y- 
ra naudingesnė.

KOMUNIZMAS IR KATALIKYBĖ 
SUTINKA ŠIUOSE DALYKUOSE:

v

1. Atmetime savimeilės, godumo, nesuval
domos kompeticijos, baisios nelygės tarp 
turtuolių ir skurdžių, tarp darbdavio ir dar
bininko, kas visa aiškiai pažymėta praėjusių 
150 metų laikotarpyje, 
krikščionybė buvo atmesta 
sų reikalų.

2. Reikalavime žmogaus 
atitinkamo užmokesnio už 
būtų gyvenimui, moterystės ir vaikų, moks
lo ir reikalingo auklėjimo, teisingumo prieš 
įstatymą, tvarkios rekreacijos, tiesos.

3. Palaikyme teisingumo kaip vienos iš 
pagrindinių dorybių, ir neteisingumo darbi- 
rtiflktii kaip vienos iš baisiausiu piktadaty-

9. Pirmutinėje ir vien 9. Trečiame Interna- 
~ “ • cionale.

kuomet Dievas ir 
iš gyvenimo vi-

5. Žmonių giminės solidarume.
ABU SKIRIASI ŠIUOSE DALYKUOSE: 
KATALIKYBĖ

1. “Tėve mūsų, kurs e-
si Danguje”.

2. Dievas įkūrė šį pa
saulį su tikslu.

3. Šis pasaulis pagrį-
sia gyvenimą kita
me pasaulyje.

4. Žmogus turi nemir
štamąją sielą.

KOMUNIZMAS
1. Nėra Dievo.

I

2. Pasaulis yra be * 
tikslo.

3. Nėra kito gyveni
mo už karsto.

i
, 5. Kristus, Šv. Povilas, 

Popiežiai, yra vadai.

esminiu teisių: 
darbą, tinkamų

6. Revoliucija turi į- 
vykti per meilę ir 
pasiaukojimą.

7. Per plačiai praplės
tą kooperaciją.

8. Lygybė žmonių vi
suose esminiu o s e 
reikaluose.

4. Žmogus miršta su 
savo kūniška mir
timi.

5. Marksas, Leninas, 
Stalinas, yra va
dai.
Revoliucija turi į- 

vykti per neapy
kantą ir priespau- j 
dą.

7. Per klasių kovą.

į nyčioje.
i 10. Savastis visiems. 
,11. Savastis turi ir in- ’ 
i dividualinį ir socia

linį atžvilgį.
į 12. Savastis yra žmo

nių laisvės apsaugo
jimas.

13. Šeimą ir individua- 
las yra viršesni už 
valstybę.

14. Valstybė yra indi- 
vidualo tarnaitė.

15. Visi agresi viski 
karai yra neteisin
gi-

10. Nėra savasties.
. 11. Savastis turi vien 

socialinį atžvilgį.

12. Savastis yra vien 
proga godumui.

( Dangaus Karalyste I
GINTARAS

“Tai yra Duona, kuri nužengė iš dangaus”. 
(Jono 6:59). 

Iškilminga Dievo Kūno šventė! Po visą katalikų 
pasaulį dalyvauja žmonės gražiose procesijose, kurio
se kunigas nešioja V. Jėzų aukso monstrancijoj. Visa 
tai primena Išganytojui ir anuos laikus, kuomet Jis 
perėjo skersai išilgai Galiliejos, geradarydamas ir 
laimindamas nekaltus vaikelius, gydydamas raišus ir 
paliegėlius, ir skelbdamas karalystės evangeliją. Kaip 
žaibas žinia apie Jį pasiekdavo kaimus ir sodžius: 
“Praeinąs Jėzus Nazarėnas!”

Tas patsai Kristus ir šiandien esąs žmonėse, lai
mindamas vaikučius, dalyvaujančius procesijose, ir 
ištiesdamas pagelbos ranką dvasios paliegėliams. Ga
liliejos Stebukladaris vis dar nenustojęs daryti ste
buklų, nes, pav. Liurdo iškilmėse, ne vienas staiga 
pasveiksta, pažvelgęs į Švč. Sakramentą procesijos ei
goje. Taigi, paskui Jį ir mes eikime, aukodami Jam 
dovanų — tai yra, maldų — kaip kad darydavo seno
vės sekėjai, nes ir šiandien “praeinąs Jėzus Nazarė
nas”.

Prieš įžengdamas į dangų, Kristus pasakė: 
nepaliksiu jūsų našlaičiais”. Duonos pavidalu 
dabar tebegyvena mūsų tarpe, ir “štai esu su 
per visas dienas ligi pasaulio pagaigos”.

Vien tik neišmatuojama Meilė pažadino
apsigyventi nedėkingam pasauly; vien tik iš begali
nės kantrybės apsiima pasilikti Meilės Kalėjime — 
švč. altoriaus Sakramente. Jis padarė visa, ką galėjc 
ir atidavė visa, ką turėjo — patį Save. Ištikro pei 
daug geras Dievas!

Pirm negu sutvėręs pasaulį ir visus gyvūnus, Die 
vas buvo visiškai patenkintas ir laimingas danguje 

: Nieko Jam nereikėjo, kad padidinus Jo ramybę be 
laimę. Nesuskaitomų amžių amžiams praslinkus, Jis 

jsutvėrė žmogų ne daug ką mažesnį už angelus, kuris 
tuoj prasikalto rojaus sode.

Tas įžeidimas toksai buvo didelis ir baisus, kac 
vien Dievo Sūnus tegalėjo Jam daryti atpildą. Atga 
vus Dievo meilę ir prietelystę, tikėtasi, jog žmonės, u; 
tokią neįkainuojamą malonę, išlietų ant Dievo Sūnau: 
vien tik meilę ir malonumą. Deja, vietoj to jie nupla 
kė Jį, uždėjo Jam ant galvos erškėčių vainiką, ir pa 
galiau prikėlė Jį prie kryžiaus. Po tokių žiaurių įvy 
kių, manytųsi, jog Dievas amžinai uždarytu žmonėm: 
dangaus vartus, bet ne. Tą pačią naktį prieš mirda 
mas. Jis įsteigė švč. Sakramentą, atiduodamas žmo 
nijai pati Save.

Tas patsai Dievas, kuris keliavo per Galiliejo 
miestus ir sodžius, sakydamas pamokslus, gydyda 
ma visokias ligas, prikeldamas numirusiu, ir kuri 
atidarė mums dangaus vartus, — tas patsai Dievą 
tebėra mūsų tarpe Duonos pavidalu.

Ar tai garbingai atsimainęs ant Taboro kalno, a 
, tai skaudžiai nukentėjęs ant Kalvarijos viršūnės, vi 

• tas pats Dievas pasislėpęs Duonos pavidale. Jis ten i 
pasilieka, tačiau nė vien pasilieka, bet ir ateina mūši 
širdin, kad sustiprinus mus pagundos metu, prispau 
dimo valandose.

Galima būti, kad praeityje mūsų maldingumą 
I nebuvo pusėtinas, ir mūsų prisirišimas buvo nė šilta: 
nė šaltas. Bet ir apaštalų dievotumas buvo ne daug k 
karštesnis, nes išėję iš kambario po Pirmosios Komi 
nijos, jie nusidėjo. Vienas Dievo Sūnų išdavė, kita 
Jo išsigynė, o likusieji, lyg bailiai, apleido Kristų, pa 
metė Dievą. Tačiau gailesties pilni jie sugrįžo, ir dra 
šiai skelbė Jo mokslą ligi užsipelnijo garbingą kank: 
nio vainiką.

Visuomet tvariniai ižeidė Sutvėrėją. Juk senia 
seniai dar prieš žmogaus sutvėrimą, angelai danguj 
prieštaravo Dievui. Liucipierius ir milžiniška dangau 
kariuomenė drįso kelti ranką prieš Visagalį, bet ji 
buvo nuvaryti tiesiog į pragarą. Po to Adomas ir Ji< 
va pasipriešino Jo valiai, ir liko nubausti. Vėliau Di< 
vas pasirinko Sau dvyliką artimųjų draugų, vieno 
tamsioj valandoj jie apleido Jį.

Tačiau nereikia mums nusiminti. Jei kartais si 
klupome dorovės kelyje, tai nereiškia, kad netekoi 
tikėjimo. Gi tikėjimas visados degė mūsų krūtinėj*

Į

6.

8. Proletariato dikta 
torystė.

16. Permainos turi bū
ti įgyvendintos per-’ 
maina žmonių šir
dyse ir sielose.su e- 
fektingomis permai
nomis valdžioje ir 
ekonomikose, ir vi
sa to apsaugojime.

PABAIGA

13. Valstybė yra vir
šesnė už individua- 
lą ir šeimą.

14. Individualas yra 
valstybės tarnas.

15. Užpuolimo civili
nis karas klasės

. prieš klasę yra es
minis.

16. Permainos turi 
būti įgyvendintos 
valdžios ir ekono
mikų išori n ė m i s 
formomis.

bet ne kaip reikiant. Meilė link Dievo visados glude; 
mūsų širdyje, tik buvo kiek atšalusi. Nuo šiol stengk 
mės parodvti Jam didesnės meilės ir prisirišimo, da: 
niau priimdami Jį savo širdyse. Juk mes žinom, ki 
gyvena Jis. Kartą du mokiniai paklausė V. Jėzų: “M* 
Rytojau, kame gyveni?” Ir Atpirkėjas atsakė: “Ate 
kitę ir pasižiūrėkite”. 'Aišku, mums nedera užklaust 
“Mokytojau, kame gyveni?”, nes žinome, kur esan 
Jo buveinė. Nes kunigas atveda mus į nauja Nazar 
tą, kur gyvena Kristus altoriaus tabemakule, — 
naują Kalvarijos kalną, kur ant slaptingo kryžiai 
Jis pakeliamas per šv. Mišias, — į naują Vakarienė 
tį, kuriame V. Jėzus vėl ima Duonos, palaiminęs du 
da mums ir sako: “Imkite ir valgykite; tai yra Mai 
Kūnas”.

LIETUVIŲ DIENOS CENTRALINIS 
KOLONIJŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadieni, gegužės 23 d., š. m., 3:00 vai. po pi 
tų jvyks svarbus Lietuvių Dienos Cent^alinis Komi; 
jų ir kolonijų atstovų susirinkimas, Nekalto Prasid 
jimo Panelės Švč. par. salėje, Windsor St., Cambridg 
Mass. Prašome visų komisijos narių, ir kolonijų ai 
tovų, kaip iš Mass., Conn.. R. I. ir N. H. skaitling 
dalyvauti. Jonas Kumpa, Liet. D. Cent. Sel

sielose.su


Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

LOVVELL, MASS.

Peoples Hardvvare

i bauskas iš Cambridge, 
Mass. Žmonėms taip pati
ko jo gražiai sudainuotos 
dainelės, kad turėjo du 
kartu grįžti į sceną ir dė
kingumu žmonėms gražin
ti daineles.

6: Dainelės mažojo cho
ro: “čui-čui lui-lui’, ‘Kur 
Upelis Teka’. Balsu švel
numas ir lūpų sutartinu- 
mas šių jaunų dainininkų 
tikrai buvo artistiškas.

7: Orkestras 
viską Polkelė”, kuri visus 
sužavėjo.

8: Choras — ‘O Motinė- 
1 lė’, ‘Močiutė Mane Barė’. 

‘Granada’. Didysis choras 
šias dainas dainuodamas 
parodė savo talentingumą. 
Malonu, buvo klausyti.
9: Šokis—‘Virginia Reer. 

gražiuose šilkiniuose rū-

, da aiškinti dainų šventės 
reikšmingumą Lowel 1 i o 
lietuvių kolonijai. Likausi 
sužavėtas jo scenišku 
mandagumu ir gražia lie
tuvių kalba. Tai būta šios 
kolonijos jaunųjų žvaigž
dė Vytauto Paulausko. 
Per visą vakarą savo rim
tumu pridavė scenai didi 
papuošimą.

Programos tvarka maž
daug tokia:

1: Orkestras “Longing 
for Home”, išpildė ponia 
St. O’Neil. Hvpolitas Va
lentinas, Juozas Saulėnas. buose Pasipuošusios šoko 

2: Didis Choras — “Svei- sekančios mergaitės: Lil. 
ki Apsilankę”, ‘Vilko Ves- ~ ---------
tuvės’. ‘If God I Were’, ‘Po 
Goes the Weasal”.

3: Jono Orkestrą sudarė 
— AI. Andruškevičius Ka
zimieras Andruškevičius vičiutė, EI. 
Juoz Andruškevičius. Pr. pr. Jurevičiūtė, 
Dzedulionis. Pr. Kavaliau
skas, Pik. Milius. Po^. O’
Neil. Jon. Rusas. Leon. 
Šaukimas, Aibių. Stanilio- 
nis. Pov. Stanilionis. Pr. 
Stanevičius, Fdv. Valenti
nas. .Tuoz. Varanauskns. 
Jura- Varanauskns.
4: Trio ‘Ant Kalno’. 

auo’au’ aražiai sudainavo 
n-lės Alena Did’kaitė. A- Narinkevičius. 
iena Sauhnaitė, Veronika 
Vilkišiutė.

5: Solo — ‘Nemune”, 
‘Kain aš buvau Jaunas’ ar-

Sėkmingas Koncertas
Sekmadienį, gegužės 16 

dieną pirmą kartą nuvy
kau į Lowellio miestą ir 
buvau liudininku Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos 
Dainų Šventės. Neapsivy- 
liau vykdamas tenai. Sve
tainė pilna simpatingų 
žmonelių, visur svetainės 
tuščiose vietose jaunimas, 
puikiais ir įvairiu varso
mis šilkiniais rūbais apsi
rengęs, laukia tvarkos žo
džio vietos vargonininkės 
pradėti savo metini, gražų 
dainų šventės darbą. Gra
žioje eisenoje, pritariant 
muzikai, mažesnis ir di
desnis Šv. Juozapo parapi
jos choras žinksniuoja į 
estrados vieta. Scena pui
kiausiai išdabinta ir iška
binėta baltais ir raudonais 
šilkais, scenos grindys iš
klotos brangiais kilimais. 
Elektros šviesų suderini
mas pridavė šiam momen
tui nepaprastos reikšmes. 
Žmonių veiduose matėsi 
linksmas graudingumas, 
kadangi šis nepaprastas 
gražumo vaizdas palietė jų 
dailos jautrumą.

Prasideda progra m a. 
Tinkamu “Tūxedo” pasi
dabinęs pasirodo jaunas 
bernaitis, gal dešimties ar.tistiškai sudainavo svetis 
vienuolikos metų ir prade- Muzikas Mamertas Kur

-----------------------------

link choristų. Per visą va
karą nesimatė nei vieno 
choristo, kuris laike prog
ramos būtų “gumą” kram
tęs, kaip paprastai mato
me chorų parengimuose. 
Nemačiau nei vieno berei
kalingai kalbant ar juo
kiantis. Ypatingai į akis 
metėsi merginų veidų šva
rumas. Nei viena choristė 
neturėjo savo lūpas “įsi- 
naškudinusi” raudona ko-

— ‘Lietu- še, ir nežiūrint, kad visos 
merginos dėvėjo “Evening 
Gowns” nei vienos rūbas 
nepridavė papiktinimo, žo
džiu, choro nariai pilniau
sioje formoje išlaikė pra
kilnų krikščioniška kuklu
mą. Lovvelliečiai tėvai, v- 
patingai motinėlės turėtų 
begalo džiaugtis išauginu
sios tokias kuklias ir rim
tas dukreles.

Lowellio Šv. Juozapo pa
rapijos nariai turėtu pasi
didžiuoti iš savo chorų su
rengtos šįmetinės dainų i 
šventės. Remkite savo jau-1 
nimą ir džiaugkitės jų do
rovingumu.

Atvy kęs Svetys.

I
I

I

Baumilaitė. Jul. Blažinniu- 
tė, EI. Saladkaitė, Pauk 
Jankevičiūtė. EI. Baumi
laitė, Mar. Grendaitė, Mik. 
Lebednikaitė, Jos n. .Tuso- 

Dubinskaitė. 
Rir Zun- 

kaitė, Anei Šimoniutė
10: Duetas: “Gaila” iš O- 

peretės Lietuvaitė, iaus- 
mingai sudainavo Jonas 
Kasinskas ir Marijona 
Kriaučiunaitė.

11: Vaikini’ Kvartetas— 
‘Mosnuitos’: Stan. Blaž’o- 

‘Už- nįs# Fel. Česnulis. .Ton. Ka
sinskas, A d. Kašėta, .Ton., 
įNariuKeviuius. Pran. Sta
nevičius, Jurgis Kazlaus
kas.

12: Solo — “1’1 Baceio”. 
sudainavo vargonininkė 
ponia Stanislava O’Ne’l. 
Tai buvo jos “debut”. Po 
dviejų metu sunkaus ir 
širdingo balso laivinimo 
šioje dainų šventėje ji 
parodė savo paslėptus ga
bumus. Jai pianu pritarė 
jos balso mokvtojas ponas 
Ravmond Kellev.

13: “Fort Hill” — kan
klininkai su savo balalai
komis, smuikomis. ranki
niais vargonais ir su na- 
galba dainininkės p-lės 
Veronikos Vilkišiūtės, su
darė naujienybę. Žmonėms 
šis naujas dalykas labai 
patiko.

14: Solo — 
Monobile’ 
sudainavo ponas Ravmond 
Kellev. vietos Šv. Petro 
parapijos vargonininkas. 
Tai tikrai turi žavėtina ir 
švelnų tenoro balsą. Ypa
tinga isnūdi paliko kada 
ių sudainavo lietuviu kal
boje dainelę “Onvtė”. žo
džius nebūtų galėjęs ge
riau ištarti ir iš Lietuvos 
atvykęs dainininkas.

Programoje turėjo daly
vauti dvi Lowellio koloni
jos lakštingalos n-lės Juo- 
zafina Narinkaitė ir Ona 
Žannickaitė. Dėl ligos ne
galėjo jos dalyvauti. Sė
dintis šalę manės, apgai
lestavo ju nebuvimo, ka
dangi, sako būčiau turė
jęs progą išgirsti gabiu 
dainininkių, 
negirdėjau.

15: Duetas 
ges Rūkštaus Pieno”. ‘Kai 
Aš Turėjau’ sudainavo 
svečiai Mamertas Karbau
skas ir Konstantinas Ta- Nejaugi bolševikai ir dar 
mulis. Jų juokingos daine- save skaitą vadukais ne
les pralinksmino žmonelių moka rašvti? Taigi apie 
veidelius. Į tai bolševikėliai geriau nei

16: Maršas — ‘Hope 
March’ sugrojo orkestras.

lč: “Lietuva Tėvynė 
Mūsų”.

Laike visos programos 
matėsi, kad vietos vargo
nininkės ponia Stanislava 
O’Neil įdėjo nemažai dar
bo, prirengdama taip šir
dingai visą programą. 
Choristai irgi parodė, kad 
tu sunkus ir nenuilstantis 
darbas pratvbos metu ne
nuėjo Yeltui. šokikai ir 
muzikantai irgi parodo 
graži pasišventimą. ......

Baigdamas norėčiau vie
ną pastabą padaryt kas-

Andruškevičius vičiutė
•V 1 • v • I . — *

N0RW00D, MASS.
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REFRIGERATOR and 
CHOICE OF ANY 

other appliance 
for ONE OOWN 

payment 
AS LOW ASttARRANTY

Norwoodo lietuvių bol- 
ševikėlių korespondentas 
taip susižavėjo p. A. F. 
Kneižio kalba vasario 21 
d., Šv. Jurgio parapijos 

4 svetainėje, kad ir po trijų 
mėnesių dar teberašo kaip 
plačiai o. Kneižys kalbėjo 

’ apie šių dienų pasaulinius 
įvykius. Visą ka p. Knei
žys pasakė apie Ispaniją 
ir komunistų žiaurumus 
Norwoodietis rašyto jas 
neginčija, o tik išrodo, kad 
jis nenori pripažinti faktu, 
kad Sovietu Rusijoje nu
žudyta 42,000 su virš dva
sininkų, nes jis sako, “kad 
ir šiandien- sovietuose 

! 50,000 kunigų liuosai tikė
jimą mokina”. Taip, p. 
Norwoodieti . tie “50.000 
kunigų”, kuriuos Tamsta 
priskaitai, jeigu ju tiek ir 
būtų, yra rinkti iš komu
nistu partijos, nes bolševi
kai Sovietu Rusijoje suor
ganizavo taip vadinamą' 
“gvvąją bažnyčią” — vals-. 
tybini padarą, kurs vra į- 
pdreigotas sunaikinti pra- 
voslaviją. Taigi tokiu “ku
nigų” bolševikai nežudo ir 

j jiems duoda pilną laisvę.
Kneižys apie tokius “kuni
gus” nekalbėjo.-

Kai dėl laisvės žodžio to
se prakalbose, tai taipgi 
tiesa. Bolševikams arba 
laisvamaniams ir dar va
dukams, kuriu buvę, pa
ties Norwoodiečio rašyto
jo žodžiais, apie 50, buvo 
geriausia proga apginti 
komunistų ir laisvamaniu 
vardą. Bet neatsirado nė 
vieno, kuris būtų nors pa
reiškęs. kad Kneižys me
lavo arba netiesa sakė to
se prakalbose, 
reikalavo

I
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NORGE ROLLATOR* REFRIGERATION

New! Flexible Interior Arrange- 
ments for greater usability. Im- 
proved Rollator—the famous 3- 

moving-parts Rollator 
mechanism—produces 
cvcq more cold for the cur- 

i/Al) rent used. ,REO u * FATOFF-

NORGE CONCENTRATOR RANGĖS

Norge leads with a thrilling new 
line of rangės...models, colors 
and available extras provide wide 
choice in style and equipment. And 
every one is a sound investment 
in savings in time, work, actual 
dollars and cents. Before you buy 
a range, be sure to see the Norge.

I

“Onytė”. ‘Dr 
ir ‘Mon Desir’

Gaila, kad

“Pasival-

NORGE AUTOBUILT WASHER 

Among many new features in 
the 1937 line of Norge Wash- 
ers is the exclusive Pressure- 
Indicator Wringer which in- 
sures scientifically correct pres- 
sure for every kind of fabric.

NORGE DUOTROL IRONER

Heat, pressure and speed under 
finger-tip control. The Norge 
Duotrol Ironer is exceptionally 
easy to learn to ūse—fast and 
efficient.

39 Plainfield St.
R. S. Niles, prop

ik*
z'iPs

Providence, R. I.
Tel. West 2245

kalavo atlyginti $1045.00. svečių kartu pamatysit ir 
Graboriaus D’Amico sąs- Lietuvių Darželį, tą nepa
kaitą atsidūrė teisme, nes 
adv. Vincas Kiaršis, Jr., 

Jeigu jis kuris atstovavo mirusio 
reikalavo, kad klausimus žmoną, gyvenančią Lietu- 
parašvtu ir priduotų raš- voje,atsisakė sąskaitą ap- 
tu, tai dėl tvarkos, kad iš-U ’ " 
vengtų nesusipratimų. Pa
duotus raštu klausimus 
kalbėtojas negali iškraiov- 
ti ir klausėjas negali išsi- ki $519.00 
sukti nuo savo klausimo.

mokėti.
Teismas išklausęs abie

jų pusių sumažino grabo- 
riaus L’Amico sąskaitą i- 

Dzūkas.
SKIRKIT LIEPOS MENE
SIO PABAIGĄ CLEVE- 

LANDUI

nerašytų. Faktas, kad tose 
prakalbose buvo leista lai
svai paduoti klausimus, 
bet neatsirado 
kuris ką nors būtų klau
sęs. N.

nė vieno,

LAWRENCE, MASS.
Nesusipratimai su 

graborhi
Italas graborius D’Ami- 

co, kuriam uoliai tarnavo 
nezaležninkas P. Kurga- 
nas, palaidojo tūlą Joną 
Krušinską pas nezaležnin- 
kus ir už palaidojimą rei-

Amerikos Lietuviai šį
met galės atsilankyti Cle- 
velande ir pamatyti Lie
tuvių Kultūrinį Darželį 
visame jo puikume.

Skirkit šios vasaros Lie
pos mėnesio paskutinę sa
vaitę atsilankymui Cleve- 
lande.

Tuo savo atsilankymu 
turėsit progos pamatyti 
Lietuvos sportininkus ir 
kitus žymius Lietuvos sve
čius, kurie žymius Lietu
vos svečius, kurie Liepos 
pabaigoje atvyks į Cleve- 
landą. —..............- |

Atsilankydami į Cleve- 
landą pamatyti Lietuvos

prastą Amerikos Lietuvių 
Paminklą mūsų tautai 
šiame kontinente.

Lietuvių Kultūrinis Dar
želis jau visiškai baigtas 
įrengti, šį pavasarį baigia
mi susodinti žydinti krū
mai, gėlynai ir žolė.

- Clevelando Lietuv i a i 
lenktynėse savo Darželį 
baigti įrengti pralenkė to
kias dideles tautas kaip 
žydai, lenkai, italai, grai
kai, vengrai ir tt. Taipgi 
nori pralenkti jas ir skę- 
lų išsimokėjime.

Clevelando Lietuvių 
Darželio Sąjungą sudaro! 
išvien tautininkų ir kata- | 
likų draugijų atstovai.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Waahingt<m 81. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005

Darželiui aukas galima 
siųsti išrašant čekius ar 
money orderius Darželio 
Iždininkui: P. P. Muliolis, 

i adresuojant Finansų Se
kretorei: Mary Miščiukie- 
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Antradienį, Gegužės 25 d., 1937 DIRBININKAS ?
Marija Aukštaitė

Milžino Montrealo Prošvaistėse
ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS 

MOTINOS DIENĄ

Ar kada nors saulutė bu
vo auksuotesnė kai šį ge
gužės mėn. ’ 9-tos dienos 
rytą — neatsimenu. Gal 
užtad, kad šiandien Moti
nos Diena... Ir ji man 
brangesnė už šį auksuotąjį 
rytą! Kaip saulė erdvėje 
viena, taip viena nekainuo
jamais turtais Motina! Tik 
gaila, aš jau neturiu...

Nuplyšo mano visi gyve
nimo takai, be Jos... Be jos 
Brangiosios’... Nekaišo 
mano gyvenimo Jos šventa 
esybė, Jos tylus daug kal
bąs šešėlis nelydi manęs 
gauruotais pasaulio ta
kais... Bet, lydi Jos šventi 
įkvėpimai... Ji kužda man 

_ tyliai iš ten... Iš kukliai 
glūdinčio kapo... Kurio aš 
dar nemačiau!... Tik jau
čiu kai šventą relikviją 
mano tėvų žemėj įamžin
tą...

Ach! Beržyne, šventasis 
Kūrėjo altoriau, leisk pri
klaupti mano sielai prie 
šaltu smilčių... Leisk, lū
pomis pajudinti žemę, kur 
Palaimintosios pėdos ma
ne išnešioję nuėjo negriš- 
tamais 
liais...

Motuše Mieloji! Nejaugi 
Tavęs nėra žemėj?!... Argi 
tik mano našlaitės akys 
Tavo palaimintą rūbą šer
menų ašaromis spinduliuo
janti nulydėjo, nulydėjo su 
kalne sustojusiu beržų mo
javimais?!... Taip... Tik 
beržai man patvvuliuos, 
pašnarės Tavo poilsio an
gą apstoję... Aš tikiu su- 
gryšiu į tą žemę mūsų vi
sų išeivių motina, ir prie 
alyvomis apsuktų sodų, 
bent rasiu Tavo darbų 
pėdsakus... -■ ... ,

Skiriamės su malonia p. 
Sirvydų šeima. Pavažiuo
jam apžiūrėti pamylėtą 
ponios Širvydienės Rouses 
Point’o ežerą. Ežeras — 
milžinas. Patvinęs ir debe- 
siuotam ore paniuręs. Štai 
ga papliumpa lietus. Pri
simena man ant kalnelio 

, pasistiepę gaidžiai — iš- 
! tikrųjų jie geri boromet- 

mėnesie n o j rai.
Štai ir d. Sirvydo^ rezi- mano akys pasinėrę ežere. | Auto neša krintan- 

Stovi besisypsąs Man primena sidabruojan- čius lažus link Montreaio. 
kuklusis musų cios bangeles, kaip Lietu- kelio su dumblais
Gal jis žmogus vos ežere tyvuliuodamas;.

plienine spalva saulėj bliz
ga... Po jo kojomis klony 
nugulęs visam akyraty 
miestas. Prieš kiek metų 
čia liejosi už šią žemę in
dėnų ir prancūzų kraujo 
upeliai... Čia buvo dykynė, 
neišbrendmi miškai indė
nų palapinėmis nugulę... Ir 
dabar čia indėnas dažnas 
svečias. Net savo provinci
ją turi įsikūrę šone Mon
trealo. Parkai pilni senų, 
senų apgražintų medžių, 
kurie savo pavėsiais puo
šia ištaisytus Montrealo 
parkų plotus.

Su p. Pazniokaičiais išsi
skiriame 6-tą vai. vakaro. 
Jų maloni, jauki draugys
tė liks ilgai, ilgai nepa
mirštama. Saulėtu akyra- 
čiu juos palydžiu... Eilėj 
dangoraižių jų afito pra
nyksta.

(Bus daugiau)

kertelėj teko daug kuo pa
sigrožėti, pasigeręti. Čia 
iš visur dvelkia kruopš
čios šeimininkės ir moti- 
nos rūpestingumas, švara, 

Aš tvarka, skoningas suderi- 
kad mano ■ nimas... Tik gaila, kad p.

mena — gotiško stiliaus tylinčių šviesų, šnara mal- 
puiki bažnyčia. Altoriai dą kai palinkę medžiai, 
visai kuklūs, bet iš pui- Kanados ir U. S. A. ru- 
kiausių sienos piešinių iš- bežiaus valdininkų manda- 
sikišę. Piešiniai rodos gy- gumas, įstatų gerbimas. 
vi. Spalvų simetrija žavin- tiesiog žmogii žavi. Al 
ti... Kiek čia brangios, taip norėčiau, ---------  — „---- ,---- <-•
gražios skulptūros! Švara, mielojoj Tėvynėj, kokia Širvydienė tik vienintele 
kai puikiausiam palociui. nebūt uniforma ne tik bū-i lietuvė Rouses Point’e. Jai] 
Visur išdažyta, išvaksuo- f . • -- «-
ta. Taip čia jauku ir nore- būtų 
tusi sielai paklajoti 
prasti • šių 
brangumą... 
neužtenka, kad Tu Jėzau, balkone 
iš šios šventovės altoriaus Sirvydas.
atėjai į mano širdį baltam, ir nustemba taip netikėtai 
šventam Skritulėly!... Ir 
štai, šioj valandoj, kada 
aš savo alkaną sielą atne
šiau... Senutis dvasininkas 
palaimino nežinomą žemės 
dukrą. Tai tėvas šių šven
tų kerčių.... Jo rūpestingu- įspūdžiais.

Ypatingai,
■ kalbi L ' . _
Nebūtų dzūkų kraštas dai- latinė tarnyba, pareigos, so lengvu rūko šydu apsi- 

jei ne- išbaltinę jo skruostus. Bet gaubę...
ti... Ir tam brangi ta vie- duotų Lietuvai tokių ener- dar jauna, pilna energijos, Vidury miesto dunkso 
numa... Nors dabar čia ke- gingų, drąsių dukrų kai p. esybė, rodos, žadėte žada I kalnas. ..................
turios sielos sugniužę tam Širvydienė. Jos gyvenimo daug ką lietuvybei __--a.—i—

• v

šnypščiam, tylim ir ren- • 
giamės. Visam Montreale 
skambina bažnyčių var
pai. Kažko didingai siela 
siekia... Varpų aidai ple
čiasi, jungiasi vienam jun
giny, vienoj mirguliuojan- 
čioj tonacijoj...

Švento Lauryno upe ty
liai atslenka į uostą laivas. 
Prie mūsų durų auto. P. 
Paznokaičių šeimyna pasi
puošusi baltomis gėlėmis 
mūs laukia. Jų ramus, ku
klus nusiteikimas, prime
na saulėtą rytmetį.

Važiuojam. Ūkai gula 
ant upės. Mažų bangelių 
ariamas supa žuvėdras. 
Šv. Elenos saloj stūkso 
geležiniai pabūklai, darbo 
įrankiai, iš pamatų griau
dami senus pastatus ir 
keldami gražų muziejaus 
rūmo dangoraižį. Tiltas į- 
sirėmęs geležiniais gro
bais stoja tarp mūsų ir 
Montrealo. Lieka Montre
alas. Lieka sala. Atsiveria 
plotai laukų. Krumokš- 
liuotų pelkių, miškelių... 
Žalios gelumbinės pievos | 
numargintos smulkiais, 
gelsvais žieduciais.

Tarp pakieblių liesu ber-i 
želių, linguoja keisti be la-!

‘ : žie-Į 
dais. Ponios J?aznokaitie- j 
nės veidas saulėtu šyps
niu apsigaubęs... Ji rodos 
visą pavasario žiedų, žalu
mynų pasaulį glaudžia į! 
sielą ir man kužda:—
— Kaip gražu! Kiek sau

lėto pavasario gyvenime; 
dailės! Juk nieks nepajėgs! 
viską surinkti... — Aš ty- 
liu. Retkarčiais mažniekė- 
lį pasakius tyliu. Aš nepa
jėgiu gyventi! Tik džiaug-, 
tis, kurti, rišti pavasarį įi 
didžiausius žiedų glėbius... 
Kaip gaila, tų pavasarių, 
kurie praėjo be kūrybos...

Auto bėga pasišokinėda
mas. P. Pazniokaitis džen
telmeniškai įsispyręs į 
vairą, neša mus į Ameri
ką. Kanados farmų laukai 
plūduriuoja vandenyse. 
Reta pakilesnė vietelė sau-

amžiaus vieške-jpų medžiai apsipylė

VALANDĄ TARP KA
NADOS IR U.S.A.

RUBEŽIŲ

IlRytas neoanrastas. 
kilmingas ir džiugus. Juk 
šiandien, sielos šventėj, 
Motinos Dienoj — būsiu 
Amerikoj! Dėka o. Pazno- 
kaičiu šeimos. Juk vakar 
sutarėm atlankyti žymų 
‘Vienybės’ šulą p. Vyt. Sir
vydą.

Svajonės nėr nakt. neuž
darė akiu. Ryte saulė išsi
rito graži, skaisti kai pa
laima. Pro langa veržiasi 
aiškios, nusidriekiančios 
spindulių kasos. Ten. ant 
kalnelio rėkia pasistiebda
mi gaidžiai.

Atsimenu kai senuolė 
pasakodavo: “Jei gaidžiai 
saulei patekant gieda — 
bus lietus”. Aš šypsausi 
žiūrėdama į vieną raiba- 
sparnį, juk tai buvęs bau
džiavų  ̂laikais “laikrodis“. 
O mat jau dabar “gyvų 
laikrodžių” gadynė — pa
keitė metaliniai... Ir ten 
Montrealo vieno dangorai
žio bokšte skambina še
šias.

Montrealas visas tvlus. 
Kad ne pasistiepė gaidžiai, 
ne bokšte laikrodis — dar 
viskas tūnotų sapnų glū
dumuose... Gatvek a r i ų M
barškėsiai, traukinių čik- mūs mielojoj Lietuvoj. Čia 
senimai jau taip įprasti, tikintieji, ypatingai Que- 
kad beveik su jų monoto- beko provincijos gyvento- 
nišku šnypštimu geriau jai, viešai reiškia savo re- 
snausti, miegoti, kai se- liginį jausmą. Čia rasime 
noms girnoms ūžiant. ir smutkelių šalikelėse, ir

Pro stogą praskrenda gražios ornamentikos kry-
. Y “  A Y Y Y W • « W a • • v a
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tų dėvima, bet 

saugojama 
Su- garbė!...

menininkų
Bet, ar man dencija.

tuo rūbu begalo ilgu be lietuvių... Ji 
šalies kalba:—

— Dažnai
Auto, neša per krintan-

vos ežere tyvuliuodamas; 
laivelis nešdavo... Vibruo-1 
davo gitaros stygos džiu- 
gindamos gyvenimo pava
sari... Driekdavosi ilgi irk
lų šešėliai... Ir dabar auk
suojantis mėnuo, man daž
nai seka lyg palaidotą 
mielą pasaką...

raitosi upeliai. Bet į vaka
rą išgiedrėja. Upių pa
kraščiais suleidę meške
res žuvautojai. štai, sau
lės spinduliuose blizga 
Montrealo dangoraižai. Aš 
niekada nepajutau tiek 
brangumo didmie s č i u i 

į kai dabar. Jis toks ištolo 
nuoširdžiai P. Sirvydas užsivertęs gražus! Pasakiškos bonios 

ponia Širvydienė. rašto darbais. Be to, nuo- kai dainose išpyntos stuk- 1 _* « Y V . f • w . • * . , • Y _ — T V J •

kanadiečių užkluptas. O 
čia mūsų visas atvažiavi
mo tikslas, kad pasitarus 
apie gyvesnį Montrealo 
lietuvių veikimą. Ir taria
mės, kalbamės, dalinamės

mas, jo triūsas, jo atydu- 
mas čia sudėta... Šią va
landą šventovė tuščia. Net 
savo kvapą alsuojantį jau-nių apdainuotas, jei

sėlesnė. Paupiai žaliu, ža-į
liu aksomu iškloti. Po žie
mos šalčių prieš saulę kiū
tinę jasi gyvulėliai, avys, 
karvės, kiaulės, arkliai, 
oškos... Drumzlinose vago
se purtosi antys. Pasipū
tę kalakutai rėžo sparnais 
švabalduodami.

Kanados ūkininkai pui
kiausiai įsitaisę vištinin- 
kus. Čia kyšo uodegos 
raudonskiauterių. Kai kur 
arimuose vadžiojasi gai
dys visą debesį apželtako- 
jų. Čia auginama ūkiuose 
ir vakarų Kanados sidab
rinės lapės. Jų užtvarai iš 
vielų išregsli ir mažos bū
delės paruoštos guoliui, 
kur lapė su savo šeima gy
vena. Šios lapės užtvaruo
se man pasirodė daugiau 
negu liūdinčios... Apsi- 
blaususios ir vienoj pozoj 
kai prieš dailininko akis 
susėdusios, sutūpusios. 
Man pagailo šių be laisvės 
žvėrelių. Juk jų linksmu
mas, laisvė išvogta pelnui.

Kanados keliai patogus 
kaip ir Amerikos. Pakelė
se vis kas nors naujo įdo
maus, tradicingo kaip ir — • 1 • • YP • A • y - •

ir smuikelių šalikelėse, ir
molūguotų balandžių bū
rys. “Antanai, balandėli, 
kelkis, skųsk barzdą, va
žiuojam!”
— Pirmusyk! Pašėlo! — 

jis pasigardžiuodamai kal
ba. — Ei, oška! Klausyk! 
Kaip ten per sieną?! —Per 
sieną? Turbūt turi minty ( ___ w ______ ____
rubežių. Per rubežių, gi sustojome mažame mieste 
paprastai, — jam atsakau, ly. šio viso miestelio puoš

žiu, ir net keistų pastatų. 
Pavyzdin stovi šalikelėj 
mažutėlė būdelė. Jos sto
ge sukryžiuota su ietimi 
kopėčios ir gaidys, čia 
prancūzų drožiniai — jie 
reiškia Jėzaus kančios pa
būklus,. -• :

Pakelėj j Rouses Point
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Aukščiausiam jo 
pakilėly istorinis kryžius
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See the PROOF That it Ends “Cube-Struggle”! 
Instantly Releases Ice-Cubes from Tray — 
2 or a Dozen at a Time . . . Does Away with 

Waste of Melting Loose Under Faucet!

• It’s in every ice tray in every “Super-Duty” Frigidaire. 
Lift the lever and it instantly releases ice-cubes from the 
tray — 2 or a dozen at a time. Yields 20% more ice by end- 
ing wasteful melting under a faucet. This exdusive new 
Frigidaire feature, plūs Frigidaire’s Automatic Ice Tray 
Release... its capacity to freeze more pounds of ice faster 
... and store 100% more reserve ice-cubes, gives you the 
greatest Ice-Ability ever known. See the PROOF!

7*

HEW “SUPER-DUTY” FRIGIDAIRE WITH THE METER-MISER 
GIVES YOU PROOF OF ALL 5 BASIC SERVICES

FOR COMPLETE HOME REFRIGERATION
5. GREATER SAVE-ABILITY

ONLY FltlGIOAIRE HM THZ

Cuts Current Cost te the Bene. < 
SintpUst refrigeratiitg mechanism ’ 
tver huilt! Only 3 moving parts, 
includtng the motor . . . perma- - 
nently oiled, sealed against moisture 
and dirt. Gives SUPER -DUTY at amaz- 
ing saving. SEE THE PROOF with aa actual 
electric meter tęst.

1. GREATER ICE-ABILITY
Ends “Cube-Struggle” and “Ice-Famine”! 
SEE THE PROOF!

GREATER STORAGE-ABILITY
New 9-Way Adjustable Interior! SEE THE 
PROOF!

3. GREATER PROTECT-ABILITY
Keeps food safer, freshcr, longer! SEE THE 
PROOF!

4. GREATER DEPEND-ABI LITY
5-Year Protection Plan, backed by General 
Motors. SEE THE PROOF!

2.
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PRICES
AS LOW AS$11450

NO MONEY DOWN 
| EASY TERMS
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Boston, Mass.731 Boyston St.
• (Just Above Copley Sųuare)
TEL. KENMORE 7930 — 7931

330 Bowdoin St. Dorchester, Mass. 27 Centrai Sq. Cambridge, Mass.

Lietuvos Generali n i s 
Konsulatas jau kelius mė
nesius renka žinias apie 
lietuvius, gyvenančius 
Centralinėje Amerikoje ir 
Kuboje.

Iš senų bylų buvo su
rinkti adresai ir buvo mė
ginta su lietuviais susi
siekti, susižinoti kaip 
jiems ten sekasi, norima 
buvo juos surišti su Drau
gija Užsienio Lietuviams 
Remti. Iš daugel vietų at
siliepimų negauta, gal tie 
žmonės ten nebegyvena, o 
gal įgijo svetimą piliety
bę ir savo senu kraštu ne- 
besiįdomauja — sunku y- 
ra ką nors tiksliai atsa- - 
kyti.

Iš Meksikos 7 žmonės 
kreipėsi į Konsulatą pasų . 
reikalais, bet tik vienas 
lietuvių tautybės; nebuvo 
prasmės jiems ką nors ra
šyti, nes visi skubėjo at
gal į Lietuvą, nors, kaip 
matyti iš senų pasų, išgy
veno Meksikoj apie 6—8 
metus. Išeina — “Visur 
gerai, o namie už vis ge
riausiai”, taigi, gal jie su
grįžę Lietuvon, papasakos 
kaip jiems sekėsi svetur.

Tik Kuboje susirašinėji
mas davė rezultatų, bū
tent: ten jau surašyta 57 
lietuvių tautybės šeimų 
arba viengungių. Jei pris- 
kaityti žmonas ir vaikus, 
tai viso būtu apie 90 as
menų, o tai, žinoma, dar 
ne visi.

Iš archivo matyti, jog 
1931 m. Gen. Konsulo pul
kininko Žadeikio pastan
gomis, jau buvo Kuboje 
suorganizuota Draugija, 
bet veikimas jos buvo ne
ilgas. Dabar vėl, Konsula
to patarimu, jie naujai su
sibūrė į draugiją.

Surinktos apie juos ži
nios yra liūdnos: kai ku
rie neįprastam klimate 
gavo džiovą, kai kurie jau 
ir psichiniai pakrikę, šali
nasi nuo žmonių, gyvena 
laukuose. Vienam senam 
žmogui Konsulatas jau 
tris sykius pasiuntė po ke
lius dolerius, bet... tas yra 
tik lašas.

Konsulatas ieškos kelių, 
kaip jiems padėti, o jei 
kas iš pasiturinčių čia A- 
merikoje panorėtų savo 
nelaimėje atsidūrusiems 
tautiečiams, ypač vaiku
čiams, padėti, priimsime 
su dėkingumu.

Lietuvos Generalinis
Konsulatas.

t-
1937-V-7.
N.Y.C.
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Antradienj, Gegužės 25 d., 1937

Rytinių Valstybių Žinios
marTanapouo žiniosROCHESTER, N. Y,

SUDIEV — IKI PASIMA
TYMO

Antradienį, gegužės 18 
d. prieš pat paskutines 40 
vai. atlaidų pamaldas pa
sirodė klebonas kun. Jonas 
M. Bakšys sanktuarijoje 
ir su šipsa ant veido, bet 
ašarotomis akimis tarė: 
“Išėjau tarti Jums Sudiev, 
nes rytoj rytą apleidžiu 
Jus ir keliauju į Lietuvą. 
Tikslas tos kelionės ap
lankyti savo seną tėvą. 
Melskitės už mane, kad 
nelaimė nepatiktų kelionė
je, o aš už dviejų-trijų mė
nesių grįšiu, parveždamas 
Jums žinių iš Tėvynės ir 
tikrosios sostinės Vil
niaus. Savo vietoje palie
ku Jums tėvelį, kuri at
siuntė iš Chicagos, kuris 
yra gerai Jums pažįstamas 
ir kuris yra geras, tai kun. 
Vitkus, MIC. Darbuokitės 
su juomi taip pat širdin
gai, kaip ir su manim, o 
aš apgailestauju, kad ne
galiu kiekvienam iš Jūsų 
paspausti dešinės, todėl 
spaudžiu visiems sykiu ir 
sakau Sudiev... iki pasima
tymo”.

Nors gerai žino jome, kad 
klebonas rengiasi važiuoti 
į Lietuvą, bet nesitikėjo
me. kad taip greitai. Buvo 
viltis, kad bus pas mus 
dar iki sekmadienio, geg. 
23 d., bet čia Jis mus ap
vylė. paskubindamas sa
vo iškeliavimo dieną. Tas 
Jo pareiškimas išspaudė 
ašaras, nes nors ir trum
pam laikui, visgi buvo 
graudu skirtis su savo 
klebonu, kuri išmokome 
pažinti ir kuri pamylėjo
me laike Jo 7-nių metų 
širdingos darbuotės su 
mumis. Nors Jis mus ap
leido ^eg. 19 d. rytą, bet iš 
New Yorko laivu Oueen 
Marv išplauks tiktai geg 
26 d. Negalėdamas asme- 
r>išVp; atsisveikinti, turiu 
pareikšti per “Darbinin
ką”, kuris išeis dar Gerb. 
dvasios vadui esant Ame
rikoje, kad mūsų maldos 
bus su Jumis ir mes lin
kime Jums laimingos ir 
linksmos kelionės, laimin
gai pasiekti tėvų krašta. 
aplankyti savo seną tėveli 
ir gerai pasimaudyti Mer
kyje. Lauksime Jūsų, ir 
kaip skaudžiomis širdimis 
išleidžiame, taip linksmo
mis širdimis sutiksime. 
Dabar tik sakome, Dievui 
gelbstant, laimingos kelio- Visi stengiasi suruošt la- 
nės ir iki PASIMATYMO, bai įvairią ir įdomią pro-

Vyturys gramą. TT. Marijonai da-

i 1 ■ —»

ro viską i kas tik galima, 
kad ši diena būtų sėkmin
ga.

— Tuojau po Lietuvių 
Dienos įvyks Studentų ir 
Profesijonalų Seimas Ma- 
rianapolyje 7 ir 8 dd. Lie
pos.
— Šiais metais mūsų

Marijos mėnesyje tarp 
žalių lapelių ir žydinčių 
gėlelių Marianapolis pa- baseball ratelis gerai pasi- 
skendęs grožyje. rodė ir išlaimė jo keturis
— Studentai ruošiasi prie iš septynių žaidimų. Vaini- 

paskutinių kvotimų ir Ak-|kų dienoje mūsų studentai 
to dienos. Romuvos parke, Brockton.

su 
laikui apsistojo TT. Mari-, vietiniais sportininkais 
jonų generolas, kun. Čiko- Geriausio jiems pasiseki- 
ta, atvykęs iš Europos. mo! B. Rusteika

to dienos.
— Marianapoly kuriam Mass., ruošiasi žaisti 

laikui apsistojo TT. Mari- vietiniais
• « « ar. •« __

ta, atvykęs iš Europos. 'mo! 
Gegužės 16, 17, 18 d.

Marianapolio koplyčioje į- 
vyko keturdešimtės atlai
dai prasidėję sekmadienį 
iš ryto šv. mišiomis, ku
rias celebravo Tėvas Ge
nerolas Čikota; dijakonu 
buvo kun. A. Morkūnas ir 
subdijakonu — kun. A. 
Švedas. Pamokslą pasakė 
kun. A. Morkūnas. Po iš
kilmingų mišių buvo pro
cesija su Šv. Sakramentu: 
iš koplyčios išėjo į parką 
visi studentai, svečiai ir 
vietos kunigai.

Pirmą vakarą mišparus 
celebravo kun. J. Ambo
tas, Hartford, Conn.: di
jakonu buvo kun. Dr. J. 
Starkus ir subdijakonu 
kun. J. Vaškevičius. Gra
žu pamokslą pasakė kun. 
Skruodenis, Worcester, 
Mass.

Antrą vakarą celebravo 
kun. J. Švagždys, Brock
ton, Mass.; diakonu buvo 
kun. F. Aukštikalnis. S.J., 
Pomfret, Conn. ir subdija
konu kun. B. Gauronskas. 
Waterbury, Conn. Pamoki
nantį pamokslą pasakė 
kun. P. Strakauskas, Lo- 
well, Mass., kurio tema 
buvo — “Mano Dievas — 
Mano Viešpats”.

Trečią vakarą celebravo 
kun. Juškaitis, Cambrid
ge, Mass. Dijakonu buvo 
kun. Dr. J. Starkus ir sub- 
diiakonu kun. Dr. J. Pau- 
liukonis. Gražu pamokslą 
pasakė kun. V. Puidoką/2 
Westfield, Mass. Atlaida5 
nasibaigė procesija ir r»n 
laiminimas Šv. Sakramen
tu.

Per visas tris dienas at
vyko daug kunigų svečių. 
Be ankščiau minėtų buvo 
dar šie: kun. K. Urbonavi
čius, kun. K. Vasys. kun. 
P. Juraitis, kun. J. Valan
tiejus, kun. J. Vaitekūnas.
— Studentų komisijos ir 

fakultetas ruošiasi iš ank
sto prie ‘Lietuvių Dienos’, 
kuri šiais metais įvyks 
Marianapoly liepos 5 d.

BRIDGEPORT. CONN.

DARBININKAS

COMPLETEUT SEALED ICE COMPARTMENT

EE THE NORgeF. de p. BEFORE YOU BUY!

• Only Norge gives you all oi these 
great convenience features plūs the 
famous Norge Rollator cold-making 
mechanism. Come in today and get 
the facts about economical, long- 
life, carefree refrigeration—see how 
Norge leads where it counts most.

tėlė salė; svečių buvo ir iš 
kitų kolonijų, kaip tai: 
klebonas kun. Valantiejus 
ir misijonierius iš Water- 
bury; ponai Valantiejai iš 
Maspeth, N. Y. ir daug ki
tų. Programai užsibaigus, 
Waterburio orkestras gro
jo lietuviškus šokius. Jau
nimas ir seniai linksminosi 
iki gaidelių.

Bridgenorto lietuviai šir
dingai dėkoja komp. A. A- 
leksiui ir jo artistams už 
atsilankymą ir gražią pro- 

i gramą. Ten buvęs.

Gegužės 16 d. nas mus i- 
vyko Šv. Jurgio parapijom 
vaikučiu pirmo ii komuni
ja. Tėveliai dėkingi jau
nam kunigėliui Ražaičiu- 
už mokvma ir gražų pa
mokslą. Metai atgal, atva
žiavus pas mus naujam 
klebonui kun. J. Kazlaus
kui per trumpa laika Da- 
darvta daug pagerinimu. 
o labiausia visi džiaugiasi 
su nauja elektros šviesa 
bažnyčioje.

Parengimai kokie tik y- 
ra daromi parapijos nau
dai. salė visuomet kunina. 
ir žmonės nešikšt.auia — 
lieka gero pelno. Užtai pri
klauso didelis kreditas vie
tos lietuviams, kad taip 
vieningai su savo mylimu 
klebonu darbuojasi.

Girdėjau, kad baigus šių 
metų sezoną svetainšie. 
klebonas su naraniiieč’ais 
rengiasi prie parapijos 
pikniko, kuris ivvks pra
džioje liepos mėn.

i

Water- 
suvaidino 
veikalus.

patiko.

I

šeštadieny, gegužės 15 
d. šių metu. įvyko “sur- 
nrise partv” pagerbti pn. 
Petrą ir Oną Biekšus 25
m. vedvbinio gyvenimo 
sukaktuviu proga. Bukie
tas ivyko Šv. Jurgio Drau
gystės svetainėje, dalyva
vo arti 300 giminių ir 
draugų pažystamu.

“Jaunavedžiai” visa.5 ne
sitikėjo tokio surengimo.
n. Petras Biekša vra gazo
lino stoties savininkas 
Kearny. Tam daugybės 
dovanų, buvo brangi “wa- 
shing machine” ir “va- 
cuum cleaner” nuo vaike
liu: “kitchen sėt” (stalas 
ir kėdės) nuo visu svečių, 
o nuo pavieniu asmenų — 
rankiniai laikro d ė 1 i a5 
“wrist watches” sidabri
niai pinigai ir tt.

Svotas buvo p. Antanas 
Mileris ir Kearov. o svo
čia n. Benigna Baublienė 
ir East Orange.

Už šio bankieto surengi
mą didžiausia padėka nri- 
klauso darbininkėms, ku
rios tiek daug prisidėjo 
darbu ir virėjoms, kurios 
taip skaniai prirengė val
gius, būtent, seserei Pet
ronei Remeikienei, poniai 
Kazlauskienei iš Kearny, 
d. Paukštienei ir Libeliu- 
nienei iš Nntlev ir kitoms.

Svečių buvo ir iš toliau, 
iš Kanados.

Pbiiadeinhi- 
Elizabeth.

Paterson ir kitur.
Linkėtina, kad mylimi 

“iauna.vedžiai” sulauktu 
auksinių sukaktuviu.

Ten Buvęs.

NET STORAGE SPACE (525 CUBIC FEET)

TOTAL SHELF AREA (9.83 SŪUARE FEET)

ONE-PIECE, UNPIERCEO PORCELAIN INTERIOR

COLD CONTROL MOUNTED ON INSIDE

FREEZES 84 ICE CUBES (9 POUNDS)

ICE TRAY RiLEASE

AUTOMATIC ELECTRIC LIGHT

HYDROVOIR

EXTRA COLD STORAGE SPACE

❖ 
t

Sekminių Vakara Water- 
buriečiai Bridgeoorte 
Teatras - Koncertas

Kompozitoriui A. Alek 
siui vadovaujant, 
būrio artistai 
net 2 komiškus 
Publikai labai
Koncertinė dalis susidėjo būtent, — 
daugiausiai iš M. Pet.raus- WoreAst.erio, 
ko dainų, kurias solo, du- jos. Cranford. 
etas, ir choras, gražiai ne
dainavo. Pati iauniausio-p 
solistė daugiausiai katučių 
fravo, (pavardės nesužino
jau). Žmonių buvo pilnu-

i

HOLLATOR* COMPRESSOR...

Only Norge the worW- 
famous Rollator cold-making 

i ~ A mechanism with būt three slowly

moving paris. Simple, 

surplus - powered, spar- 
ing of eurrent, almost 

everlasting.

tRES U. S. rKt. OFF.

X

Sūnėno Laiškai
FELJETONAS

Mielas Dėde!
Jau labai senai berašiau 

jums, mielas dėde, mat 
menkai ir rašto temokė
jau. Dabar savo kaimo

Modern Electric Co.
142 Broad St.

Perry 2200
Pawtucket, R. I.

t T T T❖ 
t
t

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję i tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

Į

60 Ellsvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

pamatom! Kokių šposų 
neiškrečiam ?! Kelias iki 
mokyklos arba iš mokyk
los namon — tai mūsų an
troji visokių gudrybių ir 
šposu mokykla!

Dabar, ypač eiti keliu į-
mokykloje esu vienas vykdomu. Baigiant į mokyk- 
riausių studentų — baigiu’ 
paskutinį mokyklos sky
rių, nors kaip jauti, dėdit,| 
tai ir tuzino metų dar ne
turiu šiandien.
— Kaip kruti, sveikas? 

Aš, sesytės — visi kiti 
sveiki. Dažnai atsimena
me Jumis. Mat laikraščiai 
prirašė mums apie baisius 
potvynius Amerikoje. Esą 
tikras tvanas, kaip Nojaus 
laikais? Tik mes nesugal- 
vojam už ką toki bausmė9 

Ar neprisėjo ir Jums, 
dėdyt, bėgt į kokius kal
nus, lipt ant stogo, ar į 
kokį medį?

Aš būdamas Lietuvos 
kaime, kas rytą, saulei, 
kartais, dar netekėjus — 
paskubom porą mamos iš
keptų blynų prarijęs ir 
lėkštę kruopų išpliaupęs,
— dėžę ant pečių su kny
gomis užsivertęs — ir per 
duris laukan! Į mokyklą 
daugiau ne tris kilometrai
— yra ko skubintis!

Išėjęs prisiveju kitus, 
arba kiti mane — ir jau 
einam kartu. Ir ko mes ne-

lą, tenka eiti kokį kilomet
rą vieškeliu. Mus mokyk
los vaikų, kokių šešių ar 
aštuonių būrys — pama
tęs ką nors važiuojant — 
persiskiriam į du frontu: 
vieni iš dešinės, kiti iš kai
rės. Žiūrim į pravažiuo
jančio, kaip čia sako “vi- 
zitka”, t. y. toki lentelė 
pririšta prie arklio šono 
ar kur kitur, su žmogaus 
vardu pavarde ir tt.

O mums baisiai įdomu 
perskaityti, kas dabar per 
žmogus čia važiuoja?

Vieni einam iš vienos 
pusės, kiti iš antros. Ir ko
kių dyvų nepamatom?!

Žiūrėk arkliui ant šono 
lentelė su pavarde Lašy- 
nis, o prie ratų dar lente
lė — Petras Pliuškis! Ne
bežinai kaip čia bepama- 
nyti? Tur būt Lašinio ku
melė, o Pliuškio ratai?

Arba, vėl juodbėriu kaž 
kas dar atadarda. Žiūrim 
nutaikę akis: — “Justinas 
Stimburys”... — I 
parašas; pavardė ir var
das tikrai vyriškas, — o

ratuose boba sėdi?
Buvo dėl tokio mūsų ne

kalto smalsumo — ir šio
kių tokių nemalonumų: 
kaip jau mes papratę, tai ĮTEISINAMAS DOKU- mėsos ir nevalgau, 
kam nors pravažiuojant— 
bematant patinkam visu 
būriu ir jau taikom skai
tyt “vizitką”. O čia kad 
pliaukštels mūsų pusėn 
botagu!

Juokeliai
MENTAS lašinius.

o tik

i
Tik vedęs airis savo jau

ną žmoną lydi pas dantų 
gydytoją, žmona visą lai
ką *rėkia, kad baisiai skau
da. Ją apžiūrėjęs gydyto-

Vieną sykį tai ir man jas sako: 
kliuvo: nors aš ir atsar
gus, gana iš tolo, rodos, 
slinkau pažiūrėti, kuom 
šaukia pravažiuojantį pi
lietį. 0 ratuose sėdėta la
bai grubijoniško berno.— 
Botagas pliaukštelėjo — o 
man ant sprando iššoko 
gerokas rausvas rimbas. 
Būsiu atsargesnis.

Matot, kaip vargstame 
Lietuvos kaime. Mokyklo
je irgi, kartais, nekokie 
malonumai, ypač, kai ir 
netyčia įpikdom mokytoją. 

Rašyk kaip sveikas? 
Kaip bizniai eina? O apie 
siuntinį, kaip kadaise ža- 

lentelės dėjai — taip pat nepamir-

jums 
ateiti

— Su tuo dančiu 
reikėjo pas mane 
prieš dvi savaites...

Jaunavedys, nedavęs gy
dytojui baigti sakinio, 
džiaugsmingai maldauja:
— Ponas gydytojau, ma

lonėkite šitą savo nuomo
nę man duoti raštu. Mato
te, dar tik 10 dienų, kai aš 
vedęs, vadinasi — čia uoš
vio reikalas.

NESUSIPRATIMAS
Kaimietis:

man bilietą į ten ir atgal. 
Kasininkas: — J kur?
Kaimietis: — Aišku, kad 

į čia pat grįšiu.

Duokite

KAIMIETIS PAS GYDY
TOJI

ški?
Jūsų Vytukas.

Nelaužo Prižado
Motina sūnui: Sakiau, 

penktadienį mėsos nė į 
bumą, ir tu prižadėjai, o 
dabar, žiūrėk, tu be jokios 
gėdos valgai lašinius.

Sūnus: Juk aš, mamyte,

— Ponas daktare, kai 
prieš septynių s metus 
Tamsta gydei mane nuo 
reumatizmo, tai pasakėt, 
kad aš turiu saugotis drė
gmės.
— Tikra teisybė!
— O kaip jūs manot, ar 

aš dabar galiu nueiti į pir
tį?

į Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborins h* Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTI MORE. MD.


