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Prasidės Dienos Šviesos 
Taupymo Laikas

Sekmadienį, balandžio 24 
d. prasidės Dienos Šviesos 
Taupymo laikas. Taigi šeš
tadienį, balandžio 23 d., ei
dami gultų, pasukite laik
rodžius valandą pirmyn. 
Bažnyčiose pamal d o s e, 
traukinių kursavimas bus 
pagal naują dienos švie
sos taupymo laiką.

Iš Lietuvos Svečių Reikalu
Mūsų katalikų dienraščio 

“Draugo” bendradarbis “Ame
rikietis” iš Lietuvos atvykusių 
ir atvykstančių svečių reikalu 
rašo:

“Štai prieš keletą dienų atva
žiavo ponas X, sakosi, kaipo lai
kraštininkas. Kiek anksčiau jis 
Amerikoje lankėsi vienos pa
triotinės sąjungos įgaliotas. Ta
da jis patyręs daugiausia para
mos katalikiškoje liet, kolonijų 
visuomenėje.

“Antrą kart atvažiavęs p. X. 
pasiskelbė jau nesąs nei tos są
jungos įgaliotinis, nei neatsto
vaująs jokiai kitai organizacijai. 
Apie Lietuvos padėtį kalbėsiąs 
visiems (visų srovių lietu
viams), kas tik pakviesiąs.

“Įdomu, kad p. X. tautininkų 
politikų pralaimėjime nieko y- 
patingo nematąs. Tai esąs pa
prastas su Lenkija susitarimas 
ir tiek. Tačiau atsimename, tas 
pats p. X. prieš keletą metų, kai 
Lietuvos veteranai buvo iškėlę 
santykių su Lenkija klausimą, 
kalbėjo visai kitaip. Tada jis va
žinėdamas po Lietuvą tuos žmo
nes vadino išdavikais, išgamo
mis ir pan.

‘Taigi mums nereikėtų taip 
lengvai pasitikėti žmonėmis, ku
rie spalvą maino sulyg reikalo. 
Katalikai geriausiai ‘padarysime 
laikydamiesi mūsų vadų nutari
mo; pasitikėti tais svečiais, ku
rie turi Lietuvos Vyskupų ir 
KVC įgaliojimus arba kurie ži
nomi savo katalikiškais įsitiki
nimais ir darbais.”

Gražiai Darbuojasi "Darbi
ninko" Naudai
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EINA NUO 1915 METŲ

LDS 65 kp. nariai (Nashua, 
N. H.) labai nuoširdžiai remia 
“Darbininko” Intertype fondą. 
Štai pasidardavimu narių ir pa
rama visuomenės Intertype fon
dui p. K. Nadzeika prisiuntė 
Centrui $28.75.

Vakarėlius “Darbininko” 
tertype fondui surengė šie 
riai:

Pp. J. Skirkevičiai (kortų
karėlį) ir padarė pelno $8.45;

Pp. V. Mitchell’ai ir Zautros 
(kortų vakarėlį) 
no $7.55;

Pp. Nadzeikos 
(kortų vakarėlį) 
no $7.00;

Pp. Januškevcičius (kortų va
karėlį) ir padarė pelno $4.75;

Pp. Andrius Tūbinis aukavo 
$1.00. Viso $28.75.

p. K. Nadzeika rašo, kad laiš
kus draugijoms išdalino ir as- 
meniai lankėsi susirinkimuose. 
Visos draugijos palankiai atsi
liepė ir pasižadėjo rengti vaka
rėlius. Moterų Sąjungos kuopa 
rengia pirmą sekmadienį po Ve
lykų, bal. 24 d.; Šv. Onos drau
gija išrinko komisiją ir rengs 
vakarėlį; šv. Vardo draugija iš
rinko komisiją rengti vakarėlį. 
Toliau rašo: “Mes tikimės, kad 
Nashua’os lietuviai katalikai iš
pirks vieną notą”.

Džiaugiamės Nashua’iecių 
nuoširdumu ir dėkojame už -ja i- 
sią paramą “Darbininkui”.
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Katalikas, kurs neremia kata

likiškos spaudos, neturi teisės 
vadintis geru Bažnyčios vaiku. 

Vyskupas Ketteleris 
— - 4
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Gen.Franco Ragina RadikalusPasiduoti
SOVIETAI STATO NAUJUS 

GELEŽINKELIUS
Statybos Darbą Atlieka 

Kaliniai •

Tūkstančiai Ispanų Kareivių 
Jau Pasidavė Be Mūšio

Nacionalistai Smarkiai Atakuoja 
Madridą

Maskva, Rusija, bal. 21— 
Praneša, kad sovietų val
džia stato naujus geležin- 

' kelius Baikalo — Amūro 
ruožte ir Mongolijoje. Tai 
daroma grynai kariniais 
sumetimais, kad reikalui 
esant skubiai galėtų nu
vežti savo kariuomenę iš 
Rusijos gilumos į Tolimuo
sius Rytus. Geležinkelių 
statybos darbą atlieka apie 
milijonas kalinių, kurie iš
tremti už įvairius politi
nius nusikaltimas į Sibirą. 
Statybos darbai vedami 
didžiausioje slaptybėje, 
bet ne adata, nepaslėpsi, 
ypač nuo laikraštininkų.

Taigi dar labiau aiškėja 
kodėl Stalinas pasidarė 
toks nuolaidus ir įsakė ne- 
bešaudyti ūkininkų. Bijosi 
bado ir nori sudaryti šaly
je taikingesnę nuotaiką.Didžiojo Penktadienio Kristaus karstas, Šv. Kazi

miero lietuvių par. (Worcester, Mass.) bažnyčioje.

Prez. Roosevelt Patenkintas 
Europos Valstybių Sutartimi 

t _________________________

Washington, D. C. —Pre
zidentas Roosevelt pareiš
kė pasitenkinimą Anglijos 
ir Italijos draugingumo su
tartimi, kurią pasirašė pe
reitą šeštadienį Romoje.

Prezidentas sako, kad 
valstybės ir painiausiuose 
klausimuose, jeigu tik no
ri, randa būdu išvengti ka
ro ir išlaikyti taiką.

Neranda Komisaro Litvinovo
Ryga, bal. 21. — Jau ke

linta diena kaip svetimų 
šalių diplomatai negali su
rasti sovietų užsienių rei
kalų ministerio Litvinovo. 
Norintieji jį matyti jo nie
kur negali rasti. Sovietų 
vyriausybė nieko nesako. 
Litvinovas jau seniai yra 
Stalino nemalonėje, 
jau “likviduotas”?

Sužeista 10 Veteranų 
Riaušėse

I

PULK. K. ŠKIRPA, 
Lietuvos Pasiuntinys Var

šuvai (Lenkijoj)

Penkių Valstybių Taikos 
Sutartis

Sovietai Įsako Vaikams 
Neklausyti Tėvų

Kas Valdo Sovietų Rusiją

Maskva, bal. 21. — Rusi
jos sovietų vaikams oficia
liai įsakyta neklausyti tė
vų, jei tie jiems lieptų Ve- 
lykose nešti į cerkves val
gius pašventinimui. Pas 
rusus yra senovės papro
tys Velykų šeštadienį šven- 
tyti valgius. Rusų pravos
lavų Velykų šventės šįmet 
bus bal. 24 d. Vienas jau
nas berniukas parašė į Jau
nųjų Komunistų Sąjungą 
atsiklausdamas, ką daryti, 
jei jo tėvai palieps jam 
nešti valgius į cerkvę. Jam 
buvo atsakyta, kad vai
kams nereikia tėvų klausy
ti, nes sovietų konstitucija 
garantuoja sąžinės laisvę 
vaikams, lygiai kaip ir su
augusiems.

Ar Vokiečiai Statosi 4 Kartus 
Daugiau Laivų Kaip 1933 

m. Laivų

New York, bal. 21 d. — 
Vakar New Yorke įvyko 
vokiečių nacių masinis su
sirinkimas paminėti Hitle
rio 49 metų amžiaus su
kaktį. Susirinkimas baigė
si riaušėmis. Kada vienas 
nacių kalbėtojas pradėjo 
kalbėti prieš prez. Roose
velt ir Sekr. Hull, tai vete
ranai pakėlė protestą. Na
ciai puolė veteranus, ir 
prasidėjo muštynės. JSepty- 
ni tūkstančiai dalyvavo 
riaušėse. Dešimts žmonių 
pavojingai sužeisti ir ke
liolika lengviau. Policijai

v —

Paryžius, bal. 21, — Žur
nalas Jouin paduoda įdo
mias sovietų oficialias ži
nias. Dokumentais įrodinė
ja, kad Rusiją,yaldo žydai. 
Štai kaip sako. Iš 22 Liau
dies komisarų 17 yra žy
dai; iš 43 karo komisarų 
33 žydai; iš 64 vidaus rei
kalų komisarų 45 žydai; iš 
30 finansų reikalų komisa
rų 24 žydai; iš 21 teisingu
mo komisarų 18 žydai”. Ir 
taip išvardija visus vy
riausybės skyrius ir paro
do, kad žydai visa valdo. 
Toliau paduoda 413 vardų 
vyriausybininkų ir pasako, 
kad iš tų 345 yra žydai, ir 
tik apie 20 rusų ir paskiau 
kitų tautų.

Žydų Amerikoje išleidžia
mas laikraštis “Jewish 
World” sako: “žydai Ru
sijoje užima daug atsako- 
mingų vietų”. Kitas žydų 
laikraštis “Forwerts” pasi
džiaugia, kad žydai Sovie
tų Rusijoje užima aukštas 
vietas: pasako, kad Lenino 
motina buvo žydė, Trots- 
ky - Bronstein — žydas, 
Litvinovas — žydas; kiti

Roma, bal. 21. — Sėkmin
gai sudarius Italijai sutar
tį su Anglija, Mussolini no
ri sudaryti tokią pat sutar
tį su Prancūzija. Pasitari
mai Italijos diplomatų su 
prancūzais jau pradėti. 
Mussolini nori Italiją, Vo
kietiją, Angliją, Prancūzi
ją ir Lenkiją taip suvieny
ti, kad tos penkios valsty
bės palaikytų taiką Euro
poje. Italijos vadas labai 
rūpinasi sudaryti sutartis 
su tomis valstybėmis, kad 
iškilus nesusipratimams 
tarp Vokietijos ir Italijos, 
kitos šalys būtų įtrauktos 
vieną ar kitą sudrausti.

Vyskupas Pasmerkė Franco 
Kritikus

BERLYNAS — Vokiečių tele
gramų agentūros pranešimu, vo
kiečių laivų dirbtuvės Hambur
ge dabar įtemptai dirba. Šių me- valdininkai žydai: — Ap- 
tų pradžioje iš viso jose buvOjfelbaum (Zinovievas), Ja- 
užsakyti 297 juro laivai, tai yra kovlev, Rosengoltz, Ruchi-
keturis kartus daugiau negu mowitč, Raganovitč' Gure- 
1933 metais. vifn ir viaa oilA Įritu

<
vitč ir visa eilė kitų.

Vilniui Vaduoti Sąjunga Ir Rumunijoje Vėl Areštavo
Toliau Dirbs

KAUNAS — Balandžio 
Vilniui Vaduoti Sąjungos

1500 Nacionalistų
Bucharest, Rumunija —

mus dar tvirčiau negu iki šiol, 
_ _ nes gyvybiniam klausime vis-

pavyko riaušes numalšinti.'tiek nulems mūsų pasiryžimas.

Cen- Nacionalistų vadas Codre- 
tro Komitetas išleido į visuo- anu nubaustas 6 mėn. sun- 
menę atsišaukimą, kuriame pa- Riųjų darbų kalėjimo už 
brėžiama, kad Vilnius tejungiaĮ sąmokslą prieš karalių Ka. 
tvmig i n« nomi tiri oi/\l I _ x

Darbininkų Radio Programa
rolių. Tuo tarpu dar areš
tuota 1500 nacionalistų, 
kurie taip pat kaltinami 
dalyvavime sąmoksle.

Velykų Amnestija
KAUNAS — Balandžio 19 d. 

Švietimo Ministerija svarsto 
kultūros fondo steigimo gali
mumus. Numatoma, kad toks 
fondas galėtų būti įsteigtas ar
timoje ateityje. ton.

šeštadienį, balandžio 23 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo ra
dio rodyklę ant 1120 kilocykles ir klausytis gražių lie
tuviškų dainų, muzikos ir kalbų iš WC0P stoties, Bos-

KAUNAS — Balandžio 19 
Lietuvos Prezidentas Velykų 
švenčių proga amnestavo 24 as
menis. iš jų kaikuriems bausmės 
visai dovanotos.

d.

Fall River, Mass. — J. E. 
vyskupas James E. Cassi- 
dy griežtai pasmerkė pro
testantų dvasininkus, ku
rie prašė Katalikų Bažny
čios vyriausybės, kad Ji 
pasmerktų Ispanijos na
cionalistus už bombardavi
mą Barcelonos.

J. E vyskupas Cassidy, 
kalbėdamas Assumption 
Circle, Daughters of Isabe- 
11a bankiete, pareiškė: — 
“Mes nieko negirdėjome 
nuo jų (protestantų vys
kupų ir ministerių), kada 
Katalikų kunigai, vienuo
liai ir katalikai buvo žudo
mi ir persekiojami Meksi
koje, kada bažnyčios buvo 
uždaromos ir išniekina
mos. Bet dabar nori, kad 
Bažnyčia keltų balsą, ap
ginantį darbus prieš Die
vą”.

Toliau Garb. Ganytojas 
sako:

‘ ‘ Franco bombardavo 
Barceloną dėlto, kad ten' 
buvo sandėliai amunicijos. 
Vadinasi, balsai kyla tų, 
kurie turėtų geriau supras
ti, kad keliamas komuniz
mo apgynimui ir prieš jė
gą, kuri gina katalikybę.

; Jūs būkite sargyboje prieš! 
tuos debesius, kurie buria
si”.

Šis J. E. vyskupo Cassidy 
i įspėjimas yra vietoje ir 

katalikai turėtų priimti 
nuoširdžiai ir nesiduoti su
klaidinti įvairiems komu
nizmo ar fašizmo šalinin
kams arba propaguoto
jams. Reikia žinoti, kad 
daug protestantų ministe
rių yra net komunistų par
tijoje.

• v

Hendaye, Prancūzi jos-Is-j 
panijos rubežius, bal. 21 d.| 
— Gen. Francisco Franco; 
paskelbė atsišaukimą į lo- 
jalistus (radikalus) ir jų; 
vyriausybę, kad jie nebe- 
žudytų nekaltų gyventojų 
ir be kraujo praliejimo pa
siduotų, nes pilietinis ka
ras laimėtas nacionalistų 
naudai. Visi tie kurie pa
siduos geruoju bus laikomi 
ištikimais Ispanijai ir ne
bus persekiojami ir bau
džiami. Tortosa ir pietinia
me fronte vyksta smarkūs 
mūšiai Tūkstančiai lojalis- 
tų (radikalų) kareivių pa-: 
sidavė gen. Franco jėgoms: 
ir pareiškė ištikimybę. Lo- 
jalistų (radikalų) vadai 
pabėgo į Prancūziją. Kai
kurie dar laikosi. Barcelo- 
noje įvyko lojalistų (radi
kalų) kariuomenėje sukili
mas. Barcelonos radikalų 
valdžia įsakė naujiems 
pulkams kareivių eiti į ka
ro lauką, bet dauguma at
sisakė, nes žinojo, kad 
prieš Franco galingą jėgą 
nebus galima atsilaikyti.

Madrido vakarinėje da
lyje gen. Franco kariuome
nė puolė radikalus ir užė
mė didelius plotus žemės. 
Mūšiai eina keturiose sek
cijose, būtent, Madrido va
kariniame fronte, arti An-

v •

w »

dorra respublikos, Alcak 
De Chivert, ir Tortosa apy 
linkėję. Radikalai save 
“neištikimus” karininkui 
sušaudė. Barcelona Įeit, 
pulk. Juan Perea, naujai 
karo vadas pareiškė, kac 
jis sutikęs karininkus, bė 
gančius iš karo laukt 
Tremp. Kada jis paklausęi 
ko jie bėga? Tai jie atsakę 
“Vyrai pavargo”. Tai jis į- 
sakęs sušaudyti ir jie buvc 
sušaudyti. Iš to aišku, kač 
radikalai desperacijoje 
Galimas daiktas, kad radi
kalai supras ir pasiduos 
geruoju.

Vokietijos Kardinolas Faul- 
haberis Vatikane

Vatikanas, bal. 21, — J. 
E. Kardinolas Faulhaberis 
šiomis dienomis atvažiavo 
į Vatikaną, manoma, kad 
jis su Šventu Tėvu, Popie
žių pasitars apie sudarymą 
sutarties tarp Vokietijos ir 
Vatikano.

Pirmoji Bažnyčia Saharoje
Monsinjoras Noceetas, a- 

paštališkasis Saharos pro
jektas 20 dieną vasario El- 
Golea’oje pašventino pir
mąją Saharos bažnyčią.

ALRK Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas

Įvyks Gegužės 13 d. Pittsburgh, Pa
Laiko ir reikalų svarba 

kviečia mus darban nau
jiems svarbiems žygiams. 
Atsižiūrint į jų rimtį, skel
biu ALRK Federacijos Ta
rybos suvažiavimą gegu
žės 13 d., Pittsburgh, Pa. 
Posėdžiai įvyks Roosevelt

S

viešbuty, prasidės 10:00 
vai. ryto.

Gerbiamųjų Tarybos ats
tovų nuoširdžiai prašau at
likti savo garbingą ir sy- 

Į kiu atsakomingą pareigą— 
dalyvauti suvažiavime.

Dr. A. G. Rakauskas, 
ALRK Fed. Pirm.
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Motina ir Sūnus Grįžo į
Namus

Trečiadienį, balandžio 20 
d., adv. Kazys Kalinaus
kas, gyv. 149 Milton St., 
Dorchestery parsivežė iš 
ligoninės žmoną ir sūnelį, 
kuris gimė balandžio 9 d. 
š. m. Adv. Kalinauskas sa
ko, kad pirmoji naktis su 
sūneliu namuose buvus ne
rami, nes jo “kalba” neda
vusi taip ramiai miegoti. 
Bet įprasiąs ir būsią gerai.

LDS 1-MOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

GRABORIA1 t
Į bronzinį ir sidabrinį męda- 
lį. Sveikiname ir linkime 
geriausių sėkmių pasiekti 
aukščiausį laipsnį mokyk- 

ilose.
—

tys choro nariai, kurie praeityje 
sėkmingai suvaidino . “Minstrel 
Show” ir kitus veikalėlius. Tat 
čion priminus tą paskutinį fak
tą užtikrins atsilankiusius, jog 
bus į ką žiūrėt ir iš ko sveikai 
pasijuokti. Apart “Piršlybos” 
vaizdelio bus galybės pamargi- 
nimų, kaip antai, pilno choro 
sudainavimų, juokų ir rimtes
nių kalbų. Programa gan įvairi 
ir ilga, negalės publika skųstis 
nuobodžiu, nes nejučiomis vaka
rėlis slinks rytop.

Nepasisekimas priveda prie 
desperacijos, šį posakį išlukšte
nus dera paaiškinti, kodėl sako
me “nepasisekimas” ir kodėl 
“desperacijos”. Andai vietinis 
choras surengė bažnytinį kon
certą. Kad tas koncertas turiniu 
pavyktų, choras pašventė daug 
brangaus laiko ir jėgų įtempi
mo. Faktas liekasi faktu, kad 
koncertas, tiesa, turiniu, kaipo 
muzikališka pramoga labai sėk
mingai pavyko. Deja, štai kur 
nepasisekimas. Į šį koncertą at
silankė vos-ne-vos šimtelis žmo
nių. Ar tas davinys užtvirtina, 
kad pas mus tik tiek ir yra mū
sų darbo įvertinto jų? Iš pasalų 
girdėtis skundų, būk jaunimas 
ištautėja - nesirūpina lietuvybe. 
Tie skundžiasi, kurių nesimatė 
bažnyčioje per koncertą. Cho
ras savo darbu reprezentavo 
jaunimą, gražiai lietuviškai pa
sirodė, o kiek jie paramos su
laukė? Nesirūpinkite, jūsų jau
nimas neištautės by tik Jūs jų 
darbą įvertinsite ir jiems visa- 

i me padėsite. Dabar išaiškės, ko
dėl sakėme “desperacijos”. Cho
ras neišsigąs nepasisekimu, bet 
iš gyvos desperacijos suskubo 
surengti dar vieną pramogą, 
kad ištyrus žmonių reakciją, 
kaip parapijiečiai atsilieps. Jau
nimas - choristai savo dalį atli-

ĮVAIRIOS ŽINIOS —

S. BARASEVIČIUS IRLietuviai Reikalauja Apgin 
kluoti Tautą

Stalinas Įsako Ūkininku 
Nebešaudyti

........... ............. .... .......-.........................
čiai, nes jaunimas yra prisiren
gęs ilgą eilę šposų, juokingų 
dainų ir komedijų. Minstrelis, 
tai juokų vakaras. Kas buvo pe- ■ 
reitais metais ir dar neužmiršo Į 
praleisti smagaus laiko, o šį 
metą atsilankiusieji dar dau
giau prisijuoks. Mes tik čionai 
pašnibždėsim apie vieną iš ei
lės juokingą įvykį Minstrelyje. į 
Tai apie “Šyvą Kumelę”. Vienas 
choristas buvo išvykęs į Mainas 
Pennsylvanijos štate ir ten su-j 
rado labai gudrią “Šyvą Kūme-, 
lę”. Jis ją ir parsivežė su savim 
,į So. Bostoną. Taigi tą vakarą[ 
visi pamatysime ją ir iš jos tu
rėsim daug juokų, nes ji šoka, 
skaitliuoja ir turi daug kitų ga
bumų.

Taigi, neužmirškime, gegužės 
1 dieną visi į Choro Minstrelį 
Visas pelnas chorui.

Choristas.

I
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PARAŠE MALDAKNYGE
Kaunas, Lietuva, bal. 21, 

— Lietuvos žmonės reika
lauja vyriausybės apgin
kluoti tautą, kad ateityje 
nebūtų reikalo priešo rei
kalavimus priimti. Žmonės 
gausiai aukoja į ginklų 
fondą. Vyriausybės tar
nautojai tam reikalui sky
rė vieno mėnesio algas. 
Lietuvos gyventojai rugo- 
ja valdžią už ne ganėtiną 
tautos apginklavimą.

Įvyks Antradienį, balandžio 26 
d., š. m. 7 >30 vai. vakare, Šv. 
Petro par. svetainėje, E. 7th 
St. Kviečiami visi nariai daly
vauti. Valdyba.

Didžiojo Choro Minstrelis
Gegužės 1 dieną, 3 vai. po pie

tų ir 7:30 vai. vakare įvyko il
gai lauktas Šv. Petro par. di
džiojo choro metinis Minstrel 
Show. bažnytinėje salėje.

Juoktis galėsime visi iki so-

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suba tomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 

(pagal sutarti)

į Tel. Trowbridge 6330.
I

I

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq .

Cambridge, Mass.

TeL S. B. 2805-R f
LIETUVIS

iOPTOMET RISTAS:

c 
j

I
Į

Išegzaminuotu akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir

(aklose) akyse 
šviesą tinkamu laiku.

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

B...........................  ...............".........m. Š

~ A D VTK A T AI

akinius 
akis atitte* 
amblijoniš- 

su grąžinu S

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadvay, 
South Boston, Mass

Gub. Hurley Pasmerkė 
Dr. Jakmauh Priešus

Trečiadienio vakare, bal. į 
20 d. įvyko Carney Ligoni
nės Alumnų organizacijos' 
bankietas, Copley Plaza 
viešbuty, Bostone. Dr. Po
vilas Jakmauh (Jakimavi
čius) buvo to bankieto ko
miteto pirmininkas ir jis 
sėdėjo prie garbės stalo 
kartu su kitais garbingais 
svečiais, tarp kurių buvo 
gub. Charles F. Hurley, Rt. 
Rev. Richard J. Haberlin, 
D. D., diecezijos vikaras- 
generalis ir kiti įžymūs 
profesionalai.

Gub. Charles F. Hurley, 
kalbėdamas pažymėjo Dr. 
Povilo Jakmauh didelius 
nuopelnus ir pareiškė, kad 
jis nepadarė klaidos pa
skirdamas Dr. Jakmauh 
Massachusetts valstybės 
Sveikatos Departmento ko- 
misijonierium. Jis pasmer
kė tuos, kurie priešinasi 
Dr. Jakmauh užtvirtini
mui.

Iš gubernatoriaus Char
les F. Hurley kalbos mes 
užsitikrinam, kad Dr. Povi
lą Jakmauh valstybės ta
ryba užtvirtins, jeigu tik 
ji pamirš politiką, kuri 
maišoma su daktaro tinka
mumu tai atsakomingai 
vietai. Jeigu ant nelaimės 
Dr. Jakmauh nebus užtvir
tintas, tai žinosime, kad 
ne į žmogaus tinkamumą 
žiūrima, o tik į tai, kad jis 
paeina ne iš “100 procenti
nių amerikonų”. Bet turė
kime viltį, kad valstybės 
taryba įžiūrės Dr. Jak
mauh gabumus ir be jokių 
sviravimų užtvirtins Svei
katos Departmento komi- 
sijonierium.

Tėvas Kazimieras, 
Kapucinas

Tėvas Kazimieras, kapu
cinas, garsus misijonie- 

įrius, prieš keliolika metų 
važinėjęs Amerikoje ir pa
garsėjęs savo gražiais pa- 

' mokslais. Dabar jis gyve
na Lietuvoje. Nors Tėvas 
Kazimieras labai mažai be
mato, vienok parašė labai 
gražią maldaknygę— “AT
LAIDŲ ŠALTINIS”, 308 
puslapių. Knygutė nedide
lio formato. Ji tinka vi
siems. Jos kaina tik 65c. 
Šių maldaknygių galite 
gauti “Darbininko” admi
nistracijoje, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

I

ko, dabar laukia jūsų pritarimo. 
Jaunimas reikalauja mažiau 
skaudžios kritikos, o daugiau 
gausios paramos. Pažiūrėsime.

•
Visi kaip vienas ateikite į pa

rapijos mokyklos svetainę, sek
madienio vakarą, bal. 24, užsi
mokėkite mažą įžangą 35 centų, 
ir tais pinigais padėsite atmo- 
kėt naujų vargonų skolą. Lygiai 
7:30 valandą prasidės šis tikrai 
juokingas veikalas “Piršlybos”.

CHOR Osponden t as.

i
i

i

Vakaras "Darbininko" 
Fondą Paremti

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvaitė Laimėjo 
Pirmenybę

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ §

NTCJRA-
PATAP^NAVIMAV 

gk GEDAUSI
- * * h/ai

Maskva, bal. 21, — Rusi
jos diktatorius Stalinas iš
leido įsakymą daugiau ūki
ninkų nebešaudyti. Jis sa
ko, kad dauk ūkininkų už 
menkus nusikaltimus buvo 
sušaudyta ir įkalinti ir tas 
žmones nustatė prieš vy
riausybę.

Ar Stalinas pasigailėjo' 
žmonių? Ne. Kada už ma
žiaus} valdžiai pasipriešini- į 
mą ūkininkai buvo išvaro
mi į kalėjimus ar sušaudo
mi, žemės liko neišdirbtos
ir tautai tenka kęsti badas; 
ir skurdas. Jau dabar val
džia pripažįsta, kad šįmet 
13 milijonų akrų žemės 
mažiau javais apsėta kaip 
pernai. Kada ūkininkai už 
savo darbą nieko negavo, 
patys turėjo skursti, jie ir 
nesirūpino žemės darbu. 
Dabar valdžia nauju įsaky
mu prižada ūkininkams di
desnį atlyginimą ir įvai
rius palengvinimus, kad 
tik jie dirbtų laukus. Taigi 
Stalinas ne iš gailestingu
mo žmonių nebešaudo, bet 
bijo, kad ir jam pačiam ir 
jo komisarams nepriseitų 
badauti, bijosi sukilimo.

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel, Šou. Boston 2590

Gtyten. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tek Columbia 2537

s

JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS) 

į Lietuvis Graborius ir > 
į Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
k 502 East Broadway 
2 South Boston, Mass. i į 
5 Tel. ŠOU Boston 1437 J 

Residence: 198 M St.
Tel. ŠOU Boston 3960 

2 Patarnavimag Dieną ir Naktį 'į

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
FuneraI Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

Cambridge, Mass. — Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. 
draugija rengia šaunų va
karą, sekmadienį, 
1 d., 6 vai. vakare, 
tinėje svetainėje 

| ninko” Intertype 
naudai. Draugijos 
smarkiai darbuojasi, kad 
vakaras būtų sėkmingas. 
Malonius to vakaro sve- 

įčius ir viešnias rengėjos 
nuoširdžiai priims, pavai
šins ir palinksmins turi
ninga programa ir ska
niais valgiais. Taigi visi 

' Cambridge ir apylinkės 
j lietuviai ir lietuvaitės nuo- 
! širdžiai kviečiami tame 
vakarėlyje dalyvauti.

i

I

gegužės 
bažny- 

“Darbi- 
fondo 
narės

RUOŠIASI PRIE JUBI
LIEJAUS

SO. BOSTON — 551 East 6th 
St. Parduodu 3 šeimynų namą 
su krautuve. Nuomos gauna 
$95.00 į mėnesį. Kaina prieina
ma. Priežastis pardavimo — iš
vyksta į Kanadą. Kreipkitės pas 
Leonard, Suite 3.

PARSIDUODA — Stoughtone, 
7 kamb. namas, automatiškas a- 
liejumi apšildymas, saulės kam
barys, dratomis aptiestas por- 
čius, garadžius. 1 akeris žemės, 
18 vaisinių medžių, platesnių in
formacijų kreipkitės, 126 Can- 
ton St., Stoughton, Mass.

(12-18-23)

PARSIDUODA AR IŠSIREN- 
DUOJA 21 kam b. kvateruoja- 
mas namas, kuris randasi ant 
Beacon Hill, Bostone. Parduo
siu ar išrenduosiu už labai pri
einamą kainą. Atsišaukite: Ma
ry T. Galden, 33 Lynds St., Bea
con, Hill, Boston.

(19-22)

TEL J0.BC1TOH 2680.

Netrukus Prasidės Derybos 
Su Suomija

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
NOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunag ir Peter Trečioką* 

savininkai

Patirta, kad netrukus vyks į: 
Helsinkį Lietuvos delegacija, 
priešakyje su Ekonominio De
partmento direktoriumi Norkai- 
čiu, prekybos derybų reikalu. 
Numatoma su Suomija, tarp ki
ta ko, sudaryti ir klyringo su
tartį.

Kaip Taisomos Pavardės
“Vilniaus Žodis” rašo, kad 

Švenčionių Storasta pareikalavo 
iš Švenčionyse gyvenančio dak
taro St. Bielinio ištaisyti savo 
pavardę, vietoje Bielinis — Bie- 
lin. Dr. Bielinis storastijai įro
dė, kad jo pavardė visur esanti 
rašoma Bielinis ir nesutikęs sa
vo pavardės keisti. Tačiau sto- 
rastijos valdininkai pareiškė, 
jog pavardė vistiek būsianti pa
keista per prievartą.

LABDARYBEI ŠOKIAI
M

JAMES B> COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-VV 
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M, DILIS
LAIKRODININKAS 

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Rengia Stepono Dariaus A. L. Posto 
Motery Auxiliary 

Šeštadienį, Bal.-April 23, 1938 
MUNICIPAL BUILDING SALĖJE 

Broadway, So. Boston, Mass.

Gros Al Stevens’ Orkestras
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35c. Bus duodama 

graži ir brangi įžanginė dovana.
Visus kviečia RENGĖJOS.

Pabandyk Naujam

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių 
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

PAIEŠKAU savo brolio Alek
sandro Bazio, kuris 12 metų at
gal gyveno Philadelphia, Pa. 
Dabar nežinau kur gyvena. Iš 
Lietuvos paėjo Valkininkų par. 
Pučkornėnų kaimo, Vilniaus 
rėdybos. Pats, ar kas žinote a- 
pie jį prašome man pranešti 
šiuo adresu: Olesė Pučensikie- 
nė, 3027 N. 8th St., Phila. Pa.

(19-22)

PASARGA• I
NEBŪK AVELĖ

Lietuvos Dukterų Po Globa 
Motinos Šv. Draugija šį metą 
minės savo 35 metų gyvavimo 
jubiliejų. Tą savo jubiliejų ruo
šiasi reikšmingai paminėti sa
vo metinėj šventėj, būtent, ge
gužės 15 d. Iš ryto įvyks drau
gijos intencijai Šv. mišios, o va-

. kare, bažnytinėj salėj bus įdo
mi programa. kurią išpildys 
grupė mažų vaikučių — nuo 5 
iki 8 m. amžiaus. Draugijos pro
tokolų raštininkė vaikučius jau 
nuo senai ruošia. Programas • 
susidės iš tautiškų žaislų, dainų, 

[eilių ir kitokių įdomių dalykė
lių. Patartina visiems ruoštis ir 
iš anksto tikietus įsigyti.

Lietuvos Duktė.

J

Lietuvaitė, Adelė E. Sta-Į 
kutytė iš So. Boston, Na-i 
zareth High School moki
nė laimėji pirmenybę silia- 
bavimo konteste. Konteste 
dalyvavo iš tos pačios mo
kyklos ir kita lietuvaitė, 
būtent, Pranciška Nau- j 
džiūnaitė. Iš 34 mergaičių 
ir 13 berniukų, rinktinių, 
kada išsiliabavo 334 žo
džius, teisėjai išrinko vie
ną berniuką ir penkias' 
mergaites kaipo geriausius 
siliabavimo (spelling) kon
teste.

Tai buvo parapijinių auk
štesniųjų mokyklų kontes- 
tas.

Mūsų lietuvaitė, p. Adelė 
E. S takuty tė yra 11 sky- 

•riaus mokinė. Ji laimėjo

I 
f

v

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 273t 

Namų: Talbot 2474

r

CAMBRIDGE, MASS.
“PIRŠLYBOS”

Pavasaryje jaunųjų širdys 
linksta į meilę. Gamta prisiima 
meilės išraišką ir gražiai pasi
puošus meilingai atrodo. Štai 
kaip tik ta pačia meilės tema 
remdamies, Nekalto Prasidėji
mo lietuvių parapijos didysis 
choras, gabioje vadovystėje mu
ziko Mamerto Karbausko, su
vaidins scenoje juokingą vaizde
lį dviejuose ilguose veiksmuose 
vardu “Piršlybos”, šio vaizdelio 
veikiantieji asmens bus tie pa-

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengčjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščių čcverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18, š. m.

<

PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną

Pristatome į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUORJ 

STORE 
295 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9772

‘<T4

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis į vietą 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena 
Deksnio Galinga Mostis i 
yra: nekreip domės net į 
jokius kitus siūlijimus. Są-:

žiningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio, 
Galinga Mostis turi savyje galingą šilumą-ėildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiaisi per odą į gyslas ir dirbasi į kraują; tai tokiu; 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ. RANKŲ. KOJŲ. NUGAROS skaudėjimą. ŠALTĮ. NUVARGIMĄ. 
ATSALUSĮ KRAUJĄ. NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ. SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS, NYKSTELftJIMĄ. ir kitus sausus skaudėjimus, tik neronas. 

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmonių, 
kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo. GARANTUOJAM pa
sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta įver
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties, klausk taip: DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada aplaikysi tikrąją 
ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT'. 
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. Parsiduoda aptiekose. krautuvėse ir per agen
tus. O jeigu rtegatėtūmėt gauti savo mieste, tai reikalaukite tiesiog iš labo
ratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S OINTMENT CO., P. O. Box 352. 
Hartford, Conn., U. S. A. (5-18)U. s. A.

GAUKITE
Permanent wave su mo
demiškomis mašinomis

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass.
k Tel Šou 4645

I
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I
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
KAIP LIETUVIAI SUSITARĖ SU LENKAIS AUGUSTAVE
Augustavas — Lietuvių 

ir lenkų delegacijos, posė
džiavusios Augustave susi
siekimo klausimais, savo 
darbą baigė.

Kaip žinoma, minėtų su
sisiekimo klausimų svars
tymas ėjo kovo 19 d. notų 
ribose; vadinas,

tesiekta patikrinti susi
siekimą Kaune ir Varšu
voje naujai įsteigtoms 
lietuvių ir lenkų pasiun
tinybėms su savo vy

riausybėmis.
Kiek teko patirti susita

rimas turi 7 dalis ir vieną 
papildomą protokolą.

Pirmoji susitarimo dalis 
aptaria pašto susisiekimo 
klausimus.

Vieta pašto korespon
dencijai perduoti nusta
tyta kelyje iš Vievio į Za- 
vviasy. Pirmas pasikeiti
mas pašto koresponden
cija numatytas šio mė

nesio 31 d. 20 vai.
Antroji susitarimo dalis 

apima susisiekimą telefo
nu, numatydama, kuriuo 
būdu ir kokiais telefonais 
pasiuntinybės ir jų perso
nalai galės susisiekt su sa
vo krašto valdinėmis įstai
gomis. Šiam reikalui nus
tatytos dvi telefonų lini
jos:

viena paliai plentą Kal
varija — Suvalkai, ant
ra — Vievis — Kikantai. 
Trečia dalis reguliuoja 

susisiekimą telegrafu, nu
statydama linijas, kurio
mis šis susisiekimas eis, 
jų naudojimo tvarką ir ta
rifus.

Telefono ir telegrafo lini
jas sujungti numatyta šio 
mėnesio 30 d. 18 vai. Po su
jungimo bus padaryti pir
mieji bandymai ir matavi
mai. Antras bandymas į- 
vyks kovo 31 d. 8 vai., ir 
šio susisiekimo atidarymas 
pasiuntinybėms su jų vy
riausybėmis įvyks kovo 31 
d. 12 vai.

Ketvirta susitarimo dalis 
nustato tvarką radijo tele
grafu naudotis Kaune ir 
Varšuvoje.

Penkta dalis liečia susi
siekimą geležinkeliais.

Ruože Vievis — Zawiasy 
geležinkelis turės būti 
parengtas sujungti ba

landžio 9 d.
Balandžio 8 d. atitinkamos 
geležinkelių administraci
jos įvykdys technišką va
žiavimą bėgiams išbandy
ti, kiekviena administraci
ja savo pusėje.

Susisiekimas sauskeliais 
numatytas ketu r i o m i s 
kryptimis:

1) Marijampolė — Kal
varija — šipliškis — Su
valkai, 2) Ukmergė — 
Širvintai — Kielė— Mai- 
šiogala, 3) Alytus — Va
rėna — Eišiškis, 4) Vie
vis — Zawiasy — Land- 

varavas.
Pereinamieji punktai šio

se linijose numatyta atida
ryti: pirma kryptimi kovo 
29 dieną, antra — balan
džio 15 d., trečia — gegu
žės 1 d. jr ketvirta — rug
piūčio 1 d.

Oro susisiekimas, kuris 
numatyta pradėti kovo 31 
d, nustatomas šiomis o- 
rientacinėmis skridimo 
kryptimis ir šiais perskri- 
dimo kontrolės punktais; 
1) pagal geležinkelio liniją 
Kaunas — Kaišiadorys — 
Vievis — Zawiasy; pers- 
kridimo kontrolės punktas 
— dviejų kilometrų ruožas, 
po vieną kilometrą nuo pa
minėtos geležinkelio linijos 
į abi puses; 2) pagal plen
tą Marijampolė — Kalvari
ja — Suvalkai — Augusta
vas; perskridimo kontro
lės punktas — dviejų kilo
metrų ruožas, po vieną ki
lometrų nuo minėto plento 
į abi puses. Perskridimas 
per kontrolės punktus turi 
vykti ne aukščiau kaip 
500 metrų. Skristi galės 
lėktuvai, gavę iš anksto 
preš 72 valandas atitinka
mą leidmą.

Jau {kurtos Lietuvos Ir Len
kijos Atstovybės Varšuvoje 

Ir Kaune
Kovo mėn. 31 dieną Len

kijos atstovas Lietuvai į- 
teikė Respublikos Prezi-

ART. JONAS ČIŽAUSKAS, 
Worcesterio Aušros Vartų Parapi
jos vargonininkas, šiomis dienomis 
apo apdovantotas Gedimino ordi

nu už nuopelnus mūsų tautai, sek
madienį, bal. 24 d., š. m. atvyksta 

. Nashua, N. H. išpildyti programą, 
lažnytinėje, svetainėje, Temple St., 
7 vai. vakare.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje profa 

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
^LIETUVIU LAIVOKOR.ČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimų Metinę 
tiesiogine Ekskursiją į Ll ETŲ VĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS’GRIP5HOLM 
teplauks te Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
^gothenburgą,nepersėdant į KLAIPĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUCINSKAS, švedą Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko liepos 1 d. 
Kelionė: GOTHEN'BURG-STOCKHOLM-KLAIPEDA 

Iš Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM”
Kiti išplaukimai iš New Yorko: 

Balandžio 16, Gegužės 3, Gegužės 12, Birželio 3, Birželio 9.

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 

154 Boylston Str., Boston, Mass.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 

PO GLOBA MOTINOS iVČ.
Pirmininke — Eva Markslenfi,

625 E. 8th St, So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona VenienS,
311 K St, So. Boston, Mass. 

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fln. Rašt — Marijona MarkoniutA 
4115 IVashinjrton St, Kosllndale, Mass.

TeL ParkPay 0558-W
HdlninM — Ona Stanfallutt,

105 West 6th St, So. Boston, Man. 
TvarMart — Ona Mlzglrdiene,

1512 Colnmbla Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Glob.—Marijona Aukštikalnlenė, 

111 H St, So. Boston, Masa.
Draugija savo auslrlnklmns laiko kas 

antra utarnlnka ntonto.
7:80 vaL vakare, pobašnytlnšj sve
tainėj.

) ▼Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininke.

tV. JONO EV. BL. P Ai ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-PIrm. Albinas P. Nevlera,
16 Winf!eld St., So. Boston, Mass. 

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

Fln. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass.

Ifdinlnkas, Andrius Zaleskas,
702 Fifth St, So. Boston, Mass.

Maršalka, Jonas Zalkis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tie- 
čU nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj. 492

B. 7th St, So. Boston, Masa.

NASHUA, N. H.
ATVYKSTA ĮŽYMŪS 

ARTISTAI 
Sekmadienį, balandžio 24 d., 7 

vai. vakare, bažnytinėje svetai
nėje, Temple St., įvyks Moterų 
Sąjungos kuopos vakaras. Pro
gramą išpildys įžymūs artistai 
dainininkai p. Jonas ir Marijo
na Čižauskai iš Worcester ir jų 
vadovaujama dzimdziška grupė 
vaidintojų ir dainininkų.

Art. z Marijona Čižauskienė 

dentui Antanui Smetonai 
savo skiriamuosius raštus; 
ta proga pasakė tokią kal
bą:

Pone Prezidente,
Turiu garbę į Jūsų Eks

celencijos rankas įteikti 
raštus, kuriais Ponas Len
kijos Respublikos Prezi
dentas mane skiria prie 
Jūsų nepaprastu pasiunti- 
niniu ir įgaliotu ministe
riu.

Man ypatingai malonu 
galint pateikti Jūsų Eks
celencijai Respublikos Pre
zidento ir mano Vyriau
sybės nuoširdžius linkėji
mus Jūsų asmeniui ir Lie
tuvos valstybės laimei ir 
gerovei.

Turėdamas garbę būti 
Lenkijos Respublikos ats-j 
tovu Lietuvoj, aš esu griež
čiausiai pasiryžęs sudary
ti tvirtus pagrindus nusta
tyti geros kaiminystės 
santykius, kupiniems pasi
tikėjimo ir nuoširdumo, 
kurių reikalauja tikrieji ir 
tiesioginiai abiejų susisie
kiančių valstybių interesai, 
lygiai kaip ir mūsų abiejų 
kraštų bendri interesai.

Tokia dvasia pradėda
mas tas aukštas pareigas, 
kurios man tenka, aš lai
kau savo pareiga Jūsų Ek
scelenciją patikinti, kad e- 
su savo Vyriausybės nuo
širdžių troškimų ištikimas 
reiškėjas.

Savo jėgų ribose aš kaip 
tik ir rengiuosi išplėsti tos 
dvasios galimumus ir su
kelti naujų galimumų. Tas 
darbas man būtų didžiai 
palengvintas, jei, jį dirbda
mas, aš galėčiau turėti už
tikrintą Jūsų Ekscelenci
jos aukštą paramą ir Lie
tuvos Vyriausybės brangią 
pagalbą”.

Atsakydamas, Valstybės 
Prezidentas pasakė tokią 
kalbą:

“Turiu garbę priimti iš 
Jūsų rankų raštus, kuriais 
Jo Ekscelencija Ponas 
Lenkijos Respublikos Pre
zidentas Jus skiria prie

ART. MARIJONA ČIŽAUSKIENĖ, 
įžymi dainininkė ir muzikos mokytoja, sek
madienį bal. 24 d., 7 vai. vakare Nashua, N. 
H. dalyvaus Sąjungiečių programoje. Ponia 
Čižauskienė yra buvus Moterų Sąjungos 
Centro Pirmininkė.

tarp kitko rašo: “Aš su savo 
Jonu atsivešime visą skrynią 
gražių ir juokingų dainų (solo 
ir duetų)... Tikiu, kad Moterų 
Sąjungos visos narės pasidar- 
duos, kad šis vakaras būtų sėk
mingas, o man bus begalo malo
nu su jomis susipažinti...”

Taip, p. Čižauskienė, šios ko
lonijos Sąjungietės smarkiai 
darbuojasi, kad tas vakaras pa
vyktų. Sąjungietėms gelbsti sa
vo autoritetingu žodžiu Kleb. 
Kun. Dr. Antanas Bružas. Jis 
puikiausiai ragina visus parapi
jiečius į tą vakarą ateiti para

pijos buletine. Dėkų jam!
Tikimės, kad ne tik Nashua’- 

iečiai, bet ir iš apylinkės koloni
jų suvažiuos pamatyti Worces- 
teriečių vaidinimo ir dainavimo.

Art. Jonas ir Marijona Čižau
skai yra pasižymėję dainavimu 
ir vaidinimu ir vadovavimu ki
tiems vaidintojams. Taigi gali
ma užsitikrinti, kad programa 
bus šauni ir artistiškai išpildy
ta.

Kviečiame visus sekmadienį, 
bal. 24 d., 7 vak vakare ateiti i 
bažnytinę svetainę, Temple St. 
Sąjungiečių Rengimo Komisija.

manęs savo nepaprastu pa
siuntiniu ir įgaliotu minis
teriu.

Aš jautriai atjaučiu tuos 
linkėjimus, kuriuos Ponas 
Lenkijos Respublikos Pre
zidentas ir Lenkijos Vy
riausybė, Jūsų Ekscelenci
jai maloniai tarpininkau
jant, teikėsi pareikšti Lie- i 
tuvai ir jos Valstybės Gal
vai.

Man malonu girdėti Jūsų 
Ekscelenciją pareiškiant,, 
tvirtą norą sudaryti mūsų 
abiejų kraštų tvirtus pa
grindus nustatyti geros 
kaimynystės santykiams, ‘ 
pagrįstiems pasitikėjimu’ 
ir nuoširdumu.

Atlikdami Tą misiją, ku
ri Jums padedama Lenki
jos Vyriausybės pasitikėji
mu, Jūs galite tikėtis Res
publikos Vyriausybės pa
galbos ir mano paramos.

Prašau Jus, Pone Minis- 
teri, teiktis patarpininkau
ti perduoti Ponui Lenkijos 
Respublikos Prezidentui 

Į linkėjimus, kuriuos reiškiu 
į jo asmeniui, lygiai kaip ir 
lenkų tautos laimei ir ge
rovei”.

Lenkų pasiuntinybė lai
kinai įsikūrė Lietuvos vieš
buty, Kaune. Skiriamųjų 
raštų įteikimo dieną prie 
pasiuntinybės patalpų bu
vo pirmą kartą iškelta len
kų tautinė vėliava; greta 
kabojo ir Lietuvos vėliava.

Tą pačią kovo mėn. 31 
dieną Lietuvos atstovas 
Varšuvoje įteikė savo ski
riamuosius raštus Lenki
jos prezidentui Moscickiui. 
Lietuvos pasiunt i n y b ė 
Varšuvoje taip pat laiki
nai įsikūrė viešbuty. Buvo 
paskelbta žinia, kad Lietu
vos pasiuntinybei Varšu
voje esąs padovanotas gra

žus rūmas. Tą rūmą prieš 
keletą metų padovanojusi 
grafaitė Radvilaitė, kač 
jame įsikurtų Lietuvos at
stovybė, kai bus užmegsti 
diplomatiniai tarp Lietu
vos ir Lenkijos.

žodžiu, nuo balandžio 1 
dienos Varšuvoje pradėjo 
veikti Lietuvos diplomati
nė atstovybė, o Kaune — 
Lenkijos atstovybė.

Sensacinga Žmogžudžio— 
Bolševiko Byla

Varšuva, Lenkija — Poz
nanėje buvo sensacinga 
varšuviečio Novako byla, 
kurs, kaip jau buvo rašyta, 
bažnyčioje buvo nužudęs 
kun. St. Streichą. Teismo 
patalpos buvo minių ap
gultos. Į teismo rūmus bu
vo įleidžiami tik su specia
liais bilietais. Novaką at
vedė su stipria sargyba. 
Tai nedidelis, pailgo veido 
žmogus. Gimęs 1890 m. 
Poznanės apskrityj. Jis bu
vo jau daug kartų baustas 
už įvairius nusikaltimus. 
Kaltinamajame akte pažy
mėtos tokios nužudymo 
aplinkybės: 1938 m. gruo
džio 10 d. 10 vai. ryto Lu- 
bonių bažnyčioje buvo vai
kams pamaldos. Mišias lai
kė kun. St. Streichas. Po 
pamaldų kun. Streichas 
nuo altoriaus ėjo į sakyk
lą, norėdamas pasakyti 
jaunimui pamokslą Kai tik 
kun. Streichas prisiartino 
prie sakyklos, jam kelią 
staiga pastojo Novakas ir 
kelis kartus iš brauningo į 
jį iššovė. Kunigas su per
šauta krūtine krito negy
vas.

Pasigirdus šūvių gar
sams, kilo panika. Vaikai

ėmė bėgti iš bažnyčios, 
spausdamiesi prie durų.

Zakristijonas Pr. Krav- 
čynskis pribėgo prie Nova
ko, norėdamas jį suimti. 
Tame momente, kai rengė
si Novaką pagriebti iš nu
garos, jis apsigręžė ir 
dviem šūviais sužeidė 
Kravčynskį į galvą. Paleis
ti šūviai sužeidė kitus du 
žmones.

Įvykdęs tą nusikaltimą, 
Novakas įbėgo į sakyklą ir 
sušuko:
— Tegyvuoja komuniz

mas!
— Vaikai, tai dėl jūsų lai

svės!
Po to norėjo iš bažnyčios 

išbėgti, bet jį sulaikė trys 
vyrai ir perdavė policijai.

Gydytojai padarė nužu
dytojo kunigo skrodimą ir 
rado tris kulkų padarytas 
žaizdas: vieną dešiniame 
smilkiny ir dvi nugaroje. 
Smilkinio ir nugaros viena 
žaizda — buvo mirtinos, 
nes kraujas išsiliejo į sme
genis ir kitus jautrius or
ganus.

Tolimesnis tardymas nu
statė, kad žmogžudybė pa
daryta komunistinės — be
dieviškosios ideologijos po
veikyje. Tas nusikaltimas 
padarytas po ilgesnio ap
galvojimo. Novakas prisi
pažino nužudęs kunigą ir 
tą padarė savo iniciatyva. 
Jis prisipažino, kad tyčia 
norėjo kunigą, kaip katali
kų Bažnyčios atstovą nu
žudyti.

Tarp teisme buvusių do
kumentų buvo ir to žmog
žudžio — Novako dieno
raštis. Iš jo matyti, kad jis 
buvo ateisto sūnus ir iš
auklėtas netikybinėje dva
sioje. Kai kurį laiką jis bu
vo bolševikų komisaru Ru
sijoje.

Teismas žmogžudį pa
smerkė mirtį.

Sov. Rusijoj Sušaudytas 
Stačiatikių Metropolitas 

Teofanas
Kaip D. Telegraf prane

ša, Nižegorode sušaudytas 
metropolitas Teofanas, 
daug dvasininkų ir tikin
čiųjų.

Jie buvo apkaltinti, kad 
organizavę “bažnytinį fa
šistų centrą” ir ruošę są
mokslą prieš vyriausybę.

Lenkai Dar Labiau Pagilino 
Žaizdų

Santykių “užmezgimo” 
proga prancūzų “Oeure” 
taip rašo:

“Lietuva turėjo absoliu
tinę teisę reikalauti Vil
niaus, nes Vilnius yra jos 
sostinė, ir nieks negalėjo 
sankcionuoti šitos bruta
lios aneksijos naujų santy
kių užmezgimu su Varšu
va. Taigi Vilniaus priklau
symas Varšuvai negali bū
ti priežastis Lietuvą pri
versti atsisakyti savo sos
tinės. Užuot ėmusi gydyti 
1920 metais Želigovskio 
kardu padarytą žaizdą, 
Lenkija labai pavojinga o- 
peracija ją dar labiau pa
gilino ir pavėluotai griebė
si atnaujinti abiejų šalių 
santykius”.

L Vyčių Apskričio Atstovų 
Dėmesiui

Dėl svarbių priežaščių ir 
patogumo Lietuvos Vyčių 
Naujos Anglijos apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks balandžio 24 d., š. m. 
Palangoj, Methuen, Mass., 
1:30 vai. po pietų.

(The Chapel at St. Fran
cis’ grounds at Forest 
Lake, Methuen, Mass.

Ona Veličkaitė,
L. Vyčių Apskričio Rašt.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
Balandžio 23 d. — Elizabeth, N. J. 7:30 vai. vakare
Balandžio 24 d. — Apreiškimo parapijos svetainėje
Balandžio 24 d. — Brooklyn, N. Y. 7 vai. vakare.
Balandžio 28 d. — Šv. Kazimiero parapijos svetainėje 

Worcester, Mass. 7:30 vai. vakare
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. L* 
Gegužės 1 d. — New Britain, Conn. 7:30 vai. vakare.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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DARBININKAS
(THE W0BKEB)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
Nevr Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence 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 S, 1870
Acceptance for mailius at special rate of postage provided for ta Seetion 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION BATES: 

Domestic yearly ..........................
Foreign yearly ..........................
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KATNA •
Amerikoje metams .................. ;
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams

$4.00

$5.00

J. Zasas

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

KATALIKAS VYRAS 
GYVENIME

1) KĄ REIŠKIA BŪTI KATA
LIKU?, 2) KATALIKAS VY
RAS YRA: SĄMONINGAS, 

PAREIGINGAS, DRĄSUS IR 
AKTYVUS, 3) KATALIKAS 

VYRAS TVIRTAI GINA SAVO 
ĮSITIKINIMUS IR IDEALUS.

Kalbant apie kataliką vyrą ir 
jo pareigas gyvenime, pirmiau
sia tenka paklausti, ką reiškia 
būti kataliku? Prof. T. Toth ra
šo, kad kažin kas padalinęs ka-' 
talikus į tris kategorijas, bū-1 
tent: į metrikų arba krikštytus 
katalikus t. y. tuos, kurie yra 
tik pagal metrikus katalikai, bet 
gyvenime niekur tos kataliky
bes nepareiškia, į sekmadienio: 
katalikus, tai tuos, kurie sekma
dienį gražiau apsirengia, su j 
maldaknyge nueina į bažnyčią, 
bet sugrįžę į namus, kartu su 
šventadienio rūbais nubloškia ir 
knygą ir savaitės bėgyje nepa
žinsi, kad sekmadienį jie yra ka
talikai ir, pagaliau, į kasdieninio 
gyvenimo katalikus, kurie netik 
eina į bažnyčią (beabejo daro ir 
tai), bet ir kiekvieną dieną yra 
tokiais katalikais, kurie visą sa
vo gyvenimą taiko su Dievo va
lia.

Taigi būti kataliku, reiškia 
pripažinti ir išpažinti Dievą, pa
žinti Jo ir Jo įsteigtos Bažny
čios įstatymus ir visą savo gy
venimą derinti pagal tuos įsta
tymus ir Bažnyčios nurodymus.

Trumpai, katalikas tas, kas 
katalikiškai mąsto, katalikiškai 
veikia, katalikiškai gyvena, kie
no gyvenimas nesiskiria nuo to, 
ką jis tiki, tarp kieno gyvenimo 
ir katalikybės mokslo nėra jo
kios bedugnės, jokio prieštara
vimo.

Dėlko katalikai gyvenime ne 
visur sudaro tokią jėgą, kokią 
turėtų sudaryti? Gi dėl to, kad 
mūsų tarpe maža yra kasdieni
nio gyvenimo katalikų, maža to
kių, kurie kasdieninį savo darbą 
mokėtų persunkti sekmadienio 
katalikybės dvasia, kurie kas
dieną rastų jėgos sielai tame ti
kėjime, kurį išpažįsta sekmadie
nį bažnyčioje.

Sudarę sau rimto kataliko 
vaizdą, panagrinėkime, koks jis 
turi būti šių laikų audringame 
gyvenime.

Pirmiausia jis turi būti sąmo
ningas, nes tik sąmoningas bū
damas atliks savo uždavinius ir 
prisidės prie krašto gerovės.

Bet ne iš karto mes pasidary
sime sąmoningais, ne iš karto 
mes jau būsime pavyzdys ki
tiems, tą sąmoningumą mes tu
rime auklėti, ugdyti, gilinti.

Tą sąmoningumą auklėja mu
myse pažinimas Kristaus moks
lo, uolus katalikiškos spaudos, 
skaitymas, dalyvavimas katali
kiškame veikime. Į klausimą, 
kas yra sąmoningas katalikas,

katalikas yra tas, kas tvirtai lai
kosi katalikų tikėjimo ir doro
vės, kas visa savo siela yra su
augęs su katalikybe, kurio jokie 
viliojimai bei pagundos negali 
atitraukti nuo Kristaus Bažny-

les gyvenimo pareigas!
Jas turime jungti su kitomis 

pareigomis, bet niekados neiš
stumti iš gyvenimo, juo labiau, 
kad kai kurioms yra paskirtas 
net atskiras laikas.

Dvi gan ryškios kataliko pa
reigos yra šventos dienos šven
timas ir pasninkų užlaikymas. 
Bet kiek pasitaiko šiais laikais 
čia apsileidimų, iškrypimų!

Dauguma šventadienį pavertė 
sau poilsio ir pramogų diena,

NAUJĄ ISTORIJOS LAPĄ PRADEDANT
taip ryškiai ir solidžiai pritarė 
visa Lietuva, net ir užjūrio lie
tuviai; už taikos pasirinkimą 
yra dėkingos Europos valsty
bės ir net Amerikos visuomenė; 
belieka daboti ar tą Lietuvos pa
siryžimą įvertins ir Lenkija ne 
žodžiais, bet darbais, nes Lenki
ja iki šiol su mumis dar gerojo 
kaimyno kalba nekalbėjo, beve
lijo ginklo jėga imponuoti.

Lietuva karo pavojaus aky
vaizdoje nesudrebėjo: šaltai gal
vodama ir vengdama provoka
cijos, — padarė reikiamą išvadą 
ir tuom parodė pasauliui savo 
politinį svorį, savo taktikos tol- 
regystę. Lietuvos jaunos jėgos 
liko nepažeistos tolimesnėms 
tautos pastangoms remti.

Kaimyno suplanuotas Lietu
vai smūgis rado giliausios užuo
jautos Amerikos lietuvių tarpe 
ir Amerikos spaudoje. Milžiniš
kas Nevv Yorko lietuvių mitin
gas, kuriame dalyvavo visos lie
tuvių išeivių srovės, pavyzdin
gai parodė lietuvių patrijotinį 
susipratimą: rūsčiai jie pasmer
kė lenkų jėgos taktiką ir Lietu
vos Gynimo Fondui padėjo 1000 
dol. auką. Tas New Yorko apy
linkių lietuvių susirinkimas yra 
ženklingas ir atsimintinas. Pa
našiai sujudo didžiulė Čikaga, 
Pittsburghas. Philadelphia ir 
kitos kolonijos. Lietuva yra 
Jums už tai giliai dėkinga ir am
žiais tos Jūsų moralės paramos 
neužmirš. Tegul tas spontaniš- 

! kas iš Jūsų širdžių išsiveržęs 
tautinės vienybės pajautimas ir 

' toliau viešpatauja Jūsų tarpy- 
Į savuose ir su Lietuva santykiuo
se. Pergyventoje krizėje Lietu
va nieko neišsižadėjo, tiktai vei
kimo metodai pasikeitė. Prasi
dedant diplomatinių santykių 
gadynei. Lietuvai ypač yra rei
kalinga susipratusių ir draus
mingų piliečių talka, kurią Lie- 

; tuvos vyriausybė ir patyrė kri
zės metu ir kuria ji remsis atei
tyje; pavojaus metu Jūsų ame- 

i rikiečių talka visados buvo grei- 
. ta, galinga ir nuoširdi, nepai
sant paskleistų Jūsų tarpe pik- 

1 tų įtarinėjimų; su tokia Jūsų 
j talka ir ryžtumo pilna Lietuvos 
I visuomenė Lietuvos vyriausybė 
drąsiai gali spręsti naujų san- 

: tykių problemas. To mes visi jai 
nuoširdžiai ir velijame. 
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RED. PRIER. Atsišaukimas 
skamba raminančiai, bet gaila, 
kad jis nenurodo tautininkų po
litikos gairių. Jų nežinant, mū
sų išeivijai tenka painiotis 
priešginingų nuomonių mišiny- 

'|je.
Taip pat “bendras” New Yor

ko frontas negali būti statomas 
! mūsų veikimo pavyzdžiu, jau 
į vien dėlto, kad jis — suiro. Jo 
sumanytojams tenka krimstis 
ir kukliu tylėjimu reaguoti į 
priešų ir prietelių sarkazmą.

I

Velykų šventės proga ir kovo 
įvykių aidams dar neaprimus, 
Lietuvos Pasiuntinybė skaito 
savo malonią pareigą pasveikin
ti visus ir kiekvieną su kilnia 
prisikėlimo ir atgimimo idėja, 
su galingu lietuvių tautinės vie
nybės jausmu, kurį, akyvaizdo- 
je rimto išorinio pavojaus Lietu
vai, visi, nors įvairiai galvoda
mi, vienodai pergyvenome pra
eito kovo mėnesio neužmirštino
mis dienomis, kada Lietuvai vėl 
teko išspręsti taikos ar karo 
nuožmią dilemą: Lietuva, apgy
nusi savo teisę ir garbę aukš- 
čiąusiame tarptautinio teisingu
mo tribunole, nelygios kaimyno 
jėgos puolimo akyvaizdoje, pa
siryžo verčiau ultimatumo sąly
gas priimti, negu karo dievai
čiui pasiaukauti; Lietuva pasi
rinko taiką, nes ji, ištikima Su
valkų sutarties dvasiai ir ne
veidmainingai pasisakiusi siek
ti taikos keliais savo amžinos 
sostinės Vilniaus, kitaip ir nega
lėjo pasielgti.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad taip darydama Lietuvos vy
riausybė neklydo — ji giliai į- 
vertino krašto padėtį, žinojo 
lietuvių tautos uždavinius ir tik
sliai susivokė momento tarptau
tinėje padėtyje; dėl to tai Lietu
vos vyriausybės pasiryžimui

_. , , , , , ~ I sau puusiu ix ui žlliiuku mena.,

kad ‘“S dleM 
rėjo palikta Sau, kad Šv. mišių 
klausymas išsikiša čia pirmon 
eilėn, kad sielos reikalai tą die
ną pastatomi aukščiau kitų rei
kalų.

Taigi vyras katalikas atsako- 
mingas už tai, kaip jo šeima žiū
ri į tas svarbiąsias pareigas, ar 
jos gyvenime yra vykdomos ar

minčių ir darbų pagrindan, kaip! 
kasdieniniame, taip ir viešame 
gyvenime” (Kan. V. Butvilą 
“Tiesos Fronte”, p. 112). Jis ne
gali skaityti nekatalikiškos 
spaudos, jis negali prisidėti prie 
nekatalikiškų organizacijų arba 
tokių, kurios migdo jo katali
kiškumą.

Tuo atžvilgiu labai griežtai ir ji, kaip ir visos kitos, merdi 
pasisako žinomas šveicarų vi- apsileidime. Nuo čia jis turi 
suomenininkas R. Maeder. pradėti kovą su tuo apsileidimu 
“Kiekvienas katalikas, kaip vi- ir iškrypimu, koks pasitaiko 

! sų laikų krikščionys ir kanki- šventos dienos šventime, 
iniai turės geriau mirti badu ar-į 
' ba leisti save sudraskyti, negu dyti pavyzdį,
prisidėti prie organizacijos, ku- leisti pagal Bažnyčios mintį, t. 
ri nors viename dalyke eina y. išklausyti šv. mišių, paskai- 
prieš katalikų tikėjimą ir doro- tyti gražią knygą ar laikraštį, 
vę” (Katalikas Esu, p. 23). Tą užeiti į naudingą susirinkimą, 
pačią mirtį papildo ir aukščiau Toks vyras gyvai turi prisimin- 
minėtas mūsų visuomenininkas, ti pop. Leono XIII žodžius: “Iš 
K. V. Butvilą, kuris rašo: “Su- visų žmogaus pareigų švenčiau- 
sipratęs katalikas neskaito raš- šia ir didžiausia yra toji, kurią 
tų, kur puolama katalikybė, įsakoma mums garbinti Dievas. 
Bažnyčia, Popiežius, vyskupai Ji išplaukia iš to, kad Dievo ga- 
ir kunigai... tokių laikraščių bei lybėje visados pasiliekam. Jo 
knygų neperka, nes nenori mo- apveizdos esam globojami ir iš 
keti duoklės savo priešams, ku- Jo išėję, pas Jį turėsime vėl 
rie jo pinigais kovoja prieš grįžti” (Enc. Libertas praes- 
brangius jam asmenis ar pažiū- tant, Apologetyka, p. 8). 
ras. Toks katalikas nesideda į Greta katalikiško sąmoningu- 
draugijas bei organizacijas, ku- mo ir pareigingumo turi eiti ir 
riose tikyba yra niekinama, bent katalikiškoji drąsa. Bet kas y- 
kur Dievas antron vieton bru- ra drąsus? Ne tas, kuris už kiek- 
kamas, priešakin kas kitas iški- vieną žodį į antausį skelia, ne 
šama... Nors jam aukso kalnus, tas, kuris moka kitus plūsti iri 
visokių lengvatų, bei privilegi- šmeižti, ne tas, kuris pašonėje 
jų žadėtų, tačiau prie jų jis ne- nešioja peilį, kad už kiekvieną 
sidės, nes žino, kad ten negali žodį, jo adresu pasakytą, keršy- 
būti taikos su Dievu, kur die- tų, bet tas, kuris moka tvirtai 
viškos tiesos nebojama, kur ne- ir nesvyruodamas ginti savo įsi
paišoma, kur bijoma Bažnyčios tikinimus, kuris kiekvienam ne
teisėtos globos” (Tiesos Fron- praustaburniui, puolančiam ti- 
te, p. 112). Toliau jis turi būti kėjimą ir katalikus, moka drą- 
pareigos žmogus, pareigą visuo- siu vyrišku žodžiu pasirodyti 
met pastatyti aukščiau, negu kataliku ten, kur laukia jo pa- 
malonumus. šaipa ar panieka.

Pareigos yra dvejopos: vie- Prancūzų rašytojas R. Plūs a- 
nos, kurias uždeda kasdieninis pie katalikišką drąsą rašo: “Jei 

pasitaikytų, kad vienas ar kitas 
pasišaipytų iš mano tikėjimo, 
iš mano Dievo, iš mano Kristaus 
— tuojau jam parodysiu savo 
elgesiu ir žodžiafe, kad iš to į- 
žeidimo nepraleidžiu neprotes
tavęs... aš esu vyras, 
turi būti drąsus. Ar jau esu 
toks baukštuolis, kad, bile, kvai-, 
liui nusišypsojus, __
nurausti ir drebėti? Turiu drą- pasiryžėliai, kovotojai, savo įsi- 
siai pažiūrėti tam “bedieviui” į tikinimų drąsūs gynėjai. Tik jie 
akis: pamatysiu, kad tas žmo-j 
gus nevertas pagarbos, ir dėl 
to tuomet turiu aš nebijoti?” 
(Gyveniman pažvelgus, p. 44— 
45). Štai toji drąsa, kuri šian

dien ypatingai yra reikalinga!
1 Kas bus iš katališko sąmo- 
i ningumo, jeigu jo nelydės kata- 
J ūkiškoji drąsa, ką reikš tokie

II

Austrijai formaliai susijungus su Vokietija per 
visatinį balsavimą bei plebiscitą 4,273,834 balsais prieš 
10,911, kyla klausimas kaip ten bus sutvarkyti katali-' 
kų reikalai. Austrija grynai katalikiška šalis. Ji stip
riai tikisi, kad katalikų teisės nebus paneigtos, vadina
si, bus išlaikyta laisvė ne tik bažnyčiose melstis, bet ir 
gyvenime ginti katalikų principus, dėstyti tikėjimo 
mokslą mokyklose ir auklėti vaikus ir jaunimą katali
kiškoje dvasioje. Taip pareiškė Austrijos Kardinolas 
Innitzer, kurs taip pat atvirai pasisakė, kad palankiai 
pasveikino Hitlerį, eidamas diplomatinio mandagumo 
pareigas, bet visai nemanydamas daryti su nazių vadu 
jokių kompromisų tikėjimo laisvės klausimu.

Austrijos katalikų pageidavimas — vienas daly
kas, gi Hitlerio nusistatymas — kitas. Laukti iš Hit
lerio didelių nuolaidų katalikams netenka. Jo barba
riški žygiai prieš Vokietijos katalikus geriausiai tai į- 
rodė. Bet, antra vertus, Hitleris yra gudrus ir apdai
rus. Nieko nepešdamas kovoje prieš katalikus, prie to, 
dar sukiršinęs prieš save trečią dalį vokiečių tautos, 
Hitleris jau turėjo laiko patikrinti Bismarko išvadą: 
“kovoti su Katalikų Bažnyčia tai tas pats, ką plakti su 
kardu vandenį — sunkus ir visiškai bergždžias dar
bas : ranka pailsta, o vanduo nekliudomas bėga sau to
liau”. Bismarkis vedė savo kultūrkamfą bei “kultūri
nę kovą” su Bažnyčia per kokią 20 metų, tai jo patyri-: 
mo svoris neužginčyjamas. Hitleris tik keletą metų 
kovoja ir tebekovoja, bet jau pajuto, kad ranka pailso, 
o teigiamų vaisių kaip ir nesimato: šiaudiniai katalikų 
tipai, tiesą, atkrinta ir eina pas nacius, bet iš jų mažas 
pliusas — vieni rėksniai, lepšiai ir tinginiai, tarsi mū-! 
sų nezaležnikai. Užtai stiprėja tikrasai .katalikų ele
mentas. Kovoje užsigrūdinęs, jis palieka vieningas ir 
neįkandamas. Tame dalyke Hitleris jau nemaža prity-į 
rė ir, turėdamas reikalo su austrais, bus kur kas atsar-, 
gesnis. Ir pati dirva čia kitoniška, negu Vokietijoj. Ten 
tautos branduolys laisvamaniškai protestantiškas, čia 
katalikiškas. Austrijoj nebus tokio bedieviško iš vi-', 
daus spaudimo kaip Vokietijoj.

Tačiau tai nereiškia, kad Hitleris bus jau toks; 
lankstus ir sukalbamas. Daugiausia kivirčių, žinoma,: 
kils dėl spaudos laisvės ir vaikų auklėjimo. Valstybinis 
fašizmas turės susikirsti su katalikybės principais. 
Tai jau neišvengiama. Visas klausimas tame, kiek Hit
leris bus prieinamas susitarti. Tuo atžvilgiu katalikui 
viršūnėse vyrauja gan pesimistinga nuomonė.

Hitlerio vizitas Vatikane numatomas gegužės pra
džioje. Mussolini stovėsiąs nuošaliai, bet palankiai žiū- labai gražiai atsako, vienas šių 
rėsiąs į susitarimo derybas. K. dienų veikėjas: “Sąmoningas

t

fizinis gyvenimas, antros, ku
rias uždeda dvasinis gyvenimas; 
kitaip tariant, kūno reikalų ir 
sielos reikalų pareigos.

Apie pirmąsias pareigas gali
ma pasakyti, kad vyras katali
kas turi suprasti, kad kas lie
čia jo kasdieninį gyvenimą, jis 
viską turi atlikti sąžiningai, pa
gal savo išgalės, be priekaištų, j

Reikia pripažinti, kad dauge
lis katalikų į antrąsias arba sie
los reikalų pareigas žiūri visiš
kai pro pirštus. Tai klaida, ne
dovanotina klaida, su kuria vy-' 
ras katalikas turi stoti į kovą.

Kiek siela svarbesnė už kūną, 
kiek sielos išganymas svarbes
nis už kitus gyvenimo uždavi
nius, tiek tos pareigos turi būti 
pastatytos aukščiau už antraei-

K. Čibiras

t

Dėl to jo uždavinys yra paro- 
šventadienį pra-

I

katalikai, jeigu jie bijos tiesos 
žodžio pasakyti. Jeigu visi kata
likai, tai ypatingai vyrai šian
dien turi būti drąsūs, sąmonin
gi, pasiryžę visam kam. Jiems 
ypatingai tinka R. Maeder žo
džiai: “Kas vadina save katali
ku, tas turi turėti drąsos būti 
Kristaus išpažintoju ir kanki
niu” (Katalikas Esu, p. 61).

Sąmoningumas ir drąsa turi 
gimdyti kataliko vyro aktyvu
mą bei veiklumą. Jis turi jausti 
pareigą gyvai prisidėti prie ka
talikiškos sąmonės ir drąsos pa
kėlimo. Būdamas kitiems pavyz
džiu, jis aktyviai dalyvaus ka
talikiškose organizacijose, jis 
skaitys, platins ir palaikys ka
talikiškąją spaudą, jis stos prieš 
kiekvieną Dievo ar Bažnyčios į- 
žeidimą.

Tokios yra svarbiausios kata
liko vyro ypatybės, toks jis tu
ri būti gyvenime.

Iš to, kas pasakyta, išplaukia 
išvada, kad katalikas gyvenime 
pasilieka tik tuomet kataliku, 
kuomet jis moka katalikiškai 
galvoti, katalikiškai jausti, ka
talikiškai veikti, kuomet drąsiai 
gina savo idealus ir įsitikinimus.

Geresnio rytojaus nešėjai yra 
aš turėčiau' ne lepšiai, ištižėliai, bailiai, bet

o vyras

sugebės atlaikyti įvairias blogy
bes, įvairius pragaro talkininkų 
puolimus, tik toki būdami už
tikrins kraštui pažangą nelie
čiamybę ir gerovę. Tą mintimi 
gyvenkim, ta kryptimi save au- 
klėkim ir tikėkim, kad tuomet 
mes sudarysim jėgą, su kuria 
ne kiekvienas drįs kovoti.

Vęiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatve.

(Ref. L. R. K. Federacijos N. Angli
jos skyrių suvažiavime 1938. III. 27, Law- 
rence, Massachusetts.)

Kiekvieni laikai sukuria naujumų, kiekvie
nas amžius šiuo tuo skiriasi nuo kitų, kiekvie
na gadynė turi savo ypatingą žymę. Koks gi 
ryškiausias mūsų laikų ženklas bei pažymys?

Daug kam atrodo, jog XX-tojo amžiaus 
savumu reikia laikyti nepaprastus civilizaci
jos laimėjimus, kurie pareiškiami gausiais 
technikos išradimais. Sutinkame, kad šitame 
tvirtinime yra nemaža tiesos. Šių dienų tech
nikos laimėjimai yra tikrai gausingesni, kaip 
kitados, neabejotinai nustabesni ir įvairesni 
palyginus, kad ir su netolima praeitimi. Visa
me pasaulyje šimtai ir tūkstančiai garsių ir 
nežinomų mokslininkų atsidėję tyrinėja, ku
ria savo laboratorijose, o jų darbo vaisiai, pe
rėję per fabrikus patenka į plataus gyvenimo 
rinką.

Jei tokiu greičiu ir sėkmingumu bus tobu
linami esami išradimai ir sukuriami nauji, tai 
net vaizduotis sunku, kokia pažanga bus po

keliasdešimts metų susisiekimo, darbo, pra
monės, gydymo ir kit. srityse. Gal būt, arti
mos ateities išradimai mus nemažiau nuste
bins, kaip kad mūsų senelius būtų nustebinu
si, pavyzdžiui, tokia pranašystė: “Ištobulinto 
telegrafo ir naujai išrasto radio dėka, Ame
rikos lietuviai tą pačią valandą sužinos, kas 
naujo jų tėvynėj ir tokiu pat greitumu Lietu
va gaus naujienas iš už Atlanto”.

Bet štai koks klausimas čia neramiai nu
teikia: kas yra, kad, nežiūrint puikaus mūsų 
susisiekimo, žodžio ir jausmo perdavimo pla
tumo — žmonės vis labiau Vieni nuo kitų tols
ta? Tolsta tautos, tolsta luomai (nors visur 
stengiamasi juos suartinti diktatorinio “vie
nijimo”, klasių kovos ar kit. pagrindais), tols
ta šeimos ir net atskiri jų nariai... Atrodo, 
šitas reiškinys ir jo priežastys yra tikresnis 
ir ryškesnis mūsų laikų bruožas už visus ki
tus.

Mūsų laikų žmonių įsitikinimuose ir viso
je kultūroje ūžia tikrai babiloniškas kalbų su
mišimas: Kas vienam šventa, tas kitam juo

kinga, kas vienam tiesa, tas kitam klaida ir 
prietaras, kas vienam tikriausia tikrovė, tas 
kitam svajonė ir fantazija. Šitoks žmonių gy
venimo suskilimas gręsia baisiomis nelaimė
mis, nes, kaip minėjau, jis giliai ir skaudžiai 
skverbiasi į šeimynas, plėšia jaunąją kartą 
nuo senosios, daro nepereinamas sienas tarp 
atskirų žmonių grupių ir atskirų tautų. Pe
reituose šimtmečiuose kultūros ir civilizaci
jos laimėjimais noriai dalijosi visa žmonija, 
dabar kai kurios tautos fanatiškai niekina 
visa, kas ne jų sukurta ir kas ne jų valdoma.

Namai Ant Granatų Duobių
Ne vienas iš giliau mąstančiųjų stebėjosi, 

kaip galėjo pasaulis taip greit susitvarkyti 
po baisiai nuožmaus pasaulinio karo. Šiandien 
jau paaiškėjo, kad tariamasis susitvarkymas 
buvo tik apsigavimas. Žaizdos apraišiotos ge
rai jų neišplovus ir namai pastatyti ant pas
lėptų granatų duobių. Vadinamasis karo lik
vidavimas tik šiandien daugeliui atidarė a- 
kis, kad pamatyti, jog baisioji nelaimė štai 
sugrįžta dar baisesnė.

Dėl laimėtojų didelio savanaudiškumo ka
rą pralaimėjusiose valstybėse siautė erzinan
tis skurdas, kuris vienur buvo proga kilti re
voliucijoms ir įsigalėti bolševikiškam komu

nizmui, kitur tas skurdas iššaukė laukinį na
cionalizmą, kuris būtinai pasiryžęs atkeršyti. 
Abi šios galybės šiandien jau pasirengusios 
grumtynėms, ir abi jos yra ne tik politinės, 
bet ir ideologinės, pasaulėžiūrinės galybės, 
karingai nusiteikusios prieš krikščionybę ir 
jos kultūrą.

Kaip didysis auklėtojas Foersteris paste
bi, pasakojimas apie Babelio bokšto statymą 
turi giliausios prasmės ir mūsų laikams. Vi-, 
sas žmonijos kultūros ir civilizacijos bokštas 
ima birti į tūktančius dalių dalelių, nes jo sta
tytojų dauguma jau nebeturi bendros kalbos 
— krikščioniškos dvasios, ir todėl nebemoka 
suderinti savo priešingumų ir aistrų. Besido
mėdami įvairiais išoriniais atradimais bei 
darbais, daugelis vis mažiau domisi savo ir 
savo artimo dvasiniu pasauliu ir vis mažiau 
stengiasi stiprinti tarpusavio meilės ryšius.

Visose tautose ir visose žemės dalyse vyks
ta ypatingas plebiscitas. Sąmoningai ir ap
gaulingai,atvirai ir slaptai visi įtraukiami pa
sisakyti: Už Dievą ar prieš Jį? Tai įpareigotas 
pasirinkimas visose gyvenimo srityse: politi
koje ir ekonomikoje,dorovėje, moksle ir mene, 
visuomenėje ir šeimoje — visur tenka viena 
iš dviejų pasirinkti, o šio pasirinkimo pasėkos 
turi didžiausios reikšmės.

(Bus daugiau)
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Žinios Iš Lietuvos
Generolas Raštikis Apie Dabartinę 

Lietuvos Padėtį
Kariuomenės vadas, gen. 

Raštikis pergyventų isto
rinių įvykių proga “Trimi
te” atspausdino labai aktu
alų straipsnį, kurio mintys 
tiek svarbios, kad jas čia 
perspausdiname:

“Gyvename neramius lai
kus, dar visur pasaulyje 
gali būti įvairių nelauktų 
įvykių ir pavojų. Jų aki
vaizdoje ir paskiausių įvy
kių pamokyti ateityje tu
rėtume :

1) Neatprasti nuo pavo
jų, bet pasirengti tuos pa
vojus drąsiai ir ryžtingai 
sutikti.

2) Dar daugiau skaitytis 
su žiauria gyvenimo realy
be, atsimenant, kad tarp
tautinės politikos ir tautų 
bei valstybių bendradar
biavimo pagrindai keičiasi, 
daug kur į pirmą vietą sta
tant ne teisės ir teisybės, 
bet jėgos argumentą.

3) Ieškoti tikrų draugų 
ir bičiulių, bet pirmiausia 
pasitikėti tik savomis jė
gomis.

4) Savo tautos ir valsty
bės laisvei ir nepriklauso
mybei saugoti ir ginti, 
šiam aukščiausiajam ne
priklausomos valstybės 
tikslui, aktingai burti visas 
visuomenės grupes, visą 
tautą, nes tai juk yra visų 
mūsų bendras reikalas.

5) Didelių pasaulio aud
rų ir mūsų tautos didelių 
uždavinių akivaizdoje ne
reikšmingas smulkmenas 
ir mažus asmeninius arba 
visuomenės grupių reika
lus be jokio pasigailėjimo 
aukoti bendriems ir svar
biems visos tautos reika
lams.

6) Labiau ir energingiau 
stiprinti tautos moralinius 
ginklus, visų piliečių kul
tūrinį moralinį ir tautinį 
atsparumą ir susipratimą.

7) Dar daugiau susirū
pinti fizinių ginklų įsigiji
mu, nes visada, o ypatin
gai šiais laikais, tai yra 
vienas iš svarbiausių argu
mentų savo teisėmis ginti.

8) Griežčiausiai laikytis 
sąmoningos drausmės ir 
kultūringos tvarkos, nes 
tai yra kaip kariuomenės, 
taip ir visuomenės jėgos ir 
stiprybės reiškinys.

9) Pagaliau viską vaini
kuoti dar didesniu patrio
tiškumu, dar didesniu pa
siaukojimu savo tautai ir 
valstybei”.

Toliau, dėl informavimo 
gen. Raštikis sako:

“Visuomenė nori ir-turi 
žinoti, kas ir kaip daroma, 
ir kada visuomenė tų infor
macijų negauna, ji prade
da nerimauti, blaškytis, iš

raus gyvenimo savaičių mergina 
nuėjo pas čigonę, deja, jos jau 
neberado. Nusiminusią merginą 
savo globon greit paėmė kita 
čigonė, sakydama, kad pirmoji 
svarbiais reikalais yra išvykusi, 
o būrimas pavestas jai. Pasisa
kė, kad merginos įduoti pinigai 
ir rūbai perduoti jos žinion.

Antroji čigonė būrime buvo 
įmantresnė: pareikalavo aukso. 
Mergina čigone pilnai pasitikė
jo, — atnešė 35 rusų rublius ir 
30 rubl. sidabro. Iš šių pinigų 
čigonei “teisybė” sunkiai buvo 
įmatoma. Sukčiavimo užtemdy
mui pareikalavo kelių šimtų ne- 
bekursuojančių rusiškų popieri
nių pinigų. Tikslas buvo vis ne
pasiekiamas. Čigonė iš mergi
nos pareikalavo sutuoktuvinių 
žiedų. Toki du naujutėliai žiedai 
čigonei buvo pristatyti, o su 
šiuo ir baigėsi čigonės reikala
vimai. Po dviejų savaičių ji taip 
pat kažkur dingo. Mergina jau! 
kiek pasigedusi vaikšto pas či-j 
gonus ir čigones, kurie ją guo
džia ir ramina, kol burti atvyk
sta trečia “specialistė”.

Trečioji būrėja buvq man-į 
driausia: iš nuotakos išviliojo į 
visą kraitį. Pirmajam būrimui 
pareikalavo šilkinės skarelės ir 
auksinio žiedo, tik ne vestuvi- i 
nio, bet išeiginio, su akele. Visa; 
tai mergina čigonei pristatė. Či-I 
gonė daiktus pasiliko kaip ir ki- i 
tos, mat buvo reikalinga.d ka i 
daiktuose apsireikštų buriamojiI 

taįp pat galingas ginklas'Šv. Antano lietuvių par. (Cicero, III.) klebonas, šiomis galia. Kada po dviejų dienų! _ t    1   - _  Jmnnmic’ vviini cmvn OA motu b-1 ohnn o iri w» 1^4-4 mPTCririJ) atpin

to kyla tik nereikalingi 
gandai ir kalbos. Kada 
svarbiausiuoju politinio į- 
tempimo momentu valsty
binės propagandos ir in
formacijos tarnyba yra y- 
patingai reikalinga, bet 
dar silpnai veikia, kada, 
pav., viena iš geriausių, 
greičiausių ir moderniau
sių informacijų ir propa
gandos priemonių — radi- 
jofonas rimtu visai valsty
bei momentu taip pat per 
mažai teikia visuomenei 
reikalingų ir jos laukiamų 
žinių, tada nėra ko stebė
tis, kad visuomenė prade
da gaudyti žinias apie savo 
valstybės reikalus iš kitų, 
dažnai tendencingų arba 
visai netikslių svetimų ir 
mums net priešingų šalti
nių. Iš to kyla tik nepasi
tenkinimas ir gandai. Šį 
reikalą čia keliame vado
vaudamiesi geriausiais no
rais ir tik todėl, kad vals
tybinė propaganda yra!

valstybės 'reikalus ginti ir‘dienomis mini savo 20 metų klebonavimo sukaktį šio- 
kad todėl į šį ginklą turi-'je parapijoje. Ta proga parapijiečiai savo mylimą ir 
me kreipti taip pat dau
giau rėmesio”.

KUN. JERONIMAS J. VAIČIŪNAS,

I

Lietuvoje 2.549.668 
Gyventojų

Centr. Statistikos Biuro į 
žiniomis, š. m. sausio 1 d. j 
Lietuvoje iš viso buvo 2 
mil. 549 tūkstančiai 668 
žmonės. Praėjusiais metais 
buvo tik 2.526.535 žmonės. 
Tuo būdu priaugo 23.133 
žmonės.

Lenkų Pasiuntinybė Kaune 
Statysiantis Namus

Kaunas — Lenkų pasiun
tinybė kiek vėliau numato 
Kaune, greičiausiai Duone
laičio g-vėje, pasistatyti 
nuosavus namus. Esą, že
mės savininkai jau siūlą 
sklypus. Kadangi Kaune 
labai didelis butų trūku
mas, tai lenkų pasiuntiny
bės namai bus pastatyti, 
gal būt, dar šią vasarą.

Jau Sėja

Iki 01000.00 Betrūksta 0122.95
Intertypos fondas diena iš dienos eina aukštyr 

Pereitą savaitę į naujos “Darbininko” Intertypos for 
dą įplaukė $94.63. Jei taip sparčiai fondas auks, tai u 
poros savaičių reikia tikėtis, kad fonde turėsime ja 
$1000.00, nes iki apskritos tūkstantinės betrūksta ti] 
$122.95.

Pereitą savaitę į naujos Intertypos fondą aukoj; 
sekanti:
Paul P. Bushman, Dorchester, Mass....................
A. Yukna, Middleboro, Mass...............................

j Mrs. Agota Aukštuolis, Greenfield, Mass............
K. Kudzma, Waterbury, Conn..... .........................
A. Musick, Haverhill, Mass..................................
V. Minkelis, "VVestfield, Mass...............................
Pp. Ridikai, Worcester, Mass. ............ .......... .....
Jėzaus Šv. Vardo Dr-ja, per P. Jakubauską, Wa- 

terbury, Conn..................................................
V. Liegminas, Waterbury, Conn...........................
Juozas Augy s, Waterbury, Conn...........................
Petras Jakubauskas, "VVaterbury, Conn................
M. Ciunytė, Milton, Mass................................... .
Pr. Janulevičius, So. Boston, Mass.......................
Pelnas kortų vakaro pas pp. J. Skirkevičius, Na

shua, N. H......... .............................................
Pelnas kortų vakaro pas pp. Michelus, ir Zautrus, 

Nashua, N. H.................................................
Pelnas kortų vakaro pas Nadzeikus ir Gaidžius, 

Nashua, N. H........................ ........................
Pelnas kortų vakaro pas Januškevičius, Nashua, 

N. H...............................................................
Andrius Tūbinis, Nashua, N. H...........................
P. Wicker, Pittsfield, Mass..................................
M. J. Yakavonis, Montello, Mass...........................
A. Šaukinaitė, Lawrence, Mass...........................
V. Barisas, Worcester, Mass.................................
J. Zavadskas, Haverhill, Mass..............................
Peter Šmotas, Waterbury, Conn............... .'.........
J. Stačiokas, Athol, Mass. vargonininkas..........
M. Lukoševičiūtė, Baltimore, Md..........................
M. Matulis, Torrington, Conn................. .............
V. Frankienė, Baltimore, Md...............................
Z. Stanevičius, No. Chelmsford, Mass...................
Mrs. J. Rucho, New Phila. Pa.............. ................
Jonas Navakas, Mahanoy City, Pa.......................
Ona Petrauskaitė, Providence, R. I. ...................
Magdalena Kerutė, Northampton, Mass............
Mikas Bukauskas, Homestead, Pa.......................
John Kazemekaš, Gilbertville, Mass....................
S. Steponaitis, Rochester, N. Y.............................
Juozas ir Em. Staneslovaičiai, Phila. Pa...............
P. Balsevičienė, Montello, Mass........
E. Milašius, No. Andover, Mass........
S. Smigelskienė, So. Boston, Mass. ... 
Ig. Kuderevicius, So. Boston, Mass. .
J. V. Barkauskas, Waterbury, Conn.
S. Deveikienė, Gardner, Mass. .. 
P. Šlaveikis, Amsterdam, N. Y. 
A. Daltuva, E. Hartford, Conn. 
S. Baltrukonis, Gary, Ind.........
£. Perekšlis, Orange, Mass.......
A. Grigaitis, Waterbury, Conn.
B. Kavaliauskienė, So. Boston, Mass.
K. Rainis, Worcester, Mass.
Smulkiais prisiųsta...........

mergina atėjo pas čigonę, pasta
roji pareikalavo nemažesnio 60 
aršinų rietimo drobės. Esą tai 
būsiąs kelias, kuriuo nuotaka į 
eisianti prie altoriaus. Toks kie
kis drobės čigonei buvo prista
tytas. Vestuvių stalams apdeng
ti antrą kartą čigonė pareikala
vo staltiesių. Nuotaka pristatė' 
visą rietimą. Po šio galutinam 
jaunavedžio pažinimui ir po api- į 
būdinimui čigonė iš merginos i 
pareikalavo atnešti bent dalį 
kraičio pinigais. Mergina pirmą; 
kartą atnešė 100 Lt., o tiek bu
vo maža. — Antrą kartą atnešė; 
čigonės pageidaujamus 300 Lt. 
Iš šių pinigų čigonė vis dar ne
galėjusi nustatyti, kokia mergi
nos mylimojo meilė ir prisiriši
mas prie jos. Galutinai nuspręs
ti čigonė iš merginos pareikala
vo, kad atsineštų visą kraitį, 
kurį ji pinigais gaunanti.

Šiuo kart mergina čigone kiek 
paabejojo, bet nusprendė, kad 
“pradėjus reikia baigt”, nuėjo 
pas brolį, pasiėmė jos daliai 
skirtus 5000 Lt. ir juos dreban
čiose rankose laikydama, lemia
mam nusprendimui paskutinį 
kartą atėjo pas čigone. Čigonė 
šiam būrimui buvo iškilmingai 
pasiruošusi: galvą apsikarščiusi 
visokiais karoliais, veidą visaip 
nusitepusi, plaukus pašiaušusi. 
rankas pasiraičiusi. Merginai 
toks čigonės pasiruošimas atro
dė nepaprastu. Tatai aukštai į- 

, vertindama, atidavė visus 5000 
Lt. Čigonė į šiuos pinigus žiūrė
dama. ilgai kažką murinėjusi, o 
paskui merginai ant kaklo už
kabino tuščią tarbelę, užsisukusi 
pinigus glamžė ir į juos vis 
murmėjo. Kiek pabuvus, pini-j 
gus susuko į tūbelę ir merginos i 
akivaizdoje sukišo į tarbelę, ku-Į 
ri dar tebekabo jo jos pakaklėje. 
Po ilgokų ceremonijų čigonė tar
belę aklinai užsiuvo ir liepė ją 
neatidarius išlaikyti lygiai dvi 
savaites.

Į Mergina tarbelę ant kaklo lai
kė dieną ir naktį, su ja ėjo gul
ti, su ja kėlėsi. Nekantriai lau
kiant prabėgo 14 dienų. Mergi
na, pasislėpusi nuo visų akių, 
atidarė čigonės užsiūtą tarbelę, 
bet vietoj taip laukto atsakymo, 
tarbelėje vietoj. 5000 Lt atrado 
500 Lt apsuptus rusiškus rub
lius... Dabar jai jau perdaug 
aiškus liko čigonių būrimo me
nas. bet per vėlai ir perdaug 
kainavęs.

Tikrai, taip gali atsitikti tik 
tiems, kurie laikraščių neskai-

gerbiamą kleboną pagerbti rengia šaunų bankietą, sek
madienį, balandžio 24 d., 7:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėje, 15th St. ir 49th Court, Cicero, III.

Kun. J. Vaičiūnas yra daug pasidarbavęs Bažny
čios ir Tautos labui. Lietuvos vyriausybė kun. Vaičiū
ną apdovanojo Gedimino ordinu, jo 20 metų klebonavi
mo sukakties proga. Ordiną įteiks bankiete Lietuvos 
Konsulas adv. Petras Daužvardis.

Kun. Jeronimas Vaičiūnas įšventintas kunigu ge-, 
gūžės 29 d., 1915 m., Šv. Vardo Jėzaus Katedroje, Chi
cago, UI. Tais pačiais metais, birželio pabaigoje, pas
kirtas vikaru į Šv. Jurgio lietuvių par., Chicago. 1916 
m. tapo paskirtas tos pačios parapijos administrato
rium, 'kur išbuvo iki kovo 8 d., 1918 m. Administrato- 
riaudamas Šv. Jurgio parapijoje žymiai sumažino pa- 

j rapijos skolą. J. E. Kardinolas Mundelein, pastebėjęs 
kun. Vaičiūno nepaprastus gabumus, kovo 8 d., 1918 m. 
paskyrė jį klebonu į Šv. Antano lietuvių par., Cicero, 
III., kur ir dabar garbingai klebonauja.

Per 20 metų kun. Vaičiūnas pastatė didesnę para
pijinę mokyklą, naują didelę mūrinę bažnyčią, kleboni- 

i ją, padidino Seselėms namą ir tą visą padarė neuž- 
; traukdamas didelios skolos. Pabaigoje 1937 m. para- 
j pija turėjo tik $21,000 skolos. Vadinasi, mažiau skolos 
yra dabar, kada turi tokią didelę parapijos nuosavybę, 
negu jis rado atkeltas į šią parapiją 1918 metais. Tada 
buvo net $40,000.00 skolos.

Kun. J. Vaičiūnas yra daug pasidarbavęs ir auko
jęs Lietuvai, ypač kovose dėl nepriklausomybės. Jis y- 
ra suorganizavęs ir sustiprinęs daug draugijų savo pa
rapijoje. Taipgi yra pasakęs daug prakalbų organiza
cijoms ir Lietuvos reikalais ne tik savo parapijoje, bet 
ir plačioje mūsų išeivijoje. Jis yra malonus, nuoširdus, 
duosnus ir darbštus kunigas ir visuomenininkas.

Jubiliejaus proga sveikiname kun. Jeronimą Vai
čiūną, nuoširdų LDS ir “Darbininko” rėmėją ir linki
me ilgiausių metų!

I

ALOVĖ. (Alytaus apskr.). 
Jau kovo 22 d. aloviečiai pradė
jo pavasario sėją. Dabar sėja 
žirnius, mišinį, avižas ir sodina 
ankstyvas bulves. Jei ir toliau 
toks oras bus, tai iki Velykų su
žaliuos krūmai ir pievos. Anks
tyvas pavasaris džiugina tuos, 
kurie trūko pašaro. Dabar tikisi 
greit išleisti gyvulius į žaliuo
jančias ganyklas. Kovo 23 d. pe
rėjo per Alovės apylinkę ir sti
pri perkūnija.

Viename k., Šeduvos vai. gy
veno pas gimines 45 m. amžiaus 
Anelė. Prieš keletą mėnesių ji 
sumanė ištekėti.

i
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kino kaip vedybų kliūčių nyki
mą. Su dešimtinės dingimu mer
gina paliko kiek laimingesnė ir 
tolimesniam būrimui, čigonės 
reikalavimu atnešė dar 60 Lt. 
Dingo ir šie pinigai, bet čigonė 
paaiškino, kad pinigai sugrįš, o 
su jų laikiniu dingimu, dings ir 
kliūtis, užstojanti vedybų kelią. 
Būrimą čigonė tęsė toliau. Šiuo 
tarpu čigonė pinigų nebereikala- 
vo, o tik pasiteiravo:

— Mergele, ar neturi ką nors 
iš rūbų? — Kad nuotaka rūbų 
neturėtų, tai tikrai neištekėtų, 
ypač kaime!

— Turiu didelį rietimą drobės, 
staltiesių, skarų ir kt.

Mergina čigonei atnešė 60 ar
šinų drobės, kelias staltieses, 
šilkinę skarą. Čigonė su viso
kiomis ceremonijomis visus 
daiktus priglaudė savo palapi
nėje, merginai liepė ateiti po 
dviejų savaičių.

Dvi savaites Anelė vaikščiojo 
kaip nesava. Jai sapnuodavusis

Sutarė su vienu už save jau
nesniu kaimynu ir ėmėsi rengtis 
vestuvėms. Nusipirko sutuoktu
vių žiedus, pasisiuvo baltą suk
nią, rodos, eik prie altoriaus ir 
viskas. Vieną dieną jai atėjo 
mintis patikrinti, ar ją myli jos 
sužadėtinis. Šiame reikale nuo
taka geriausį patarėją pasirin
ko burtį mokančią čigonę. Šitų 
specialistų nestigo: greta Šedu
vos buvo apsistojusi čigono Or
lausko vilkstinė. Čia Anelė su 
viena čigone būrimą sulygo už 
30 et. Pirmaisiais būrimo da- 

1 viniais čigonė nustatė, kad A- 
1 neles kelią į vedybas yra kaž
kas pastojęs. Sužinoti, kaip tą 
pašalinti, čigonė iš Anelės pa
reikalavo 10 Lt. Mergina šią su
mą čigonei atnešė, čigonė mo
netą visaip vartė, su ja darė vi
sokius triuktis ir... moneta “su
degė”. Šį reiškinį čigonė išaiš-

I I

Sekmadienį balandžio 24 d„ 3 vai. p. piety, 
"Darbininko" name, 366 W. Broadway įvyks visų 
kolonijų veikėjų susirinkimas Lietuvių Dienos reikalu. 
Nuoširdžiai kviečiame visų kolonijų darbuotojus, kurie 
pritaria LIETUVIŲ DIENAI, kuri įvyks Liepos 4 d., Thomp- 
son, Conn. atvykti į susirinkimą, kuriame bus išrinkta — 
sudaryta įvairios komisijos.

N. A. L. R. K. FEDERACIJOS APSKRITIES VALDYBA:
A. Zaveckas, Pirm.

B. Jakutis, Rašt.

I

to.

Pasirodė ŠHtinė

Viso .............. ........................
Pirmiau paskelbtas balansas

Viso aukų sudėta.................. $8X7.0?
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

metais pritrūkus vandens 
žmonės geria nevirintą ba- 

, lų ir upių vandenį.

Šakiai. Apskrityje pasi
rodė keli susirgimai šilti
ne. Kalbama, kad ši liga

Pasipiktinimo Audra

šeima ir tt. Po dviejų nekant-kilo dėl to, kad pereitais

i i

KREKENAVA. Kaimiečių 
tarpe lenkų žygiai sukėlė paei

piktinimo audrą. Vilniaus klau 
simo “sprendimas" tokiomi 
priemonėmis, kokias pavartoj 
lenkai sukrėtė įtairių pažiūri, 
organizuotus ir neorganizuotu! 
kaimiečius. Kaimiečiai itin susi
domėję: radio aparatai apgulti 
laikraščiai skrenda iš rankų ; 
rankas.

I

» . k
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HAVERHILL, MASS

Kviečia Valdyba.

LAWRENCE, MASS

POPE OPTICAL CO
Albert R. Barker

WILLIAM J. CHJSHOLM

I.

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

LDS 112 KUOPOS SUSIRIN
KIMAS

Trečiadienį, balandžio 27 d. š. 
m., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Katalikų Centro kambariuose, 
80 River St., įvyks LDS 112 kp. 
susirinkimas. Visi nariai kvie
čiami ateiti ir kurie pasilikę su 
mokesčiais užsimokėti. Atsineš
kite ir mokesčių knygutes. Pa
raginkite savo draugus prisira
šyti prie mūsų garbingos orga
nizacijos.

Šv. Pranciškaus parapijos sve- 
kutainėje, balandžio 10 dieną, 
Sodalietės, vadovaujant kun. Jo
nui Skalandziui, gražiai suvai
dino dramą “Šv. Akvilinos Kan
kinės Mirtis”. Atsilankė ganė
tinas būrelis žmonių. Vaidino: 
D. Jakubauskaitė — Akvilina, 
O. Jerckaitė — Akvila, J. An- 
druškevičiutė — Teklytė. B. 
Baubaitė — Emerencija, R. Mi
liauskaitė — Euzebija, M. Griš- 
kevičiutė — Maksencija, A. Ze- 
navičiutė — Eutropija, J. Lalys 
— Budelis, R. Miliauskaitė — 
Angelas Sargas. Aušrelė.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass.
Dial 4-9430

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsvvorth St., 
VVorcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

DARBININKAS 6

WESTFIELD, MASS.

Šv. Kazimiero

MINSTREL SHOW
Šio mėnesio 25 ir 26, kaip jau 

buvo rašyta, Šv. Kazimiero pa
rapijos jaunimas rengia gražų 
Minstrel Show,
Draugijos salėje 22 William St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Po Mins- 
i;relio įvyks šokiai. Tad prašomi 
visi ne tik vietinės kolonijos lie
tuviai, bet ir iš kitų kolonijų 
atvykti ir pamatyti tą tikrai 
gražų vaidinimą. Vaidinimas 
jus skirtingesnis ir turininges- 
nis, nes dirigentas yra gabus 
muzikas ir vaidintojas nesenai 
užėmęs vargonininko vietą p. V. 
Burdulis.

PABAIGTA SALĖ
Šv. Kazimiero Draugija labai 

gražiai atnaujino salę. Visas vi
dus naujai perdirbtas, taip, kad 
įėjęs į salę jauties, kad esąs ko
kiame puošniame New Yorko 
teatre. Minstrel Show parengi
mo proga bus sykiu ir naujos 
salės atidarymo iškilmės.

Į iškilmes pakviesta daug 
vietinių ir iš kitur svečių, kurie 
sykiu praleis su mumis 
ir tuo pačiu dar labiau 
mūsų tą parengimą.

Courtesy —- Worcester Evenlng Gazette

Didžiojo Ketvirtadienio Repozitorija, šv. Kazimiero 
lietuvių par. (Worcester, Mass.) bažnyčioje.

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis. *‘S*Q
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

GRABORIUS
•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WMhingtOD St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Lietuvos Vargai
Brangūs, mano broliai ir sesutės lietuviai, 
O kas dedasi pasaulyj, ima mane šiurpuliai.
Tas paliokas, išsižiojęs, nori Lietuvą praryti 
Ir baisius nagus išskėtęs, nori visai sudraskyti. 
Kada lenkų kareivis į mūsų žemę įsibriovė, 
Tada lietuvis kareivėlis jį tenai nušovė.
O kiek lenkai išžudė mūsų brolių kas gal apsakyti, 
Ištisos eilės laikraščiuose, net baugu skaityti.
Tai ar mūsų brolių kraujas ne raudonas, 
Kuri nuolat geria beširdis lenkas, ponas — 
Pasaulio diplomatai dar vis ramiai žiūri 
Lai smaugia mažutį, kuris didesnę jėgą turi. 
Ir Vokietys dar nesotus Austriją prarijęs 
It Vulkanas baisusis aplink spjaudo žarijas. 
Net ir ponai lenkai pradeda drugiu sirgti, 
Kad Hitleris gali Dancigo koridorių pasiimti. 
Taip pat Lietuvai, kardą rodo, šia tau antra bėda, 
Kad prirytų iki sočiai, vokiečiams reikalinga Klaipėda. 
Ir tu mažuti, kūdikėli, nedrįsk burnos atidaryti, 
Nes Vokiečio didelė gerklė gali pasaulį praryti. 
Brangieji’ Kas išgydys šią žaizdą Lietuvio krūtinėj, 
Kas išims jam iš širdies skausmą begalinį,
Kodėl gobšai gali naikinti mažąsias tauteles — 
Kraugeriai, beširdžiai turi pasaulyj tokios galės. 
Kur gi Tautų Lyga, kur žodis reikšmingas, 
Kodėl nėra užtarimo, tautoms nelaimingoms. 
Kurios nieko nenori pasisavinti, kas yra ne jųjų, 
Vien tik naudotis ką jos turi ir kas yra savųjų.

M. E. Zailskienė, 
Waterbury, Conn.

orchestrą, kuris grojo iki 1 vai. 
ryte. Vakaro nuotaika buvo kuo- 
puikiausia, tarytum nariai vie
nos didelios šeimos, visi šoko, 
šnekučiavo, linksminosi iki ank
styvam rytui.

VELYKŲ VIEŠNIOS
I "•

Nors ir nedažnai atvyksta į 
Baltimore kunigų Mendelių ma
mytė, tačiau šįmet ji dalyvavo 
Velykinėse iškilmėse. Su ja bu
vo atvažiavusi kunigų sesutė A- 

i licija. Paviešiejusios iki antra
dieniui grįžo namo į Plains, Pa.

vakarą 
papuoš

B.

§300.00 LIETUVAI

PHILADELPHIA, PA
ŠV. KAZIMIERO PAR. 

CHORAS
Jau kiek laiko praėjo nuo cho

ro “Sniego šokių”, o vis dar ne 
vienas atsimena ir kalba apie 
mūsų praėjusį parengimą, nes 
ištikro buvo vienas iš gražiau
sių šioje parapijoje.

Choras nesnaudžia, bet štai ir 
vėl rengia labai puikų vakarą— 
Koncertą, teatrfą ir šokius, ku
rie įvyks sekmadieni, balandžio 
24-tą, 7 vai. vakare. Šv. Kazi
miero par. svetainėje, 331 Earp 
St.

Parapijos choras, vadovystėje 
savo jauno gabaus, vargoninin
ko, J. Mickūno, dirba ir stengia
si, kad šis parengimas būtų sėk
mingas.

Tad kviečiame visus atsilan
kyti, o užtikriname, kad nesi
gailėsite. Įžanga labai prieina
ma, tik S.35. Savo atsilankymu 
ne tik linksmai laiką praleisite, 
bet taipgi prisidėsite prie iš
puošimo bažnyčios, nes visas 
pelnas šio vakaro eis tam tiks
lui. Choristė.

PROVIDENCE, R. I

Š. m. kovo mėn. 20 d. Worces- 
ter Mechanic hall salėje įvyko 
Lietuvių Katalikų dviejų para
pijų Aušros Vartų ir Šv. Kazi
miero susirinkimas. Susirinko 
keletas tūkstančių lietuvių, 
drauge parapijų klebonai: Kun. 
K. Vasys ir Kun. A. Petraitis. 
Visus jungė bendra mintis: Lie
tuvos sostinė Vilnius, Klaipėda 
Lietuvos uostas. Dėl Vilniaus ir 
Klaipėdos mes visuomet budėsi
me. Lietuvai gelbėti surinkta 
§300.72. Stambesnes aukas davė 
šie: Kundrotas Rainys §10.00; 
Vladas Rimša S10.00; ponia Pa- 
rulienė S3.00; po S2.00 aukojo 
kun. A. Petraitis, kun. K. Vasys, 
p. Bačinskas. p. Barauskienė, p. 
Glerauskienė, kiti aukojo po do
lerį ir smulkesnėmis aukomis. 
Išmokėjus už svetainę §80.00, 
už kablegramas §5.71, liko 
$215.01, kuriuos pasiuntė Tau
tos Fondui. Visiems aukoto
jams nuoširdžiai ačiū. Taip pat 
visuomenė dėkinga klebonams 
kun. K. Vasiui ir kun. A. Pet
raičiui, kurių iniciatyva susi
rinkimas sušauktas.

13 ir 33 FEDERACIJOS 
SKYRIUS.

PIRMAS BALIUS
Šv. Onos draugija rengia sa

vo pirmą balių, kuris įvyks ba
landžio 23 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos salėje. Rengėjos labai 
daug deda pastangų, kad paren
gimas būtų sėkmingas. Gros 
puikus orkestras lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Bus gar
džių gėrimų ir skanių užkan
džių. Kadangi pelnas skiriamas 
parapijai, tai tikimės bus skait
linga publika. Rap.

Parapijų Chorų Dėmesiui!
Šią vasarą, Chicagoj į- 

vyks ALRK Parapijų Cho
rų Sąjungos pirmutinis 
Seimas, kartu su Vargoni
ninkų Sąjungos Seimu. 

I Liepos 10 dieną paimta 
Sunset Park ir Seimai bus 
atidaryti su didele DAINŲ 
ŠVENTE, dalyvaujant 
1000 dainininkų.

Chorai, kurie dar nėra į- 
siregistravę į Chorų Są
jungą, prašome nelauka il
giau ir siųsti savo registra
cijos mokestį $1.00, pažy
mėdami choro vardą, val
dybą, vedėją ir narių skait
lių. Adresas:

“Muzikos Žinios’*, 
1702 N. Wolcott Avė. 

Chicago, UI.
Nik. Kūlys.

Šv. Kazimiero Parapija
VELYKŲ RYTAS

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
iškilmingos Kristaus Prisikėli
mo Pamaldos ir Procesija pra
sidėjo 6 vai. rytą. Iškilmingoje 
procesijoje dalyvavo mūsų pa
rapijos mokyklos berniukai ir 
mergelės: dalis Blaivininkų ir 
Šv. Onos draugijų nariai su vė
liavomis ir altoriaus ministran- 
tai. Ypač mokyklos vaikučiai 
gražiai pasirodė, puikiai išlavin
ti Seselių Kazimieriečių. Mūsų 
parapijos choras, vadovaujant 
muzikui J. Žemaičiui puikiai ir 
harmoningai giedojo mums lie
tuviams taip mylimą giesme 
“Linksma diena mums nušvito”.

Po iškilmingos procesijos pra
sidėjo šv. mišių auka, kurią at
našavo šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. A. Petraitis ir 
nasakė turiningą pamokslą. 
Kleb. kuri. A. Petraitis sakė pa
mokslus laike visu ketverių šv. 
mišių. Baigdamas pamokslus, 
pareiškė eTažiausius Velykų 
švenčiu linkėjimus šios parapi
jos žmonėms.

ALTORIŲ PUOŠNUMAS
Nekalto Prasidėjimo Panelės 

Švenčiausios altorius Didįjį 
Ketvirtadienį, kaip paveiksle 
matome, buvo labai turtingai 
papuoštas lelijomis, kur buvo 
išstatytas švč. Sakramentas. 
Tą dieną tūkstančiai maldinin
kų atėjo pagarbinti. Didįjį Penk-

tadienį Šv. Juozapo altorių, kur 
buvo Kristaus Karstas puošė 
šimtai baltų lelijų, kas darė be
galo malonų įspūdį. Virš minė
tų altorių puošnumu susidomė
jo net Amerikonų spaudos ats
tovai. Nutraukė jų paveikslus, 
kurie tilpo Evening Gazette. 
Velykų rytą didysis altorius bu
vo paskendęs įvairiose gėlėse ir 
apstatytas baltomis kaip snie
gas lelijomis. Puošimo darbą 
taip gražiai ir sumaniai atliko 
Šv. Kazimiero Seselės, kurioms 
daug pagelbėjo Jonas Šimkus. 
Prie to mūsų parapijos gerada
rė M. S-nė paaukojo daug šilki
nio audeklo puošimui altorių.

PARAPIJONŲ DUOSNUMAS

Šioje parapijoje labai daug y- 
ra geraširdžių žmonių, kurie vi
suomet gausiai aukoja prakil
niems darbams, štai ir Velykų 
laike visas gėles suaukojo gera
širdžiai parapijonys, kuriomis 
taip turtingai buvo papuošti al
toriai laike Šv. Velykų.

Šioje parapijoje sumaniai ir 
sąžiningai eina klebono parei
gas kun. A. Petraitis. Kun. A. 
Petraitis yra didelis katalikiš
kos spaudos mylėtojas, ypač 
laikraštis “Darbininkas” jam 
arti prie širdies. Jo pagelbinin- 
kas kun. K. Krušniauskas irgi 
čia gražiai darbuojasi. Tėvai 
Marijonai jiem pribūna į pagel
bą. Šioje parapijoje visi parapi
jiečiai dirba ramiai — gražiai. 
Todėlei dirbkime ir toliaus to
kioje pat dvasioje.

Dusmeniškis

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Kaip kitais metais taip ir šį
met Didžioji Savaitė praėjo su 
nepaprasta iškilme. Repozitorija 
Didžiam Ketvirtadienį ir Vieš
paties karstas Didžiam Penkta
dienį buvo išpuošti taip gražiai, 
taip įspūdingai, kad tūkstanti
nės minios, kurios lankė mūsų 
bažnyčią tomis dienomis negalė
jo atsigerėti meningu skoniu. 
Lankytojų tarpe matėsi įvairių 
tautų žmonės, įvairių odų ir į- 
vairių tikybų. Tomis dienomis 
ne viena žydelkaitė ir ne vienas 
protestantas, kviečiamas savo 
pažįstamo kataliko, atėjo mūsų 
bažnyčion. Po pietų ypač į vaka
rą galima buvo pastebėti daug 
kunigų ir seserų meldžiantis ar 
tai prie Repozitorijos arba prie 
Viešpaties karsto. Šv. Alfonso 
bažnyčia gal yra geriausiai ži
noma visame mieste. Apskait- 
liuojama, kad kaip Didžiame 
Ketvirtadienį taip Didžiam Pen
ktadienį atsilankė arti 20,000 
žmonių. Visas tas darbas, tas 
grožis, tai nuopelnas mūsų Sese
lių Kazimieriečių, kurios per 
naktis nemiega didžioj savaitėj, 
kad prirengus tai kuo atsilankę 
galėtų gėrėtis.

REIKALINGAS Tuojaus Kirpė
jas. Išvažiuoja į Lietuvą me
tams laiko. Nuo seniai vieta iš
dirbta viešoje lietuvių apgyven
toje aikštėje. Su mažu užstatu 
laimėsit daug pinigų ir paskui 
užtikrintas dviem darbas. “Bar- 
beme” modemiška nuoma pigi. 
Mažai laiko, dabar rašyite susi- 
taikysim. J. VINICKAS, 38 Pro
vidence St., Barber Shop, Wor- 
cester, Mass.

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PRAEITIMI
Ką tik išėjo iš spaudos 

magistro kun. M. Urbo
navičiaus, MIC. parašyta 
“Trumpa Lietuvos Istori
ja Paveiksluose”, kurioje 
suglaustai atpasakojama 
visa Lietuvos istorija nuo 
1387 iki 1937 metų. Istori
ja iliustruota gražiais pa
veikslais. Knygos gale y- 
ra žemlapis, rodantis Lie
tuvos rubežius nustatytus 
sutartimi su Maskva 1920 
So. Boston, Mass.

IŠKILMIŲ MENUO

Iš parapijos veikimo kalendo
riaus pastebima, kad gegužės 
mėnuo bus kimšti užkimštas į- 
vairiomis iškilmėmis. Pirmą 
sekmadienį turėsim pirmą vai
kučių komuniją. Antrą sekma
dienį bus pagerbtos visos para
pijos mamytės: trečią, įvyks 
pirmas parapijos piknikas: ket
virtą, visos Baltimorės katali
kų parauijos atiduos Marijai 
garbę viešam pasirodyme 5th 
Regiment Armory; o paskutinį 
gegužės sekmadienį tai įvyks 
mūsų pačių parapijos metinė ge
gužinė procesija. B.K.

už 5 metų savo kunigystės auk-’ 
sinio jubiliejaus sukaktuvių,1 
kad 1943 metais jis galėtų pasi
džiaugti puse amžiaus savo ga- 
nytojavimo vaisiais. Pamoksli- I 
ninkas prašė žmonių atminti tą] 
Klebono intenciją savo maldose. ■ 
Parapuijos auksinio jubiliejaus' 
Velykos, kaip ir visi kiti tų is-l 
toriškų sukaktuvių minėjimo į-i 
vykiai paliko šios kolonijos lie-j 
tuvių atmintyse neišdildomų į- 
spūdžių.

SODALICIJOS VELYKŲ 
BALIUS

Velykinis jaunimo balius, me
tinė parapijos pramoga, šįmet 
buvo globoj parapijos sodalie
čių. Antrą Velykų dieną, pirma
dienio vakarą, apie 9 vai., para
pijos svetainė buvo prikimšta 
jaunimu. Kun. Antanas Dubins- 
kas, sodalicijos dvasios vadas, 
buvo pasirūpinęs gerą 9 asmenų

Labai Keista Profesija
Kinijoje, Čekiango provincijo

je daugiau kai 200,000 gyvento
jų verčiasi keisčausia verslo ša
ka: jie gamina ir pardavinėja 
popierines “šmėklas”, kurias ki
nai vartoja savo dievams aukoti.

Pavyzdžiui, našlė gali užsisa
kyti visą popierinį namą, su po
pieriniais baldais, su taip pat 

: popieriniu telefono aparatu prie 
lovos ir popieriniu automobiliu 
prie durų.

Po tam tikrų tikybinių apeigų 
dvasininkas šventyklos kieme tą 
namą padega, nes kiniečiai tiki, 
kad tų visų daiktų dvasinės for
mos pakyla į dausas, kur yra 
numirėlis ir tokiu būdu jis ten 
gauna tuos pat patogumus, prie 
kurių buvo pripratęs gyvenda
mas.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 

BALTIMORE, MD.

BROCKTON SAVINGS BANK
Corner Main and Court Streets

VELYKŲ RYTAS

Prisikėlimo apeigos Velykų • 
rytą prasidėjo 5 vai. Kun. dr. L. 
Mendelis buvo celebrantas: kun. 
Dubinskas ir tėvas Kornelijus, 
pasionistas jam pagelbėjo. Dėka 
Sesučių sumanumui, procesijoj 
buvo viena kita naujienybė. Y-Į 
pač gražų reginį sudarė berniu-i 
kai nešdami rankose atsikėlusio 
Kristaus vėliavukes, Mergaitės 
laikė lelijas. Bet visų širdįs dau
giausiai patraukė gėlių barsty-i 
tojas. Mažyčių nekalti veideliai, 
baltos lūpelės, mėlynos skraistės 
visus žavėti žavėjo. Bažnytinio j 
choro giedojimas kaip procesi-; 
jos metu, taip per mišias buvo, 
tikrai majestotiškas. Mūsų ener-, 
gingas Gerardas Kaprišiūnas į- 
dėjo daug darbo, daug pasišven-, 
timo, kad išpildžius Didžiosios 
Savaitės ir Velykų ryto apeigas, i 
Ypač gražų, bet ir graudingą 
vaizdą darė dalyvavimas mūsų 
senelio Klebono procesijoj. Ank
sti rytą pasiremdamas lazdute 
jis tris kartus su kitais apėjo a- 
pie bažnyčią, be abejo prisimin
damas tuos metelius kuomet jis 
buvo gan stiprus patsai nešti 
monstranciją toj procesijoj. Mi
šių metu jis pasiliko santktuari- 
joj, kaip pamokslininkas pabrė
žė, padėkoti Dievui už tuos 45 
Velykų rytus pergyventus su 
Baltimorės lietuviais ir pasi
prašyti to paties gero Dievulio, 
kad Jis leistų jam sulaukti dar

Deposits Received from $1 to $4,000
Joint Accounts from $1 to $8,000

“THE BANK ON THE HILI.”

CREMO ALE
s

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

Atėję j tavemus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausiu miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose,

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS

Dieistvitielny j Statski j Savietnik' s » • * >

(Tikras atsitikimas)

I.
Iš Istorijos žinome, kad vys

kupo Valančiaus metu (1849— 
1875) Žemaičių vyskupijos mie
steliuose buvo suorganizuota a- 
pie pusantro šimto pradžios mo- 

'kyklų. Kai tik, vyskupo įsaky
mu, tose mokyklose buvo pra
dėta dėstyti lietuvių kalba, mo
kyklos rusų valdžiai pasidarė 
kaulu gerklėje. Mat, jie negalė
jo pakęsti, kad lietuvių gyven
tojų tarpe kiltų švietimas, o tuo 
pačiu žmonės kultūrėtų.

Kam, kuriam tikslui reikalin
gas pavergtų tautų švietimas? 
— gaLvojo rusų administracijos 
atstovai; ir 1862 m. visos mo
kyklos, kuriose buvo mokinama 
ir lietuviškai, buvo uždarytos. 
Ir ką gi? Iki 1906 metų negalė
jome nė krusterti. Netgi nekal
ta lietuviška maldaknygė reikė
jo slėpti nuo rusų šnipų. Ir tik 
po 1906 metų galėjome kiek lai
sviau atsikvėpti, ilgainiui netgi 
pavyko vienur kitur įsteigti lie
tuviška mokykla. Tačiau ramu
mo niekuomet neturėjome, nes 
mokyklose dažnai lankydavosi 
įvairūs rusų valdininkai kabin- 
damiesi prie kiekvieno mažmo
žio. Jei dar kartais pasitaiky
davo kiek žmoniškesnis valdi
ninkas. tai nors galima buvo iš
siaiškinti. Bet tokių žmoniškų 
valdininkų buvo nedaug. Ir tai 
visiškai suprantama, nes rusai 
siųsdavo į mūsų kraštą kuo blo
giausius žmones, o ypač norin
čius padaryti pavergtųjų tautų 
sąskaiton karjeras. Vienas iš 
tokių “stupaikų” ypač pagarsė
jo dar prieš karą, kai pateko į 
mokyklų apygardą (učiebnyj 
okrug), kaipo globėjo (popieči- 
tiel) pavaduotojas Narvance
vas, kuriam kartu buvo paves
ta prižiūrėti visų nerusų moky
klų reikalai ir nuo šiol jį visi 
vadino viršininku.

Naujas globėjo pavaduotojas, 
viršininkas Narvancevas turėjo, 
tur būt, didelių kokiam nors di
dikai nuopelnų, nes oficialiai 
buvo vadinamas “Dieistvitielnyj 
statskyj savietnik” (Tikrasis 
valstybės tarėjas). Mūsų apra
šomo įvykio didvyris vietos

žmonių kalbų nemokėjo ir jų 
nesimokė. Tačiau valdžios aky
se jisai pasižymėjo nepaprastai 
dideliu laimėjimu.

Buvo šitaip. Narvancevas, ne
turėdamas niekuomet jokio dar
bo, kartą pareikalavo parodyti 
jam kelis lietuviškus vadovė
lius. Sekretorius nustebo, nesu
prasdamas, kam tai viršininkui; 
yra reikalinga. Bet, pildydamas: 
jo aukštą valią, netrukus atne
šė iš archyvo užregistruotus va
dovėlius. Narvancevas ilgai juos 
varteliojo, prisižiūrėjo iliustra
cijų, vienoje kitoje vietoje per- 
slebizavo pora sakinių ir, baig
damas vartelioti, norėjo atidė
ti į šalį. Bet tuo metu jam su
mirgėjo prieš akis žodis “ruse
no”.

Narvancevas pasiraivė kėdė
je, sumygo pirštuose nebaigtą 
rūkyti papirosą ir tuojau krei
pėsi į sekretorių:
— Sensacija. Žiūrėk, ką aš su-1 

sekiau!
Sekretorius pašoko iš vietos.

— Žiūrėk, žiūrėk! — kartojo 
džiaugsmingai Narvancevas.
— Kas tokio? — paklausė nu

sigandęs sekretorius.
— Durak! — riktelėjo Nar

vancevas. — Ar nematai šio žo
džio? Skaityk.
— Ru-se-no, — perskaitė se

kretorius.
— Ir dar nesupranti? Ot gal

va!
— Nikak niet, — teisinosi se

kretorius.
— Astalop. Daugiau nieko, — 

nusprendė viršininkas. — Tuo
jau pašauk mano pavaduotoją.

Sekretorius išbėgo prašyti 
Narvancevo pavaduotoją, pas
kui pakvietė dar vieną pavaduo- Į 
toją, kelis kitų skyrių vedėjus, 
porą referentų, net apsukresnį 
buhalterį, bet nieks negalėjo su
prasti Narvancevo sensacijos. 
Tačiau, gink Dieve, nė vienas 
nedrįso ką nors pasakyti. Visi 
tylėjo, ramiai stovėdami ir net
gi neraudonavo, kai Narvance
vas savo pavaldinius išvadino 
kvailiais, nieko neišmanančiais. 
Pagaliau pats pradėjo slebizuo- 
ti.

“Gaisrui bai-gian-tis dar vie-

I

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

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

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

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
$125 

65c. 
. 75c. 
$1.50 

90c.
$1.50 
$2.50

apvalūs kampai ....................................................................
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi. ............
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ...........
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai .....

viršeliai ....................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike 

apdarai,

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai

PULKIM ANT KELIŲ, juodi 
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis

555 pusi. ...tikros odos
raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai

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

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

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

65c. 
30c.
35c.
65c.

40c.

65c.

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi. .............        $2.50

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

‘ŠVENTAS DIEVE'
“šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3l/2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kaina

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama

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

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

* "

GEGUŽĖS-MAY 14 D.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos j Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 21 D., - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

GEGUŽĖS-MAY 21 D,. - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos laivu —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčiu C. pirm. A. J. Mažeika.

GEGUŽĖS-MAY 22 D.,
Cunard Linijos laivu — 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 D

LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be

M Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai— 
“Reentry Permit”.

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Darbininko Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680
i

|

7.4 ? J

i nur ki-tur ru-se-no ug-nis. Bet 
ne-tru-kus vis-kas su-griu-vo į

I gi-lią tamsią rūsį”.
, Narvancevas nusišluostė pra
kaitą.
— Och’ Prakeikta kalba! — ė- 

mė jisai skųstis. — Liežuvį ga- 
■ Įima nusilaužti. Ir velniai žino, 
' kam leidžiamos tokios mokyk- 
i los! Muraviovo mums reikia, ot 
kas. gaspada. Tik Muraviovo. O 
ne tokių, kaip jūs, kurie netgi 
nesupranta, kad štai šioje kny
goje yra įžeista mūsų kilni tau
ta, nenugalima valstybė, įžeisti 
esame mes, rusai. Supratote?
— T ak točno, — šūkterėjo cho

ru stovį ramiai valdininkai.
— O aš netikiu, ką jūs sakote, 

— ironizavo Narvancevas. — 
Netikiu. Ir tuojau patikrinsiu, 
ar jūs sakote teisingai.

Valdininkai stovėjo nejudėda
mi.

— Prašau, prašau perskaityti 
šiuos du sakinius ir pasakyti, 
kur čia nedovanotinu būdu yra 
įžeista rusų tauta, o tuo pačiu, 
prasti Hospodi, ir mūsų caras. 
Taip. Ir caras. Bet skaitykite, 
skaitykite.

Narvancevas liepė kiekvienam 
valdininkui balsiai perskaityti 
pacituotus sakinius. Visi iš ei
lės slebizavo, bet nė vienas švie
timo įstaigos šulų negalėjo pa
aiškinti, kur čia yra rusų įžeidi
mas, o juo labiau caro.
— Vot duraki, — riktelėjo 

Narvancevas, trenkęs ant sta
lo knygą. — Jums kiaulės gany
ti, bet ne valdininkais būti. Aha. 
O lietuviškai jūs mokate?
— Niekak niet, — atsakė visi 

kartu.
— Cha, cha,

tenkintas Narvančevas.
— Ir aš, gaspada, nemoku, o 

betgi susekiau, suradau tą vie
tą, kurioje yra įžeista mūsų 
kilni tauta, mūsų galinga vals
tybė... Kriminalas! Bet aš 
jiems parodysiu, pamokinsiu, 
jie atmins, kuo vardu. Cyps tie 
buntovščikai, tie nenuoramos. 
Maža jiems caro malonės, ne
užtenka rusiškų mokyklų. Užsi
geidė — velnias žino ko — sa
vų, lietuviškų mokyklų.. Karto
ju, kad čia reikalingas Muravjo
vas. Deja, — nuleido toną Nar
vancevas. — Jo jau nėra, o pa
minklo nieks nebijo. Blogi daly
kai, blogi. •

nusikvatojo pa-

Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 Weet Broadvay, So. Boston, Mass.

Ilgai dar Narvancevas kalbė
jo prieš lietuvius, žadėdamas 
juos tinkamai pamokyti. Jo kal
bos paklusniai klausė visi su
šauktieji valdininkai. Kai vir
šininkui nusibodo plūsti, jis ran
kos mostelėjimu atleido valdi
ninkus, kurie viršum pirštų, ty
liai išslinko vienas po kito iš sa
vo viršininko raštinės ir už du
rų dar po kartą žemai pasilen
kė, reikšdami tuo būdu vyres
nybei savo pagarbą.

Kai valdininkai išėjo, Narvan
cevas liepė paduoti žodyną, iš 
kurio norėjo dar labiau įsitikin
ti, kad vadovėlyje iš tikro nepa
lankiai yra išsireikšta apie rusų 
tautą. Narvancevui svarbu buvo 
išaiškinti ką reiškia keturi žo
džiai: “ruseno”, “rūsį”, “gilią” 
ir “tamsią”. Žodyne jis rado, su
sekė, kad rusiškai “ruski” lietu
viškai vadinasi “rusas”. Tiesa, 
ne visai panašu į žodžius “ruse
no” ir “rūsį”, bet šaknis ta pati. 
Vadinasi, pradžia yra. Reikia 
tik išaiškinti žodžius: “gilią” ir 
“tamsią”. Kai po valandos Nar
vancevas ir šiuos žodžius išši
fravo, jam galutinai paaiškėjo, 
kad čia tikrai yra nepalankiai, 
o gal net įžeidžiamai atsiliepta 
apie rusus. Iš to jis, kaip ir pri
derėjo ištikimam caro tarnui, 
ryžosi padaryti dvi išvadas: 1) 
tuojau pašalinti arba išsiųsti į 
kitą miestą cenzorių už tai, kad 
jis pražiopsojo tokį dalyką ir 2) 
uždrausti šį vadovėlį lietuvių 
mokykloms.

Tai padaryti pasiryžęs, virši
ninkas Narvancevas tuojau lie
pė sekretoriui parašyti skubų 
pakvietimą dviklasės. lietuvių 
mokyklos vedėjui, kad jis rytoj 
punktualiai devintą valandą a- 
teitų į apygardą ir tuojau pasi
rodytų jam, Narvancevui.

II.
Rytojaus dieną mokyklos ve

dėjas paskirtą valandą laukė 
viršininko, kuris jį pakvietė la
bai skubiu ir svarbiu reikalu. 
Koks tas buvo reikalas, nežino
jo ne tik sekretorius, bet ir 
šveicorius negalėjo painformuo
ti, nors šis daug dalykų žinojo. 
Vedėjas nekantravo, laukdamas 
pavaduotojo. Bet kaip tyčia jo 
nebuvo ir nieks negalėjo pasa
kyti, kur tuo metu galėjo Kiti 
Narvancevas. Tik šveicorius 
juokėsi po ūsu, ramindamas ve

dėją, kad ponas viršininkas apie 
dvyliktą malonės atvykti, o 
prieš trečią tikrai pasirodysiąs.
— Betgi aš esu kviestas devin

tai valandai.
— Tai tik taip rašoma, kad in

teresantai nepavėluotų, o gaspa, 
da činovniki gali ateiti ir vėliau. 
Jie ponai.

Vedėjas išsėdėjo laukiamaja
me daugiau trijų valandų ir pu
siau pirmos jį tikrai pakvietė' 
globėjo raštinėn.
— Aš tamstą kviečiau devintą; 

valandą, — pasitiko vedėją 
Narvancevas, — o dabar jau 
pusė pirmos. Ką tai reiškia?
— Jūsų mylista, — pradėjo 

teisintis mokyklos vedėjas, — 
aš atėjau punktualiai, bet...
— Bet ką? — nutraukė piktai 

Narvancevas. — Gal čia aš kal
tas? Kaip manote? A! Jūs visa
da geri, tik mes, valdžia blogi. 
Žinau jūsų paslėptas mintis.
— Aš nieko, nesakau, — kal

bėjo vedėjas, — Ne, tiktai...
— Gerai darote. Ir taip per 

daug turite laisvės, už kurią 
betgi nematytis jūsų pusės jo
kio mūsų carui dėkingumo. Jo
kio.
— Būčiau kitos nuomonės, — 

nutraukė vedėjas.
— Kai valdžios atstovas kalba,

— šūkterėjo Narvancevas, — 
pavaldiniams reikia tik klausy
ti. Malčat, ot kas jums galima. 
Daugiau nieko. Tačiau ne tam 
aš jus skubiai šiandieną pakvie
čiau. Yra labai svarbus reikalas, 
kurio, deja, mano bendradarbiai 
nepastebėjo.
— Klausau jūsų mylistos.
— Man betgi, pone vedėjau,—• 

pradėjo ironiškai Narvancevas,
— rodosi, kad kaip visi lietuviai, 
taip ir tamsta nesi nuoširdus. 
Čiort znajet, kaip gaila, kad iki i 
šiol dar neišrasta mašina, su ku- j 
ria galima būtų sužinoti visų ca- i 
ro pavaldinių mintys. Senai to 
iš vokiečių, kaipo iš gerų išradę-' 
jų, laukiame. Bet jie vis dar ne-' 
išranda. O tokia mašina mums 
labai reikalinga. Pavyzdžiui, Į 
nors ir dabar. Kalbuosi su ju
mis, o nežinau, ką manote. Gal 
gerai, bet greičiau tai blogai. K 
soialieniju — nežinau. O jei tu
rėčiau po ranka mintims atspėti 
mašiną, tuojau sužinočiau kas 
daryti. Tada nepasiriktum, tada 
pamočiau pirštu ir Padi ka ga-

lubčik. Bet, kai jos dar neišras
ta, turime tenkintis neginčija
mais faktais. O jų yra, pone ve
dėjau, yra. Paimsime nors ir 
caro portretus, kurie kabo jūsų 
mokykloje. Už tokį lengvama- 
niškumą imperatoriaus asmens 
atžvilgiu, vas vsiech v Sibir, ar
ba... Ir ką jūs sau geresnio ma
note. Toje pačioje sienoje, kur 
kabo caro portretas, pakabinti 
kažkokie jūsų buntovščikai.
— Tai didieji Lietuvos kuni

gaikščiai, — paaiškino vedėjas.
— Pirmą kartą girdžiu, kad 

Lietuva turėjp savo kunigaikš
čius, — pareiškė Narvancevas, 
— O jei ji ir turi, tai kas mums! 
Šiame krašte mes esame viešpa
čiai ir mums turite lenktis, turi
te parodyti savo pagarbą ir pri
sirišimą carui, turite būti dė
kingi už tą malonę, kad jis lei
džia jums gyventi ir nedraudžia 
tylėti. Bet... jūs netgi pagarbos 
neparodote, jūs mūsų batiuškos 
caro portretus kabinate kartu 
su kažkokiais Lietuvos kuni
gaikščiais ir dar keliais verš- 
kais žemiau. Taip. Žemiau. Mes 
žinome, tik iki šiol laukėme, kol 
jūs patys susiprasite blogai da
rą. Bet, kaip matyti, reikia pa
laužti jūsų užsispyrimas. Tai 
vienas įspėjimas. Esama ir dau
giau. Jūsų vartojamuose vado
vėliuose įžeista rusų tauta, ru
sai išvadinti tamsiais ir giliais 
žmonėmis. Ką tai reiškia? Kaip 
jūs drįstate! — ėmė nervintis: 
Narvancevas. — Kur kitur jūs 
už tai kalėjime supūtumėt. Tai 
tik mes esame tolerantiški, tik 
mes pro pirštus praleidžiame ši
tokius nedovanotinus prasikalti
mus. Bet įspėju, kad ir mūsų 
kantrybė išsisems. Kartoju — 
išsisems.
— Kas tokio? — paklausė ve

dėjas. — Nesuprantu.
— Cha, cha, cha, — nusikva

tojo atsilošęs Narvancevas — 
Nekaltučiai, nieko nežinote! O 
čia kas? — iššvokštė viršinin
kas, pakišdamas vedėjui vado
vėlį su pabraukta vieta. Vedė
jas, atidžiai perskaitęs, pareiš
kė:
— Nieko blogo, jūsų mylista, 

aš nematau. Čia aprašytas gais
ras.
— Ar jūs manote, kad aš esu 

kvailas, idiotas? — suriko Nar
vancevas. — Juk čia įžeisti ru
sai. Skaitykite “gilią, tamsią 
rūsį”. Vadinasi, rusas tamsus, 
gilus. Čia yra paslėpta rusų pa
žeminimo mintis. Aš gerai ži
nau, kad gilus, tai bus kvailas. 
Žinau. Manęs neprigaus!!
— Jūsų mylista, — ryžosi ve

dėjas, — čia nieko apie rusus 
nekalbama. Manau, kad poną 
viršininką kas nors bus blogai 
painformavęs. Prašau įsitikinti. 
Šiame skyrelyje rašoma tik apie 
gaisrą.

— A propos gaisro, — nusi- 
stvėrė Narvancevas. — Gaisro 
aprašinėjimas turėtų būti iš vi
so uždraustas, nes kelia žmonėse 
neramias mintis. Tačiau aš ži
nau, kad čia ne apie gaisrą rašo, 
o įžeidžia rusus. To ir mes, to
lerantiška tauta, nepakęsime. 
Bet nenoriu imtis griežtų prie
monių. Ne. Tai ne mūsų bude. 
Mes ir šiuo žygiu neprasilenksi
me su mūsų tradicinės toleran
cijos dėsniu. Iš kitos betgi pu
sės neleisime, kad jūs perdaug 
išnaudotumėte mūsų liberaliz
mą. Darydamasiš visa to, ką pa

sakiau, išvadą, aš..7
— Jūsų mylista, — atsiliepė 

vedėjas.
— Atimu balsą ir dar kartą 

primenu, kad, kai kalba valdžios 
atstovas, jam trukdyti negali
ma, negalima ir kitaip galvoti, 
kadangi jis neklysta. Ergo, ne
klystu ir aš, dieistvitielny] stat- 
skij savietnik Narvancevas ir 
todėl jums įsakau štai ką. —- 
Nuo šiandieną dvyliktos valan
dos nakties nei jūsų vedamoje 
mokykloje, nei kurioje kitoje 
lietuviškoje negalima naudoti 
štai šito vadovėlio. Nuo šiol jis 
uždraustas. Pamatavimas. Va
dovėlyje, cenzoriui neapsižiūrė
jus, autoriai įdėjo visą eilę sa
kinių, kuriais įžeidžiama rusų 
tautą — Supratote? — paklau
sė įbedęs žvilgsnį į vedėją Nar
vancevas.
— Supratau, — atsakė vedė

jas.
— Dabar galite eiti ir tuojau 

išpildykite šį mano įsakymą. 
Raštą gausite vėliau.

UI.
Kitą dieną visi rusų dienraš

čiai priešakyje su “Py čekiu Bes- 
tnuk” įsidėjo tokio turinio ži
nią:

“Dėka mūsų caro liberališ
kai ir tolerantiškai politikai 
visos jo maloniai globojamos 
tautos naudojasi laisve. Bet 
netrūksta ir visokių rusų tau
tos priešų, kurie visaip ją į- 
žeidžia. Toks įžeidimas susek
tas viename lietuviškame va
dovėlyje. Susekė globėjo pa
vaduotojas viršininkas, tikra
sis valstybės tarėjas Narvan
cevas, kuris tuojau pašalino 
iš vietos cenzorių, nestropiai 
ėjusį savo pareigas ir kartu 
uždraudė minėtą vadovėlį 
vartoti mokyklose. Spėjama, 
kad tokių nedovanotinų įžei
dimų bus ir kituose vadovė
liuose. Klausimas stropiai ti
riamas”.
Vietos lietuvių visuomenė, 

perskaičiusi tokią žinią ir suži
nojusi, kaip iš tiesų yra, buvo į- 
sitikinusi, kad viršininkas Nar
vancevas už tokį susikompromi
tavimą išlėks iš vietos. Tuo tar
pu po poros savaičių mieste pa
sklido gandų, kad ligšiolinis glo
bėjo pavaduotojas Narvancevas 
buvo apdovanotas tam tikru or
deriu.

Ar tokie gandai buvo teisingi, 
negaliu pasakyti, nes mano tė
vas, papasakojęs šį rusų viešpa
tavimo laikų tikrą atsitikimą, 
aiškinosi, nepatikrinęs, kadan
gi prieš patį Didįjį karą Nar
vancevas visiškai nelauktai bu
vo paskirtas Petrapilyje švieti
mo ministerijos tarėju.

B. Girinis.

Pilnųjų Blaivininku Metinis 
' Suvažiavimas

Gegužės 15 d. Šv. Petro par. 
pobažnytinėje salėje, ant 5-tos 
gatvės, So. Boston, Mass. įvyks 
Pilnųjų Blaivininkų metinis su
važiavimas. Suvažiavimas prasi
dės 11 vai. šv. mišiomis. Posėdis 
prasidės 1 vai. po pietų. Prašo
me visų blaivininkų skaitlingai 
dalyvauti.

ir Apskričio Valdyba. 
Kun, P. Virmauskis, 

Dvasios Vadas
A. Zaveckas, Pirm.
M. Piktalytė, Rašt.

r-GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI | 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”^

Plauk tiesiog j

KLAIPĖDA
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d..— iš Bostono gegužės 22 d.
Štai yra .Tam* gera proga aplankyti Lietuva Patogų, kambariai, gražų. vieiieji kem-
vieninteliu laivu, kuri* plauks tiesiog j Klai- bariai, plaukiojimo tMoefeai. gera* valgia,
pėdg Per vaizdinga Kiel Kanale. Pasitoekin- pramogos, mendagua patarnavime* ir g.lldi
kitę gera ir patogia kelione, kariai asmeoi*. vaizdai plaakiant per padnradioai Kiel Ke
kei vedoveuįa PIJUS BUKSNAITIS, Conard nslų. Smolkemių Mormodja kreipkitės paaWhite Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

CUNARD WHITE STAR
393 Boylston St., Bostdh, Mass.
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DARBININKAS 8

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.

DĖMESIUI
LDS 5-tos kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks 24 d. šio mėn. 1 
vai. po pietų, Šv. Juozapo para
pijos senos mokyklos kamba
riuose.

Visi nariai-ės prašomi atsi
lankyti susirinkiman, nes turė
sime daug svarbių dalykų ap
tarti. Atsilikę su duoklėmis ma
lonėkite ateiti ir atsilyginti.

VaZdyba.

Balandžio 6 d. įvyko Šv. Var
do draugijos susirinkimas. Da
lyvavo gausus būrys narių. 
Skaitytas laiškas iš Federacijos 
22 skyriaus, kuriame tilpo visų 
metų darbuotės raportas. Taip
gi perskaitytas laiškas LDS 
Centro “Darbininko” Intertype 
fondo reikalu. Be plataus svar
stymo iš savo mažo iždo drau
gija paskyrė §5.00. (LDS Cen
tras nuoširdžiai dėkoja Šv. Var
do draugijai už paramą “Darbi
ninkui”).

Šv. Vardo draugija nėra pa- 
šalpinė, bet idėjinė. Kartą į mė
nesį užprašo šv. mišias ir na
riai “in corpore” priima Šv. Ko
muniją. Šv. Vardo draugija 
daug dirba parapijai.

Šv. Juozapo parapijos “Bin
go’ vakarėliuose darbuojasi Šv. 
Vardo draugijos nariai, vadovy
bėje kun. Ed. Gradeckio. Šv. 
Vardo draugija leidžia mėnesinį 
laikraštuką, kuriame telpa vi
sas Waterbury lietuvių katali
kų veikimas. Redaguoja kun. B. į 
Gauronskis, draugijos dvasios 
vadas.

Balandžio 10 d. Šv. Vardo 
draugijos nariai mėgėjai suvai
dino dramą “Žydų Karalius”, 
kun. E. Gradeckio vadovybėje. 
Vaidino šie:

M. Virbickas, M. Alubauskai- 
tė, V. Meškūnas, J. Adomaitis, 
M. Adomaitytė, B. Ordeckas, J. 
Vitkauskas, J. Grebliunas, P. 
Ramanauskas, J. Stadelnikas, J. 
Bartavičius, V. Statkevičius, J. 
Kazlauskas, J. Liutkevičius, E. 
Povilaitis, A. Stasiūnas, A. De
reškevičius, R. Glibas, V. Mar
kevičius, A. Augustauskas, A. 
Vaičiulionis, O. Alubauskaitė, 
O. Buguzelytė, R. Jonavičiūtė, 
M. Staknytė, M. Mažeikaitė, P. 
Ramanauskas, A. Bukauskas, 
A. Miklinevičius.

Šv. Juozapo par. choras, va
dovaujant komp. A. Aleksiui, 
sugiedojo keletą giesmių. P-lė 
D. Morkevičiutė ir sesutės Lu- 
šiūtės sudainavo keletą liaudies 
dainelių. Kleb. kun. J. Valan- 
tiejus padėkojo publikai už gau
sų atsilankymą.

Pagelbėjo suruošti šį vaidini
mą šie: pp. J. Karys, A. Kan- 
kalis, J. Janušis, A. Miklinevi
čius, A. Račas, V. Stankus, V.

i urenąs, P. Ramanauskas, A. 
Krisevičius, T. Ačas, E. Vaitu
kaitis, E. Laskis, V. Meškūnas, 
A. Vaičiulionis. Vaidintojai sa
vo roles atliko kuopuikiausiai. 
Garbė jiems!

NUKAPOJO ALGAS
Waterbury visose dirbtuvėse 

darbdaviai nukapojo darbinin
kams algas 10 ir kitiems 15 
nuošimčių. Kovo 30 d. Ameri- 
can Brass kompanijos darbinin
kai išėjo į streiką. Taipgi išėjo 
į streiką ir kaikurių kitų dirb
tuvių darbininkai, nes toks 
darbdavių užsimojimas yra 
kenksmingas darbininkams. 
Darbininkai tikėjosi, kad visų 
dirbtuvių darbininkai išeis į 
streiką, bet jie to nepadarė. 
Taigi streikieriai buvo priversti 
grįžti darban. Taip ir baigėsi 
vienos dienos streikas.

Bal. 14 ir 15 dd., Šv. .Juoza
po par. svetainėje parodyta pa
veikslai Kristaus kančios.

Parapijos vakarienė įvyksta 
balandžio 23 d. Vakarienės ren
gimo komisija smarkiai darbuo
jasi, kad pavyktų. Šeimininkės 
yra šios: pp. Barkauskienė, Sta- 
seliunienė; rašt. p. Gerdžijaus- 
kaitėų kolektoriai: pp. J. Stul- 
ginskaitė, A. Miklinevičius, 
Markevičius, U. Liutkevičienė, 
Gerdžijauskienė, Matuliunienė, 
D. Matas, P. Jurkšaitis, I. Ra
kauskas, A. Šambarys, K. Dap
kus, P. Jakubauskas; pirm, 
kleb. kun. J. Valantiejus.

Koresp.

NEWARK,N.J.
BAŽNYTINIS KONCER

TAS
Verbų sekmadienio vaka

re, Šv. Cecilijos choras, 
vad. muz. A. Stanšausko 
išpildė gražų bažnytinių 
kurinių koncertą. Artistė 
J. Žukauskaitė paįvairino 
šio koncerto programą, ku
ri išpildė 3 numerius. Du 
kuriniu solo gražiai pagro
jo smuikininkas J. Čievie. 
Šiaip visą programą išpil
dė vietinis choras. Reikia 
pasakyti, kad Šv. Trejybės 
par. bažnyčia turi nepa
prastą skambėjimą, tad, 
kaip chorui, taip ir solis
tams tas daug priduoda 
reikšmės. Daug tam gelbs
ti geri vargonai, tik gaila 
kad šį kartą neteko išgirsti 
jais grojant solo. Šis cho
ras, jau kelintas metas ren
gia panašius koncertus 
Verbų sekmadienį, tik gai
la, kad labai maža žmonių

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

f

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

I PHONE
So. Boston 

2271

į juos atsilanko. Šį kartą 
tik apie 100 žmonių atsi
lankė.

Pritaikintą pamokslą pa
sakė apie muziką kun.-J. 
Simonaitis. Koncertas, su 
palaiminimu, tęsėsi valan
dą ir pusę. P.

ROCHESTER, N. Y.
VAKARĖLIS

Verbų sekmadienio vakare 
mūsų sodalietės surengė vaka
rėlį, kurio pelną skyrė gėlėms 
papuošti altorius. Didžiąją Sa
vaitę ir Velykų šventėse. Suvai
dino “Ponia Pipsė ir Panelė Tip- 
sė”. Vaidino: P-nia Pipsė — J. 
Levickaitė; P-lė Tipsė — Karo
lina Rovaitė; Jonytė — K. Šace- 
kaitė ir P-nia Gugelienė — L. 
Krajeriutė. Antras veikalas an
glų kalboje: “Off The Old 
Block”. Vaidino: Grandmother
— E. Skilinskaitė, Mother — H. 
Norkeliunaitė, Daughter — L. 
Berkauskaitė ir Sadie — a guest
— J. Stašaitė. Trečias veikalė
lis: “Moters Kerštas”. Vaidino: 
Alfonsas Strolis — B. Samuolis, 
Magdė Ragaitė — J. Wilimaitė, 
Aldona — M. -Kurmauskaitė, 
Saulutė — A. Levickaitė ir Bi
rutė — H. Matulytė. Vaidinimai 
buvo juokingi ir veikėjai gra
žiai savo užduotis atliko. Ka
dangi pelnas buvo skirtas Dievo 
garbei, tai Sodalietės atliko la
bai gražų darbą.

GRAŽUS DARBAS

P-lės Ona Skilinskaitė ir Ce
cilija Chapinaitė, sodalietės, at
liko labai sunkų darbą rinkda
mos aukas dėl įtaisymo gražaus 
užtiesalo repositorijos Didžią- 
jame Ketvirtadienyj. Užėmė 
daug gražaus laiko ir sunkaus 
darbo kol surinko tą sumą pini
gų, bet repozitorija labai gra
žiai atrodė. Kur yra noras ir 
pasišventimas, tenai ir sunkiau
sias darbas pasidaro lengvas.

VELYKOS
Prisikėlimo mišios ir procesi

ja įvyko 6 vai. ryte. Procesijai 
vadovavo klebonas Jonas M. 
Bakšys, kuris taipgi pasakė ir 
gražų pamokslą. Taipgi širdin
gai dėkojo p-lėms O. Skilinskai- 
tei ir C. Chapinaitei už sunkų 
darbą ir įtaisytą papuošalą re- 
positorijai; taipgi p. Jonui Č. 
Morkūnui, kuris paaukavo pai
nias papuošti bažnyčią laike Di
džiosios Savaitės ir Velykų ry
tą; Sesutėms, kurios labai sun
kiai dirbo, puošdamos altorius 
ir rengdamos vaikučius Velykų 
procesijai. Procesijos Didžiaja
me Ketvirtadienyj ir Velykų ry
tą buvo labai gražiai sutvarky
tos ir darė labai malonų reginį. 
Per prisikėlimo procesiją ir mi
šias žmonių buvo pilna bažny
čia.

ŠV. JURGIO ŠVENTE
Sekmadienį, balandžio 24-tą 

šventė mūsų bažnyčios globėjo 
Šv. Jurgio. Todėl suma bus lai
koma su įstatymu Švč. Sakra
mento. šv. Jurgio draugija da
lyvaus pamaldose “In corpore”. 
Klebonas prašė, kad visi parapi
jiečiai dalyvautų bažnyčioje lai
ke sumos, kad pagarbintų savo 
bažnyčios globėją. Vyturys.

HARTFORD, CONN
VYČIAI IR JAUNIMAS REN

GIA MINSTREL SH0W
Kaip jau minėjome, lietuvių 

parapijos jaunimas, vadovau
jant Jonui Gaučui, Vyčių pirmi
ninkui, rengia Minstrel Show, 
parapijos mokyklos salėj, sek
madienį, balandžio 24, vakare. 
Jaunimas nuoširdžiai kviečia vi
sus Hartfordo ir apylinkės lietu
vius - lietuvaites atsilankyti į šį 
linksmą juokų ir dainų vakarą. 
Dalis pelno eis parapijos naudai.

LIETUVIŲ EX-KAREIVIŲ
LEGIONIERIŲ BALIUS

šeštadienio vakarą, balandžio
23, parapijos salėje, lietuviai ex- 
kareiviai - legijonieriai rengia 
Military Bali ir floor show. Ko
misija nuoširdžiai kviečia Hart
fordo ir apylinkės lietuvius ir rėjo Monte Carlo Whist, Hart-

Buvusiam, Newark, N. J. — 
Bažnytinio koncerto aprašymas 
netilps, nes kito korespondento 
aprašymą gavome ankščiau ir 
telpa šiame numeryje.

Klausykit, Žmonės!
Sužinokite Tiesą 

apie Šviežius Ggaretus

Skaitykite
Šviežias cigaretas nevien tik turi 
geresnį skonį... jis yra geresnis 
dėl jūsų. Šviežias cigaretas dega 
išlengvo, nes jis turi drėgnumo. 
Nuvėsę cigaretai dega greit ir 
karštai, nes jie yra sausi.
Švieži cigaretai yra vėsesni rūky
ti, nes rūkytojas netraukia karš
čio į savo burną. Nėra progos 
gerklės erzinimui. Be to, jūs gau
nate ilgesnį rūkymą, nes cigare
tas lėčiau dega.
Šviežumas palaiko slaptybę ko
kybės. Šviežumas Old Gold Ciga- 
retų yra jums garantuotas per

jų supakiavimo.specialį būdą
Kiekvienas pakelis yra dvigubai- 
užklijuotas — padaromas visiš
kai neperleidžiantį-orą su ekstra 
Cellophane užvalkalu.
Old Gold Cigaretai daromi vien 
tik iš Prizinio Derliaus tabako, 
išrinkto, susendinto ir sumaišyto 
su gabumu įgyti iš 178 metų pa
tyrimų. Pristatomi jums Visados 
Švieži, kaip tik tinkamame drėg
nume bile klimate, bile kur. Leis
kite Old Gold išbandomam pake
liui pasakyti jums plačiau apie 
save.

PRYZINIO
DERLIAUS

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Vidujinis Užvalkalas 
iš ••CeUapbane” 

atsidaro iŠ VIRŠAUS

Established 1760

/'opr.. 1938. byP. LorilUrdCo.. Tnr.

Kiautinis Užvalkalas 
ii "Cnllophana" 

atsidaro H APAČIOS

ųŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na- 
ujienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Nerwork, nuo Kranto 
iki. Kranto.

2 UŽVALKALAI 

DUBELTAVO 

CELLOPHANE"
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

lietuvaites atsilankyti ir pasi- ford Times Institute. Atsilankė 
linksminti. Tikimasi, kad bus gražus būrelis parapijos mote- 
svečių iš kitų miestų, kaip tai: 
New Britain, Waterbury ir tt.

I

ŽINUTES
Verbų sekmadienį ir Velykose 

buvo gražios pamaldos mūsų 
bažnyčioje. Dalyvavo daug žmo- * 
nių. Buvo ir svečių kunigų į tai- Į 
ką, kaip tai: kun. dr. Starkus ir 
kunigas Švedas, abudu iš Lietu
vių Kolegijos, Thompsone.

Hartford High School studen
tai vaidins “Pageant” Bushnell 
Memorial, gegužės 21. Vyrau
jančią rolę turi lietuvis p. H. 
Elijošius. Minės 300 metų gyva
vimo Hartford High School.

Bingo įvyksta ketvirtadienių 
vakarais, mokyklos salėj, para
pijos naudai.

Švento Vardo Draugijos mė
nesinis svarbus susirinkimas į- 
vyks balandžio 27, mokyklos sa- 
liukėje. Kviečiame dalyvauti vy
rus ir vaikinus. Turės bendrą 
Šventą Komuniją gegužės 1 d.

Keturdešimtės atlaidai mūsų 
Bažnyčioje prasidės gegužės 1, 
ir tęsis gegužės 2 ir 3 d. Kleb. 
kun. Ambotas kviečia Hartfor
do ir apylinkės lietuvius ir lietu
vaites dalyvauti ir naudotis ne
paprastomis Dievo malonėmis.

Vietiniai vyčiai turės šokius 
savo kliubo kambariuose balan
džio 30, 7:30 vai. vakare.

Aną sekmadienio vakarą, mo
kyklos salėj įvyko Card Party 
dėl sergančios Grigaitienės. At
silankė nemažai žmonių. Liko 
gražaus pelno.

Parapijos Moterų Gildąs tu-

rų, mergaičių ir vyrų.
Sveikiname buvusius Hartfor- 

diečius Dr. ir Mrs. Aukštikal
nius Colney, kurie dabar gyve
na Waterbury. Maloniai kvietė 
dalyvauti jųjų 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvėse, ku
rios įvyks Waterbury, sekma
dienį, balandžio 24.

C. BROOKLYN, N. Y.
BAŽNYTINIS KONCER

TAS
Naujų Vargonų darbas 

jau baigiamas ir jų pa
šventinimas įvyks gegužės 
22 d. Taja proga bus su
rengtas bažnytinis koncer
tas. Dalyvaus apie šeši 
chorai. Be to pasižadėjo 
programoj dalyvauti Met
ropolitan Operos artistė p. 
O. Katkauskaitė. Bus ir ki
tų žymių solistų. Kad pa
rodžius naujų vargonų į- 
vairių balsų sąstatą, jais 
bus išpildyta keletas nu
merių solo. Sulig vargonų 
dirbėjų nuomonės, šie var
ginai bus vieni iš didžiau
sių šioj apylinkėj lietuvių 
bažnyčioj. Taigi Šv. Jurgio 
par. bažnyčia susilauks ge
rų vargonų. Tad ir į naujų 
vargonų pašventinimo 
koncertą turėtų atsilanky
ti visi, kas tik myli muziką.
MOTINŲ PAGERBIMAS

Šv. Jurgio par. choras

ir kitų Gerb. Bendradarbių svei
kinimai netilpo dėl virš minėtos 
priežasties.

LDS. Comecticut Apskričio 
Pranešimas

Pranešu, kad LDS Connecti
cut apskričio, pusmetinis suva
žiavimas įvyks 22 d. Gegužės š. 
m., Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 339 Green Str., New Ha- 
ven, Conn.

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

; gaiš ir rimtais įnešimais organi
zacijos gerovei.

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

į ir kaip rengiamasi dalyvauti.
Sesijos prasidės 1-mą vai. po 

j pietų.

į

B. Mičiūnienė, 
Apskričio Rašt-kė.

I

160 Vaikų Darželių 
Lietuvoje

KAUNAS — Balandžio 19 d. 
Iki šiol Lietuvoje jau įsteigta 
160 vaikų darželių, kuriuose au
klėjami ir prižiūrimi 5000 prieš
mokyklinio amžiaus darbininkų 
vaikų. Tie darželiai turi nemažą 
pasisekimą ir Klaipėdos Krašte.

Latvijos Užsienio Reikalų 
Ministras Kaune

KAUNAS — Balandžio 14 d. 
Latvijos Užsienio Reikalų Mi
nistras Munters privačiai viešė
jo Kaune ir tarėsi su Lozorai
čiu. Ta proga pareikštas abipu
sis pasitenkinimas kontaktų at
naujinimo, naudingu abiejų kai
myninių ir broliškų tautų san
tykiams.

Lietuvos Priešistorinis 
Muziejus

gegužės 8 d. eis bendrai 
prie Komunijos. Tuom jie 
nori pagerbti savo mamy
tes, kaipo Motinų pagerbi
mo Dienoj. Po 9 vai. mišių 
turės bendrus pusryčius 
kartu su savo mamytėmis. 
Gražus pavyzdys ir jis tu
rėtų pasilikti jaunimo tar
pe.

D

Kauno Vytauto Didžiojo Kul
tūros Muziejuje atidarytas 
priešistorinis skyrius. Skyrius 
labai įvairus ir įdomus. Jame 
sutalpinta daug retų daugiausia 
Lietuvoje rastų daiktų, vaizduo
jančių tolimus priešistorinius 
laikus.

New York City 
1938-IV-20 d.

G. K.

UŽDYKį DĖL ASTHMA
REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Gerb. Jonui Bu jai, Thompson, 

Conn. — Tamstos sveikinimas 
Velykų Šv. proga į Blaivybės 
numerį netilpo, nes gavome ka
da jau Velykinis “Darbininko” 
numeris buvo išleistas. Taipgi

Jei jūs kenčiate Asthmos atakus. jei jus 
smaugia dusulys., jei neatgaunate kvapo, 
jei negalite ramiai miegoti ir jei jūsų svei
kata naikina Asthma, tuojau parašyk 
Frontier Asthma Co.. kad ji prisiųstų 
jums uždyka išbandymui vaistu ir nuro
dymų. kaip galima lengvai pasigydyti. 
Nežiūrint kur gyveni ir ar pasitiki vais
tams ar ne. bet pabandyk jų parsitrauk
ti. Nežiūrint, kad ir visa gyvenimą gy- 
deisi ir nepasveikai. bet nenustok vilties, 
pasiųsk mums laiškų. prašant išbandy
mui vaistu, o mes tuojau jums pasiųsime. 
Jums nieko nekainuos.
Frontier Asthma Co., 196-C Frontier Bldg. 
462 Nlagra St. Buffalo. N. Y.




