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LDS. ŠVENTE
Trečias sekmadienis

Velykų skiriamas LDS 
Tai metinė

PO 
or-

ganizacijai. 
šventė — Šv. Juozapo glo
bėjo diena.
LDS kuopa įpareigojama 
tą sekmadienį užprašyti 
Šv. mišias ir kiekvienas 
narys turėtų ateiti išklau
syti ir bendrai priimti Šv. 
Komuniją.

Šįmet mūsų organizaci
jos metinė šventė supuola 
su Motinos dienos švente. 
Taigi sekmadienį, gegužės 
8, ne tik darbininkai, bet ir 
visas jaunimas rinksis pa
dėkoti mūsų visų Motinai 
Marijai ir Jos ir visų dar
bininkų globėjui Šv. Juo
zapui už užtarimą ir pagel- 
bą.

LDS kuopos, kur galima, 
turėtų suruošti vakarėlius 
svetainėse su turiningo
mis programomis: paskai
tomis, prakalbomis, vaidi
nimais ir 1.1. Kur LDS kuo
pos negali vienos surengti 
vakarėlio teprisideda prie 
jaunimo ir bendrai daly
vauja surengtuose vakarė
liuose. Lai Šv. Juozapo ir 
Motinos Marijos (Švento
sios Šeimynos) šventė bū
na mūsų visų šeimyniška 
šventė; lai susirenka visi 
bendrai į bažnyčias ir sve
taines ir tą dieną skiria 
savo dangiškos Motinos ir 
Šv. Juozapo globėjo garbei.

Kiekviena

Iš LDS H. A. Apskričio Gegu
žinės Rengėjų Susirinkimo
Sekmadienį, gegužės 1 d., 

š. m., 3:30 vai. po pietų, Šv. 
Roko par. naujoje salėje į- 
vyko LDS N. A. Apskričio 
ir Šv. Roko par. veikėjų 
su kun. Juozapu Petrausku 
priešakyj susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo ir 
Šv. Roko par. vargoninin
kas p. J. Vaičaitis, kuris la
bai nuoširdžiai parėmė ge
gužinės rengėjų sumany
mus, ir pažadėjo su parapi
jos choru sudainuoti gra
žių, ūpą keliančių, dainelių.

Susirinkime nustatyta 
Gegužinės - Pikniko prog
rama ir numatyta įvairūs 
skyriai: valgių, gėrimų, 
muzikos, Sporto, biznio ir 
kitų prašmatnybių.

Rengėjai tikisi šią gegu
žinę turėti sėkmingą, nes 
ji bus laikoma gegužės 29, 
prieš Memorial day, Romu
vos parke, Montello, Mass. 
ir tuom laiku esą Romuvos 
parkas yra vienas iš puoš- 
niausij parkų Naujoj An
glijoj ir ypač jaunimas 
mėgsta praleisti savo laiką 
ir turėti “good time”. Rap.
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Katalikas, kurs neremia kata
likiškos spaudos, neturi teisės 
vadintis geru Bažnyčios vaiku. 

Vyskupas Ketteleris

EINA NUO 1915 METŲ

Vakarienė Pavyko

Intertype
Dalyvavo

Cambridge, Mass. — Sek
madienį, geg. 1 d., įvyko 
Nekalto Prasidėjimo P. M. 
draugijos šauni vakarienė 
“Darbininko” 
fondo naudai,
nemažai žmonių. Bet jeigu 
žmonės būtų žinoję, kad už 
50 centų galima gauti tokią 
karališką vakarienę, kokią 
davė šeimininkės, tai žmo
nės būtų į svetainė netilpę. 
Toastmasteriu buvo kleb. 
kun. Pranciškus Juškaitis. 
Kalbas pasakė kun. Jonas 
Švagždys, LDS Centro Pir
mininkas, A. F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius 
ir p. Žiliene, vakarienes šei
mininkių ir draugijos pir
mininkė. Dainavo parapi
jos Radio Grupė, vadovau
jant muzikui M. Karbaus
kui.

Vakarienė praėjo gražio
je nuotaikoje ir gražiam ir 
kilniam tikslui liks nema
žai pelno, nes visi produk-i 
tai buvo suaukoti Cam
bridge geraširdžių biznie
rių. Cambridgiečiams, y- 
pač moterų draugijai pri
klauso nuoširdus ačiū 
tokį gražų darbą.

už

Veiks Atskirai Čekoslovaki
jos Klausimu

TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) GEGUŽES (May) 3 D., 1938 M., No. 34. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Darbininkai Prašo Dovanoti
Bausmę Darbdaviui

—®

Gegužės Pirmos Parados 
Uždraustos Čekoslovakijoj—
Prague, Čekoslovakija,— 

Geg. 1 d. — Šioje valstybė
je visos parados buvo už
draustos, kad išvengus 
riaušių, minint gegužės 
pirmą dieną.-

ŽINIOS IŠ TĖVYNĖS
(Generalinio Konsulato 

Žinios)
LIETUVOS DELEGACI
JA IŠVYKO Į VARŠUVĄ 

DERĖTIS

6,000 Policininkų Saugos 
Hitlerio Gyvybę

/ ________________________

Roma, Italija, geg. 2 d.—
- Neoficialiai apskaitliuo- 

jama, kad diktatorius Mus- dirbtuvę. Darbininkai, apie 
; ‘_S?^??_tarp 6L00??5 500> neteko darbo. CIO, ku-

ri atstovauja darbininkus, 
.. , siunčia delegaciją į Wa- 

_da J1S shington prašyti prez. Roo- 
-• 3 d. seVelto, ka(į darbdaviui 

V1SU_ valstybių bausmę dovanotų.

Clinton, Mass., geg. 2 d. 
— Teismas nubaudė žaislų 
išdirbėją, Ralph A. Freun- 

: dlich už nepaklusnumą tei
smui $1,000 ir kalėjimu. 
Darbdavis dėl to uždarė

7.000 policininkų saugoti i rį 
Vokietijos diktatoriaus 
Hitlerio gyvybę, ] 
atvyks į Italiją geg. 
Vadinasi, 1 
diktatoriai jaučia pavojų,' 
nes žino, kad ginklu ka- 

. riaujant, nuo ginklo jie pa
tys žus kada nors

Kaunas, balandžio 28 d. 
lietuvių delegacija išvyko 
pro Karaliaučių į Varšuvą 
derėtis geležinkelių 
siekimo reikalais.

Prof esi jonalų Organizatyvis 
Susirinkimas

susi-

19 Sudegė Orlaivy]

Gegužės 1 d. visame pa
saulyje praėjo ramiai. Di
džiose valstybėse, išskyrus 
Rusijoje, įvyko patriotinės 
demonstracijos.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ Į

•i T
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Paryžius, Prancūzija, — 
Geg. 1 d. — Kaip jau žino
me Anglija ir Prancūzija 
pasirašė militarę sutartį, 
pasižadėdamos viena kitą 
ginti kilus karui. Dabar 
Europoje svarbiausiu klau
simu yra Čekoslovakijos 
saugumas. Prancūzija turi 
sutartį su Čekoslovakija.

Kada Vokietija reikalau
ja, kad Čekoslovakija duo
tų autonomiją vokiečiams, 
gyvenantiems toje valsty
bėje, tai Čekoslovakija 
kreipėsi prie Prancūzijos 
ir Anglijos, prašydama pa
galbos. Anglija ir Prancū
zija pareiškė, kad jos ats
kirai ieškos būdų pagelbė
ti Čekoslovakijai apginti 
savo neliečiamybę ir nepri
klausomybę.

Protestantų Ministeris Metė 
Pamaldas Ir Išvyko Žuvauti
Springfield, Vt., geg. 2 d. 

— Vakar protestantų mi
nisteris Larrovve, atidarius 
žuvavimo sezoną, paliko, 
neatlaikęs pamaldų, kirku- 
žę ir išvyko žuvauti. Jis su
gavęs 8 žuvis. Taigi išrodo, 
kad tam ministeriui labiau 
rūpi žuvavimas, negu pa
maldos.

KUN. K. VASYS, 
Aušros Vartų par. ("VVorcester, Mass.) klebonas, nuo
širdus LDS ir “Darbininko” rėmėjas ir bendradarbis, 
pirmadienį, gegužės 2 d. išvyko į New Yorką, o iš ten 
trečiadienį, gegužės 4 d. vyksta į Europą. Kleb. Kun. K. 
Vasys vyksta į Šventąją Žemę, Eucharistinį Kongresą, 
kuris įvyks Budapešte, Vengrijoj, ir po to vyks į tė
vynę Lietuvą, kur išbus iki rugsėjo pradžios. Iš Lietu
vos grįš į savo parapiją. Kun. K. Vasys šiais metais mi
ni savo sidabrinį (25 m.) kunigavimo jubiliejų. Taigi 
mes linkime, kad jis savo jubiliejų maloniai pradėtų 
savo mylimoje tėvynėje dėl kurios jis tie^aaug darbo 
ir aukų yra sudėjęs ant jos aukuro, ypač kovose dėl ne
priklausomybės, o užbaigti sugrįžtų į savo parapiją. 
Šių žodžių rašytojui teko nuvykti geg. 1 d. į VVorcester, 
Aušros Vartų parapiją. Neiškenčiau neužėjęs į kleboni
ją atsisveikinti ir palinkėti garbingam vadui, kun. K. 
Vasiui laimingos kelionės ir malonių atostogų. Kleb. 
kun. Vasį radau besiruošiantį kelionėn. Kun. klebonas 
sako: “Aš jau seniai rengiaus aukoti kiek išpirkimui 
tos jūsų “armonikos”, bet vis neprisirengiau. Dabar ka
da atvykai, tai štai dešimkė į “Darbininko” Intertype 
fondą. Lai toji “armonika” dar geriau “groja”, kad 
“Darbininkas” pasiektų kiekvieno lietuvio kataliko na
mus”. Padėkojau kun. K. Vasiui už paramą “Darbinin-! 
kui” ir dar kartą palinkėjau laimingos kelionės ir gero 
poilsio, nes reikia pasakyti, kad per pastaruosius me
tus tikrai nusivargino ir išaikvojo daug sveikatos už
baigdamas bažnyčią, kuri yra gražiausiu paminklu.

Stalinas "Magiškame" Soste

Į

Suorganizavo Naują Politinę 
Partiją

Madison, Wrs., bal. 30 d.
— Wisconsin valstybės 
gub. La Follette užgyrė 
naują Nacionalę Progresy
vių partiją, kuris ateinan
čiuose rinkimuose žada su
lošti svarbią rolę. Toji par
tija būsianti “vidurinė”, 
tarp respublikonų ir de no- 
kratų. Šios naujos partijos 
obalsiai labai gražūs, bū
tent, rūpintis darbininkų 
ir ūkininkų gerove. Pir
miausia ši partija bandys 
įsistiprinti Wisconsino val
stybėje.

Maskva, Rusija, Geg. 1 d. 
— Sovietų Rusija gegužės 
1 d. rodė pasauliui savo mi
litarę galybę. Įvyko raudo
nosios armijos ir kitų gin
kluotų jėgų paradas. So
vietų diktatorius Stalinas 
sėdėjo specialiai paruošta
me soste ir žiūrėjo parado. 
Stalino sostas buvo taip į- 
rengtas, kad paspaudus 
mygtuką, tas sostas mo
mentaliai nusileidžia į po
žemius ir užsidengia plie
niniu dangščiu. Tai pada-! 
ryta, kad jeigu ką kas pa
stebėtų taikant šauti į Sta
liną arba kitokiu būdu nu
žudyti, tai Stalinas būtų 
momentaliai paslėptas po
žeminiame urve. Štai ko 
dasigyveno sovietų kruvi
nasis diktatorius Stalinas. 
Jis kiekvieną minutę dre
ba, kad jo paties “draugai” 
nenudėtų jo.

Stalinas Bus Nužudytas?

NUMATOMI LIETUVOS 
VYRIAUSYBES PASITA
RIMAI SU ŠVENTUOJU 

SOSTU
Kaunas, balandžio 29 d. 

Gegužės mėnesio pradžioje 
vyriausybė numato pradė
ti pasitarimus su Šventuo
ju Sostu valstybės ir Baž
nyčios santykiams išlygin-i 
ti.

į

NAUJA RADIO STOTIS 
BABTUOSE

I
i

I

Kaunas, balandžio 29 d. 
Lietuvos Vyriausybė nuta
rė statyti Babtuose 120 Kw 
radio stotį. Babtai yra ne
didelis miestukas už 30 ki
lometrų nuo Kauno labai, 
patogioje vietoje radio sių
stuvui.

Benjaminui Sykes,
Dieno-

ŠAUKIMĄ NEPAPRAS
TA SEIMO SESIJA

Gaeta, Italija, gegužės 2 
d. — Vakar 19 žmonių su
degė dideliame Italijos pa- 
sažieriniame orlaivyje, ku
ris susimušė į Maramola 
kalną iškilęs 2500 pėdų 
aukštumoje.

Komunistai Užpuolė Vienuo
les Seseris

Providence, R. I., geg. 2 
d. — Pereitą šeštadienį, 
piktadariai užpuolė tris 
vienuoles Seseris einant 
gatve. Vienai nutraukė 
viršutinį drabužį, o kitos 
turėjo bėgti į stovintį au
tomobilį, kad apsigintų 
nuo piktadarių. Spėjama, 
kad tą piktą darbą atliko 
komunistai.

Deportavo Socialistų Vadą

diktatorius Stalinas bus 
nužudytas ir Rusijoje kils 
nauja revoliucija. Tuos 
gandus paleido radio slap
ta stotis, kurios Stalino 
slaptoji policija jokiu bū
du negali susekti. Kaip jau 
buvo rašyta, už klausymą 
tos slaptosios radio stoties 
pranešimų net 800 klausy
tojų areštuota ir pasiųsta 
į Siberiją. Įžymus komisa
ras sušaudytas.

Kaunas, balandžio 30 d. j 
pasibaigus paprastai Sei- i 
mo sesijai, gegužės 1 dieną, ’ 
šaukiama nepaprastoji Sei-! 
mo sesija vienuolikai įsta
tymų projektų svarstyti.

PASIBAIGĖ BALTIJOS 
SPAUDOS SANTARVĖS 

KONFERENCIJA

Kaunas, balandžio 29 d. 
— Nuo balandžio 26 iki 28 
vykusi Kaune šeštoji Bal
tijos Spaudos Santarvės 
konferens i j a bendradar
biavimui plėsti pasibaigė. :

I
I Ankstyvas Perkūnas Jau 

Sudegino Apie 30 Trobesių

TEISE VILNIAUS LIE
TUVIŲ ORGANIZACIJŲ 

PIRMININKAS

Prieš gegužės pirmą die
ną Rusijoje buvo paleista 
gandai, kad gegužės pirmą

Kaunas — Šiemet esant 
ankstyvam pavasariui jau 
kovo mėn. pradžioje per 
mūsų kraštą perėjo audros 
ir perkūnijos. Iki balan
džio mėn. pradžios perkū
nas mūsų krašte sudegino 
apie 30 įvairaus didumo 
trobesių nuo perkūno įtren- 
kimo sudegė Panevėžio ap
skrityje. Taip pat perkū
nas sudegino vieną tvartą 
Vilijampolėje.

Vilnius, balandžio 29 d. 
Lenkų teismas teisė užda
rytų lietuvių organizacijų 
Vilniaus krašte pirminin
kus už nušviečiantį sunkią 
lietuvių būklę memorialą 
Lenkijos prezidentui.

Vilnijos Lietuviai Tebespau- 
dziami

VILNIUS, balandžio 18 d. — 
Lietuvių spauda vietos valdžios 
organų dar iki šiol tebevaržoma 
ir draudžiama.

Sekmadienį, gegužės 1 d., 
Statler viešbučio salione, 
Bostone, Lietuvių Katalikų 
Federacijos apskričio ko
misijos iniciatyva, įvyko 
antras iš eilės lietuvių ka
talikų profesijonalų susi
rinkimas. Susirinkimą a- 
tidarė laikinasis pirminin
kas kun. Pranciškus Juras J 
Lawrence lietuvių parapi
jos klebonas; maldą sukal
bėjo kun. J. švagždys, 
Brocktono lietuvių par. 
klebonas.

Turiningas paskai tas 
skaitė adv. B. Sykes iš Nor- 
wood; adv. J. Cunys iš W. 
Roxbury, ir kun. P. Juras.

Po paskaitų susirinkimą 
vesti kun. P. Juras pavedė 
adv.
vice - prezidentui, 
tvarkėje buvo vienas svar
bus klausimas, būtent, 
konstitucijos projekto, ku
rį paruošė kun. P. Juras, 
svarstymas. Daugiausia 
kalbų buvo dėl organizaci
jos vardo. Projekte buvo 
pasiūlyta vardas: Lietuvių 
Katalikų Profesionalų Or
ganizacija. Susirinkimas 
priėmė vardą: Lietuvių 
Katalikų Alumnų Organi
zacija. Organizacijos tiks
las: Katalikiška Akcija.

Šios organizacijos nariais' 
gali būti tik lietuviai kata
likai. Metinė nario mokes-

I nis vienas doleris.
Laikinoji valdyba per

rinkta. Liko tie patys, bū
tent: pirmininkas kun. P. j 
Juras; vice-pirm. adv. B. 
Sykes; sekr. Julė Jakavo- 
nytė; ižd. adv. J. CūnysJ 
knygyninkas mokytoja iš 
Brockton. Narių priėmimo 
komisija: Dr. Povilas Jak- 
mauh (Jakimavičius), p. 
Ėst. Sykes (Adv. B. Sykes 
žmona) ir Dr. Kvaraciejus.

Susirinkimas vienbalsiai 
1 nutarė parašyti laiškus gu
bernatoriui, tarybos na
riams ir kongresmanams 
Dr. Povilo Jakimavičiaus 
paskyrimo reikalu; padė
koti gubernatoriui už pas
kyrimą ir prašyti tarybos 
užgirti Dr. Jakmauh Mass. 
Valstybės Sveikatos komi- 
sijonierium. Adv. B. Sykes 
pareiškė, kad jis organiza
cijos vardu jau yra siuntęs 
gub. Charles F. Hurley ir 
tarybininkams laiškus, bet 
susirinkimas rado reikalą

Jersey City, N. J. — Pe
reitą šeštadienį, vakare, 
miesto valdžia deportavo 
Norman Thomas, socialis
tų vadą, buvusį ministerį, 
kada jis bandė pasakyti 
kalbą iš automobilio. Poli
cija jėga jį nuvedė ant lai
vo ir paleido važiuoti į New 
Yorką.

Norman Thomas dabar 
nori sužinoti ar jis gali už- 

i vesti bylą prieš miesto val
džią, remiantis taip vadi
namais Lindbergo pagrobi
mo įstatymais, kurie buvo 
išleisti po to, kada buvo 
pagrobtas ir nužudytas 
Lindbergho kūdikis.

DERYBOS MIŠKUI
PLUKDYTI VANDENS 

KELIAIS

Kaunas, balandžio 29 d. 
prasidėjo vandens keliais 
susisiekti miškui plukdyti 
derybos.

dar gyviau tuo reikalu pa
sidarbuoti.

Susirinkime dalyvavo a- 
pie 70 profesionalų: iš So. 
Boston, Brockton, Nor- 
wood, Lawrence, Worces- 
ter ir kitų kolonijų.

Kitą susirinkimą sušauk
ti palikta valdybai. Susi
rinkimas užsibaigė ir ėjo 
labai gražioje nuotaikoje. 
Iš profesionalų susirinki
mui daug gyvumo ir rimtu
mo įnešė Dr. Povilas Jak- 
mauh. Susirinkusiųjų var
du adv. Sykes jam už tai 
nuoširdžiai padėkojo ir pa
linkėjo laimėti sveikatos 
komisijonieriaus vietą.

Rap.
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LDS 1-mos Kuopos Narių 

Dėmesiui
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nėšio pamaldos prie Pane
lės Švenčiausios buvo lai
komos bai. 30 d., 7:30 vai. 
vak., geg. 1 d., 2:30 valan
dą po pietų, gegužės 2 die
ną, 7:30 vai. rytą.

Šią savaitę tos pamaldos 
bus laikomos sekančiai: 
gegužės 3 d., 7:30 valandą 
rytą, gegužės 4 dieną iki 7 
dienos, 7:30 valandą vaka
re.

klaiisytojų
vo tiesiog .suelektrizuoti. 
Tikras nuostolis yra, kad 
choras nepakartoja to ža
vaus parengimo bent pen
kis kartus. Rap

Nutarimu LDS 1-mos kp. 
pereito susirinkimo turiu 
garbės pranešti visiems 
gerbiamiems mūsų kuopos 
nariams, kad LDS 1-mos 
5p. Šv. Mišios, sąryšy su 
Šv. Juozapo LDS organiza
cijos Globėjo švente, įvyks 
sekmadienį, gegužės 8 d., i 
8:30 vai. ryte, Todėl prašo-■ 
mi visi LDS 1-mos kp. na
riai ateiti į bažnytinę salę 
8:00 vai. ryte ir “in corpo
re”,* dalyvauti laikomose 
narių intencijai šv. mišio
se. Buvo pageidauta, kad 
nariai atlikę iš vakaro iš
pažintį dalyvautų per savo'garbei. 
šv. Mišias Šv. Komunijoje, i Visose šios arkivyskupi-

* J. Kumpa, jos parapijos vaikai — jau-
LDS 1-mos Kp. Rast., njmas turės speciales ryti- 

Įnes pamaldas.
So. Bostono lietuvių Šv. 

Petro bažnyčioje vaikams
Šv. Petro So. Bostono lie-j mišios skiriamos ir bendra

MARIJOS DIENA

Balandžio 24 d. mūsų na
muose įvyko Marijonų Ko
legijos naudai parengimė- 
lis į kurį susirinko didelis 
būrys Tėvų Marijonų prie- 
telių ir rėmėjų. Šiuomi rei
škiu gilią padėką už atsi
lankymą visiems svete
liams, p. D. Zaletskui už 
paskolinimą kėdžių, o p. 
Barisui už atvežimą jų.

Bostono diecezija šven
čia gegužės 7 dieną kaipo 
Marijos Dieną. Ragina vi- 

;sus tą dieną, jei galima, iš-! 
klausyti šv. mišias ir pri- 

. imti Šv. Komuniją Marijos

Kotrina Vosylienė

Jaunuoliai Privertė Nuimti 
Raudoną Vėliavą

PAMALDOS

Bostone gegužės pirma 
diena praėjo ramiai. Radi
kalai (komunistai ir socia
listai) neturėjo pasisekimo 
suruošti demonstracijos. 
Būrelis radikalų ant Bos
ton Common bandė pade
monstruoti, bet niekas ne
išėjo. Buvo iškėlę raudoną

tuvių bažnyčioje, geg. me-įsv. Komunija 8 vai. ryte. |škarmaią, bet vaikai ir tą 
privertė nuimti ir kalbėto
jus nušvilpė. Nors toks 
vaikų darbas nėra girtinas, 
bet radikalai ko ieškojo, 
tą ir gavo. Jie neturėjo pa
sekėjų, o savo radikališku
mą norėjo pademonstruoti 
vaikams. Taigi šįmet rau
donųjų demonstracijos išė
jo labai skystos.

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. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

i Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
Kamp. Inmau arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

IŠPAŽINTYS
Geg. 5 d., Šv. Petro baž

nyčioje išpažintys bus 
klausomos 4 vai. po pietų ir 
7:30 vai. vakare, prieš pir
mą penktadienį mėnesio.

KRIKŠTAI Šypsenos kontesto laimėtojai. Metinėje Boy’s 
Atlethic League’s “Didžiausios Šypsenos New Yorke” 
konteste laimėjo dovanas šie du: Jimmy O’Brien 4 m. 
amžiaus, ir Rose Rushit, 7 metų amžiaus.

Ilsėkis laisvoje Lietuvos žemė
je, drauge Kazimierai, Tavo pa
mokslus ilgai prisimins ir pa
prasti lietuviai ir, ypač, kariai, 
uniformuoti Lietuvos sūnūs.

V. Uždavinys.

Pravesta 20.000 km. Naujų 
Kelių

GRABORIAI
—

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vietai 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

Kaunas — Žemės tvarky
mo įstaigoms kelius teko 
tvarkyti dvejais atvejais— 
skirstant kaimus viensė
džiais ir naujus kelius nu
tiesiant. Išskirstyt u o s e ' 
kaimuose naujų kelių pra
vesta apie 20,000 kilomet
rų. Naujus kelius teko pra- Į 
vesti tiems ūkiams, kurie j 
neturi susisiekimo su savo 
atskiromis ūkio dalimis ar- { 
ba su viešaisiais keliais ir, 
senus kelius teko keisti 
naujais, kai seni keliai su
sisiekimui nepatogūs. Ligi 
šiol naujų kelių nutiesta 
1.500 vietose. Naujai pra
vestieji keliai užima apie 
12.000 ha žemės ploto.

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
502 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Besidence: 198 M St. 
Tet ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

skersai gatvės, nė dėmesio 
nekreipia. Ten pat polici
ninkas su savo greituoju 
motociklu paprašė “džen- 
telmaną” sulaikyt savo au
tomobilį ir išsimelduot.

Iš sulaikyto automobilio 
iššokęs “ponaitis”, nusi
meta pirštinaites ant sėdy
nės ir šaukia — “Štai dėl 
ko turim būt komunistais! 
Nes ir važiuot laisvai ne
galima”. (Mat be “cenzū
ros” ir Amerikoje gyventi 
neleidžiama).

Policininkas pamatęs, 
kad jis turi reikalą su rau
donuoju vyruku, nusigrį
žęs žengia prie policijos 
viršininko, kuris čia pat 
netoliese stovėjo ir kalbasi, 
duodamas progą ataušti į- 
kaitusiam jo klijentui.

Palikęs prie sulaikyto au
tomobilio raudonasis vyru
kas net prunkščia kolioda- 
masis, kas tik jam atėjo 
minty. j Raudonajam ponaičiui
Sugrįžta policininkas prie nustatyta prasikaltimai e- 

jo. Kur tau?’ Negali susi- są net keturi: akiplėsišku- 
šnekėti! Veržiasi iš sulai- mas, netvarkoj laisnis, ne- 
kyto vyruko necenzūruo- tvarkoj registration ir 
tos šnekos. Policininkas greitas važiavimas. Teis- 
duodamas progą ataušti, mas jį pripažinęs kaltu ir 
grįžta atgal prie polic. vir- priteisęs bausmės $20.00. 
šininko, ir taip pakartojęs Įdomi šio įvykio užkuli- 
net kelis kartus. į sinė procedūra, kuri tuo

Galop pamatęs, kad šis tarpu lieka šios žinios re- 
įkaitęs ponaitis neturi ri-Į porterio repertuare, 
bų savo 'džentelmanišku-J Rap.

mą’ perstatyti, paliepęs už- 
daryt savo armoniką ir pa
rodyt “laisnis” ir “regis
traciją”. Bet šis ponaitis 
jų pas save neturėjęs.. O 
prie to dar smarkiau pra
dėjo koliotis. Tuomet poli
cininkas pasakė, kad jis jį 
areštuosiąs vietoj, jeigu 
jis nesielgs žmoniškai. Bet 
kur tau?! Tuomet polici
ninkas už kalnieriaus ir į 
daboklę. Vedant į dabok
lę, pagailo vyro jo žmonai, 
kuri visą laiką sėdėjo auto
mobilyj ir sekė įvykį. Iššo
kus iš automobilio pradėjo 
maldauti aiškindama, kad 
jo įsikarščiavimas esąs tai 
naturalis jo būdas. Jo, gir
di, toks amatas, nes jis 
dramaturgas, dramatizuo
ja viską namuose, scenoje, 
per radio ir tt. Policinin
kas atsako, jeigu jis dra
maturgas, lai vaidina sce
noje ar studijoj, bet ne 
gatvėje.

j Raudonajam

Kamčiatkoje Išsiveržė 
Ugniakalnis

dieną i 
I 

išsiveržė: 
kuris,

MASKVA — Kovo 28 
Kamčatkoje, apie 60 kilometrų j 
nuo Petrapavlovsko, 
Avačinsko ugniakalnis, 
jau 10 metų buvo apgesęs. Toks 
smarkus ugniakalnio išsiverži
mas yra buvęs tik prieš 39 me
tus.

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

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 

564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Lenkai Apie Suvalkų 
Klaipėdos GeležinkelįGegužės 1 dieną, Šv. Pet

ro bažnyčioje tapo pakrikš
tytas sūnus Alfonso ir A- 
leksandros (Savickaitės) 
Matačiūnų vardais Myko
las Alfonsas. Kūmai buvo

■ Jonas Gintalas ir Stanislo
va Matačiunienė.

Tuo laiku taip pat tapo “376
pakrikštyta duktė. Wayne jau^ durls ir areštavo 6 

komunistus ir simpatizato- 
rius, kuriuos kaltino loši
me šventadienį. Taip tai 
So. Bostono komunistai 
minėjo gegužės pirmą die
ną ir tą minėjimą užbaigė 
policijos nuovadoje.

Geg. 1 d., bažnytinėje sa
lėje, sėkmingai įvyko ir

Policija Padarė Kratą Lietu
vių Komunistų Klube

Sekmadienį, geg. 1 d., po 
pietų, slaptoji policija už
puolė lietuvių komunistų 

iš-
ir Agnės (Savickaitės) Pa- 
rker. Kūmais buvo Alfon
sas Razvadauskas ir Ale- 

, na Savickaitė.

i
i

-

Paieškau darbą už zę-Į 
krėsti joną. ~ 
be šeimynos, 50 metų am- choro dainų ir šposų vaka- 
žiaus, blaivus. Kam iš gerb. ras Visas choras, gabioje

Lenkų Krokuvos spauda rašo, 
kad ryšium su numatomu tran
zitu pasidaręs aktualus Kazlų 
Rūdos — Šakių — Tauragės — 
Klaipėdos geležinkelio tiesimo 
klausimas. Šis geležinkelis ne 
tik prie Klaipėdos priartintų 
Vilniaus ir Suvalkų kraštus, bet 
smarkiai sutrumpintų kelią 
tarp Kauno ir Klaipėdos.

ĮVAIRŪS skelbimai

(VAIRŪS SKELBIMAI
ŽAVUSIS CHORO PA

RENGIMAS

Siūlo Lietuvių -Lenkų 
Taikos Teismą

ir JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Esu našlys ir pavyko Šv. Petro parapijos V

žiaus, blaivus. Kam iš gerb.
klebonų reikėtų zekrestijo- vadovybėje artisto R. Jus-
ną, prašyčiau suteikti man 
progą, Juozas Rimkus, 76 
B St., So. Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAS
Brolis paieško vilniečio lietu

vio STANISLOVO ČIBIRO, ki
lusio iš Kūjiškės kaimo, Daugė
liškio parapijos, Švenčionių as- 
krities, lenkų okupuotos Lietu
vos.

St. Čibiras yra apie 50 metų 
amžiaus, prieš keletą metų gy
veno Nek Yorke. Paprastas dar
bininkas. Ką nors apie jį žinan
tieji maloniai prašomi pranešti 
Darbininkui, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

kos, energingai ir su di
džiausiu entuziazmu daina
vo linksmas lietuviškas 
dainas. Šposų ir juokų pri
krėtę p. Šimkus iš Worces-

So. Bostone, gegužės 1 d. 
viename parengime vedė
jas įsakęs tik po vieną ger
ti. Suprantama, svečiai tik 
po vieną iš sykio ir gėrė 
kol nusigėrė.

Policija Rado $20,000 Grobį
krėtė p. Šimkus iš Worces- Policija, darydama kratą 
terio, daktaras Antanėlis, So. Bostone, J. O’Meara na- 
keturios kūmutės, du jau- muose, 728 E. Second St., 
nu vedybų nuskriausti vy- rado įvairių daiktų vertės 
rai, “mažas” vokietukas, $20,000, kurie esą vogti. A- 
teta, rusai ir du vaikinai reštuotas tėvas J. O’Meara, 
virtę “šyva kumele”. Pui- 49, jo sūnus Vincent, 21, ir 
kiai grojo du vaikinai man- duktė 16 m. amž. Policija 
dalinu ir gitarų. Žavingiau- veda tardymą ir tyrinęji- 
sis dalykas buvo tai mergi- mą. 
nų tikrai profesionališkas 
dainavimas. Kaip po pietų, 
taip ir vakare penki šimtai

Iššoko, Kaip Pilypas IŠ 
Kanapių

Mirė Jaunas Kunigas - Geras 
Pamokslininkas

j

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN « EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bretnerliavene užtikrina patogių kelionę j Kamiu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEWYORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno nr 
Hamburgo. Mės pagelbčsime jums išgauti svečių ir 
iinmigracijos vizas dėl Jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba
252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBUBG-AMEB1CAB Uit. 
NORTH GEBMAM 1LOTD

t

— Štai dėl ko turim būt 
komunistais! — šaukia po
licijos sučiuptas, žinomas 
šioje apylinkėje “cenzūros 
nepripažįstąs bepartyvis”. 
(Jis nesenai tūlame susi
rinkime So. Bostone visa 

i gerkle šaukė nepripažįstąs 
i jokios cenzūros, jam visos 
srovės bei visi žmonės yra 
vienodi: ar katalikas, ar 
komunistas, ar pažangie- 
tis-laisvamanis, ar žydas ir 
tt. ir tt)

Buvę taip:
Šiomis dienomis kelyje 

iš Brocktono į Bostoną, per 
Avon, Mass. miestelį visu 
smarkumu drožia automo
bilis, net ir tose vietose, 
kur žmonės turi pereiti

kunigo pareigomis. Susitikau 
su juo, kaip su karo kapelionu. 
Kapelionavo įvairiose kariuo
menės dalyse, važinėjo iš Kauno 
į Klaipėdą, į Šančius. į Šiaulius. 
Visur karių buvo mėgiamas, vi
sur laukiamas, visur jo pamoks
lai mielai klausomi. Kalbėjo jis 
karštai, nuoširdžiai, jaudinan
čiai. Ypač gražūs pamokslai jo 
būdavo, kai jis vėlinių dieną 
kalbėdavo karių kapinėse, kada 
iš kapinių vėlinių pamaldos bū
davo transliuojamos per radiją, 
kada jas klausydavo visa Lietu
va.

Kas jį pažino, o pažino jį daug 
kas kad ir labai jaunas buvo, 
visi jį mylėjo dėl jo nepaprasto 
demokratiškumo, paprastumo 
ir širdingumo. Niekas nematė jo 
susiraukusio, visuomet links
mas, su šypsena ir daina lūpo
se... Ir štai... negailestinga mir
tis sulaiko jo dainą, surakina jo 
šypseną pačiame žmogaus - ku
nigo - pamokslininko - inteli
gento - lietuvio patrijoto su
brendime...

Sunkiai pakėlė jis didelę vidu
rių operaciją. Po jos gerai neat- 
sigavęs turėjo pakelti didelį 
smūgį, motinos mirtį. Turėjo 
gyvenime nemažai ir kitų nema
lonumų. Ir štai Didįjį šeštadie
nį, kada į Įgulos (kariuomenės) 
bažnyčią rinkosi jo pamokslų 
pasiilgusieji kauniečiai Rezurek- 
cijoms... kun. Kazimieras Juška 
nuėjo atsiskaityti su Tuo, Kurio 
garbei pamokslus sakė, Kuriam

Telegrama iš Lietuvos prane
šė labai trumpą žinutę:

Šių metų balandžio 16 dieną 
Kaune mirė karo kapelionas 
kun. Kazimieras Juška.

Tai ir viskas. Dar pažymėta, 
kad jis buvo garsus paskuti
niais laikais pamokslininkas.

Amerikos lietuvių visuomenei 
jis ankščiau mažai kam buvo ži
nomas. Noriu nors dabar kiek su 
jo asmeniu supažindinti. Aš jį 
pažinau nuo 1919 metų Vilniuje, 
kur mes kartu Vilniaus lietuvių 
gimnazijoje mokėmės; jis vy
resnėse klasėse, aš jaunesnėse. 
Tačiau mes visi jaunesnieji jau 
tuomet Kaziuką pažinome, ne 
vienas juo sekti norėjome, nes 
jis reiškėsi moksleivių tarpe 
kaip gabus kalbėtojas, linksmo 
būdo vyrukas ir didelis scenos 
mėgėjas. Nei vienas gimnazijos 
parengimas (vaidinimas) be jo 
neapseidavo ir jo vaidinamieji 
asmenys išeidavo visuomet ryš
kiausi, iš publikos susilaukda
vo nemažai pritarimo. Malonu 
būdavo su juo sykiu scenoje pa
sirodyti. Kaip visi mes, taip ir 
K. Juška nepatiko lenkams. Jis 
turėjo iš Vilniaus krašto pasi
traukti ir visi labai nustebome 
pasilikę Vilniuje, kai patyrėme, 
kad mūsų “Kaziukas” įstojo į 
kunigų seminariją ir vėliau ta
po kunigu. Mums atrodė, kad 
jis, tokis gyvas, judrus, galėjo 
tikti tik scenai, būti tik artistu.

Vėliau, kai susidūriau su juo 
kaip su kunigu, vėl galėjau pasi
džiaugti jo gražiai einamomis jis gražiai tarnavo.

i

Vilniškis “Slowo” rašo: Įvai
rių ginčytinų klausimų, kurių 
pilna Vilniaus krašte, sprendi
mui geriausia būtų įvesti nuola
tinį iš lietuvių ir lenkų sudary
tą taikos teismą”. O “Kurjer 
Powszechny”: “Nėra abejoji
mo..., kad paskutiniais įvykiais 
padarėme Lietuvai moralinę 
skriaudą... Visų pirma geram 
sugyvenimui reikalinga iš mūsų 
pusės nuolaidos... Leisti veikti 
uždarytosioms lietuviškoms or
ganizacijoms, pašalinti iš jų ne
prašytus kuratorius atidaryti 
uždarytąsias mokyklas — šit 
pačios pirmosios nuolaidos, ku
rios

»■
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būtinos Vilniaus krašte.

JUOKELIAI
Kodėl Lenkai Neokupavo 

Lietuvos

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savintnk.

447 Broadway, So. Boston. 
Parduoda Overglobe ir kitu 

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

— Kodėl lenkai šį kartą 
neokupavo Lietuvos? — 
klausia vienas lenkas kito.
— Taigi, kad nežinau, — 

atsako paklaustasis.
— Todėl, kad trūko kari

ninkų.
— Kaip tai? Juk karinin

kų turime be galo daug..
— Tik atsiminkite, kad 

vienam redaktoriui pri
mušti reikėjo keturiasde- 
šimts karininkų, o kiek jų 
reikėtų visai Lietuvai oku
puoti?..

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas 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

Kokia Vilniuje Svarbiausia 
(staiga

— Kokia Vilniuje svar
biausia įstaiga? — klausia 
lenkas lietuvį.

— Posterunka, — atsako 
tas.
— Kodėl?
— Ten lietuviai visuomet 

gauna trumpą ir aiškų at
sakymą — kumščiu į vei
dą.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.



Antradienis, Gegužės 3 d., 1938

Gurklianiškis

DANGIŠKOS POEZIJOS
MENUO

ŠTAI Aš VIEŠPATIES 
TARNAITE...

Nazareto miestelio pa
krašty, — pusiau kalno “ 
šlaite, prakaltas, — pusiau 
iš priekio prilipytas ma
žas namelis. Jis stovėjo 
nuošaly, kaip ir daugelis 
kitų, tokią pat skurdžių 
namelių, ir niekuo nesis
kyrė iš visų.

Dailydės namai. Nešima-

Marija sustojo; pasigerė
jo ir pasilenkus ištiesė ran
ką... Tačiau Jai buvo gaila 
skriausti to tyrų žolinėlio, 

ian^r J* tenuraškė, tik vieną 
įjos pražydusią šakelę ir į- 
i dėjusi pintinėlėn — pri
dengė nuo saulės.

Su pražydusio tyrų žoli
nėlio, šakele — Viešpaties 
Tarnaitė — skubino pri
lankyti, gyvenančią vie
nam Judėjos miestelyje,tė čia jokių brangesnių savo giminaitę.

n.
Iš pietų, nuo Adriatiko, 

neria traukinys per Alpių 
________ Pietinėj kalnų

vertingesnių dalykų. Buvo 
skobnis, židinys, keli sun
kūs akmens indai vande
niui ir dar smulkesni na
mų apivokos daiktai. Skie- skardžius. T* ‘ ’
droš medžio gabalai ir me- pusėj — heroja vynuogės, 

z-1 1 i -v-»«-» 1 t i i 1 • i *1 i • jdžiui apdirbti įrankiai — 
krito į akis.

Jauna Mergelė — kur tai 
ruošės kelionėn. Tvarkė, 
dėliojo savo pintinėlėje 
daiktus. Dėjo balto švaru
tėlio audeklo, viniojo tik 
ką išketą kvepiančių pa
plotėlių, ir dar kokių tai 
daržovių.

Toji mergelė, buvo —Ma
rija, Juozapo sužadėtinė. 
Ji ruošėsi kelionėn — ap
lankyti savo giminaitę.

Sf. * Sc

Kitą dieną saulei, dar ne
tekėjus — Marija apsisiau
tusi plačia skepeta, jau ė- 
jo, palikusi Nazaretą, į 
šiaurės rytus. Kojos basos, 
tik po kojų padais pariš
tais sandalais. Rankoje lai
kė prikrautą pintinėlę; 
skubino nuleidusi akis že
myn; kelias buvo siauras, 
tiesiog takelis — pilnas 
mažesnių ir didesnių akme
nų ir aštrių skeveldrų. Rei
kėjo didelio atidumo, kad 
labiau nesusibraižius ar 
susižeidus kojų.

Tik kur nekur, prie ak
menų augo dagis skurdus 
augalėlis. Perdžiūvus, per
daug nevaisinga žemė.

Marija skubino, daužė 
kojas į kietus akmenis, ne
labai tesidairė į šalis.

Netoli tako pamatė, di
desnės uolos unksmėje, 
kažkokį gražų žolinėlį. Ma
tyt čia buvo žiupsnelis 
smulkesnės ir derlesnės že
mės. Žolinėlis visas žydėjo 
baltais žiedais.

V •

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 ją 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

Draugiją Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS iVČ.
FlrmlninkS — Eva Markslenfi,

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

VJce-Pirm. — Ona Venienė.
811 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fln. RaSt. — Marijona MarkonlntS, 
4115 IVashington St, Eoslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iidlnlnkė — Ona StanlnllntA,

105 West 6th St, 8o. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
Knsos Olob.—Marijona AukStlkalnien€,

111 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarnlnka mtoaak».
7:30 vai. vakare, pobatnytlnfij rre 
tainėj.

Visais draugijos reikalais kretpkltts 
psa protokolą raitlnlnkę.

kvepia tik ką nuplautas 
šienas.

Tik retkarčiais aukštai, 
iš po tiršto debesų rūko — 
bliksteli lopinėliai balto 
sniego.

Pro pat vagono langus 
prabėga didelios, pražydu
sių alyvų puokštės, šniokš
čia krisdamas žemyn kalnų 
upelis.

Traukinys sustoja ilges
niam laikui — net kelioli
kai valandų.

Miestelis Alpių užvėjoj. 
Skaidrūs 
nys; — 
baltas katedros bokštas, 
su laikrodžio rodyklėmis 
aukštai.

Jau vakaras. Saulė už Al
pių kaž kur nusileidusi. 
Trys kelionės draugai pa
traukė šventyklon.

Šventovėje prietema. 
Spalvoti langų stiklai pagi
lina vakarą.

Pamažu, žvakių šviesa, 
nušvinta didysis altorius; 
įspūdingai šviesa nuo alto
riaus krinta ant gotiko 
kalnų ir aštrių skliautų.

Sugaudžia vargonai ir iš
silieja taip artima meliodi- 
ja choro balsai. Giedama 
Marijos garbei — gegužės 
mėnesio litanija...

Atsitiktinai grįžta tėvyš- 
kėn, keleiviai, susikaupu
siais veidais, žibančiomis 
dėl ašarų akimis, nors sve
tima kalba, bet taip arti
ma, pasiilgusiai paguodos 
sielai, giesme, jaučiasi su
žavėti.

Dravos vande- 
į juos atsimuša

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

IV. JONO EV. BL. PAS ALPINS 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas švagždys,
601 Cth St., So. Boston, Mass.

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

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

Fln. RaSt Aleksandras IvaAka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Masa

IMInlnkas, Andrius Zaleskaa,
702 Fifth St, So. Boston, Mass.

Maršalka, Jonas Talki r,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tpe 
a» nedėldienl kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 492

E. 7th St, So. Boston, Masa
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Valstybines literatūros premijos įteikimo iškilmės Kaune, Valstybes Teatro rūmuose. Dešinėje laureatai ir garbės prezidiumo na
riai, kairėje publika.

Sutemo. Gesino jau ant 
altoriaus žvakes, skirstėsi 
kalnų miestelio jautrūs 
maldai ir Marijos garbei, 
katalikai, — tik tie, čia 
niekam nepažįstami kelei
viai, nenorėjo skubintis iš 
bažnyčios.
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Saulė pro kalnų skliau
tus išlindus nusišipso į sku 
biai vingiuojantį Dravos 
slėniu traukinį. Dravos 
vanduo skaidrus ir tur būt 
šaltas: ją nuolat papildo iš 
aukštų uoluotų viršūnių 
šokinėją kriokliai. Bėga 
traukinys į vakarus.

Anapus upės kartais pra
siskleidžia plačios erdvios 
terpukalnės. Išlenda aikš
tėn eilės retokų ir smulkių 
namelių, kurių vidury 
stiebias smailas bažnyčios i 
bokštas, tartum koki eglu
tė, iš t,arpo retokų krūmų.

Vėl praslenka statūs uo
loti kalnai. Saulė nuslinko 
už jų. Išlenda iš vakaro 
prieblandos namelių šešė
liai, aukštas kalnų kaime
lio bažnytėlės bokštas... Į 
Ten, prie vakaro žvakių 
šviesos aidi Marijos litani
ja.

III.
Baltom langinėm sekly

čia. Stora, sena liepa gau
bė iš šono pažaliavusį, ap-! 
samanojusį šiaudinį stogą.

Žieminių gėlių kelmeliai 
jau stiebės josios palangė
mis; kitos jų jau krovė 
žiedus.

Lakštingala čia pat krū
meliuose, prie tekančio 
griovio — pradėjo naktinę 
šaunią giesmę. Visa namų 
šeima rinkos seklyčion.

Pravėrus jos pagražin
tas duris — priešais, prie 
galinės sienos — puošės 
altorius. Altorius panašus 
į bažnyčios altorių: — vi
dury paveikslas — Marija 
pakėlus savo žvilgsnį į dan
gų; Ją supa būrys angelų.

Stovi žvakės, puodeliai 
dar nepražydusių alyvų 
žiedų, mėlynų žibučių ir 
baltų saulučių, — žalių rū
tų vidury.

Iš abiejų šonų altorių su
pa, tik ką išsprogę berže
liai iki pat lubų. Stalas bu
vo užtiestas balta spurguo- 
ta staltiese.

Dvi vaškinės žvakės liep
snojo. Virš trijų dešimčių 
metų vyras, nuplikusia 
kakta — šeimos galva — 
tėvas, su maldaknyge ran
koje; čia pat ant suolo ga- 
la alkūnėm atsirėmusi 
klūpėjo žmona ir du ber
niukai iš abiejų jos pusių.
— Motina nepalitėtoji, — 

Motina meilingoji — mels
kis už mus! — Sklydo gies
mė — malda, to mažo, bet 
taip jaukaus šeimos būre
lio.

Laukinių gėlių ir berželių 
kvapas, giesmė ir nuoširdi, 
nors — rodos, — kukli mal
da — pripildė apitamsią, 
žemą seklytėlę...

Kad lenkai labai “honoravi”, 
kas gi to nežino. Savo ponišku
mą visur kiša, patys savim di
džiuojasi, o visus kitus, ką tik 
gali, niekina, teršia. Visi arti
mesnieji lenkų kaimynai tai ge
rai žino, o ką bekalbėti apie lie
tuvius, kurie nekartą įvairiom 
progom ir įvairiom sąlygom 
“susiženyti” (įvairiom unijom) 
turėjome.

Štai ir dabar, kaip praneša 
Lietuvos spauda, “Dvidešimtas 
Amžius”, “Ūkininko Patarėjas” 
ir kiti, lenkų rėksniai Varšuvos 
ir Vilniaus gatvėse teršė kaip 
įmanydami lietuvius ir Lietuvą.

Kai kalba paprasti rėksniai, 
neatsakingi — ką čia su jais ter- 
štis. Nemalonu tai nemalonu 
klausyti, bet praleidžiama pro 
ausis. Tik štai išeina viešai prieš 
lietuvius kalbėti atsargos kari
ninkas, taigi “polskas poručni- 
kas, oficieras”, ir šis lietuviams 
girdint pasako, kad lietuvių tau
ta, tai niekšų vagių tauta...

Vargšas poručnikas! Per siau
rai jis mato pačius lenkus ir ne
žino kitų nuomonės apie juos 
pačius. Tegul jis nors Ameriką 
pamatytų ir susipažintų su ame
rikiečių nuomone apie lenkus.

Kada minimas “oficierius” — 
poručnikas lietuvius vagimis iš
vadino, girdėjo vienas jaunas 
lietuvis, stipraus kūno sudėji
mo, šviesus inteligentas, buvęs 
skautas, tarnavęs ir lenkų ka
riuomenėje, matęs lenkų aukš
tąsias mokyklas, plačiai kelia
vęs Pranas žižmaras. Gatvėje, 
žinoma, negi pulsi prie jo ir rei
kalausi, paprastai tariant, satis
fakcijos...

— Nusidėjėlių gynėja, — 
Nuliūdusių linksmintoja,...
— Krikščionių pagelba — 

Karalienė Angelų — mels
ki už mus!..

* * ♦

Vidudienį, saulė iškilus 
pačioje aukštumoje. Tylus, 
tylus oras. Rytuos, iš baž
nytkaimio pusės — gau
džia varpas...

Seklytėlėj ties viduriu al
toriaus, klūpo moteris. Pa
kėlus akis į Marijos pa
veikslą, — kalba Angelo 
pasveikinimą...

... Gojelio pakraščiu bėga 
vaikai. Bėga, sustoja, pasi
lenkia. Ir vėl skuba kitur, 
naujon vieton. Ką tai ren
ka, ko tai ieško?..

... Paskui žagrę eina be 
kepurės vyras. Persižegno
ja, nubraukia rankose per 
kaktą — užsideda šiaudinį 
brilių ir eina išversta va
ga, paskui žagrę toliau.

Atbėga vaikai iš lauko 
tekini. Kiekvienas su pilna 
sauja visokių lauko gėlių. 
Jau naujus puodukus, pri
pildo šulinio vandens ir į 
juos įstatę baltus, mėlynus 
ir kitokius žiedus — įnešę 
seklyčion — stato prieš 
Marijos paveikslą.

ĮVAIRIOSZINIOS
Pr. Žižmaras Ataušino Lenko 

Karštį
Palydi lietuvis lenkų karinin

ką į vieną gražiausių Vilniaus 
kavinių. Aplink išsipusčiusi len
kų frantą nemažai jo draugų, 
panelių. Pranas žižmaras įeina 
į jų tarpą. Klausia atsargos po- 
ručninką:
— Ar tamsta sakei, kad lietu

vių tauta vagių tauta?
— O jakže, sakiau — didžiuo

damasis atsako honoravas len
kas...
— Šitaip, ponuli? — atšauna 

Pranas žižmaras ir, visai ne
lauktai, savo smagiu delnu 
pliaukšterna niekinančiam fran
to... veidelin, net kavinė sus
kamba.

Pašlijęs lenkelis nebežino ką 
daryti, o mūsų lietuvis, lietuvių 
garbės gynėjas, palieka savo vi
zitinę kortelę... Jei nori, prašau 
su manim dvikovon.

Visi įtemptai laukia dvikovos. 
Lenkas pasirenka dvikovai kar
dus. Pranas žižmaras treniruo
jasi, mankštinasi... Duos dar 
kartą honoravam lenkeliui, bet... 
šis, nors ir atsargos karininkas, 
pabūgsta, viešai atsiprašo žiž- 
marą ir lietuvius už įžeidimą...

Teko patirti, kad daug Ameri
kos lietuvių Pr. žižmami (jo 
adresas: Wilno, ui. Dąbrovvskie- 
go 5) nusiuntė sveikinimo laiš
kų, o kai kas ir piniginių dova
nų.

Tikrai gražus darbas.
Lietuviai visur ir visi turėtų 

ginti lietuvių tautos garbę, ne
leisti, kad įvairūs driskiai mus 
niekintų. Kai mes neleisime mū
sų niekinti, kai mes patys save 
gerbsime, tai ir kiti mus gerbs.

Kl. Klepka.

Nežino Iš Ko Gyvenama
“Vilniaus Žodis”, rašo, 

kad paskutiniuoju metu 
Švenčionių Storasta pradė
jo teirautis, kas moka al
gas uždarytos “Ryto” dr- 
jos pradžios mokyklų mo
kytojams. Tuo reikalu 
Švenčionių storastija krei
pėsi į mokyklų inspekto
rių, bet iš ten negavo jo
kių žinių. Ryšium su tuo, 
balandžio 4 dieną Švenčio
nių storastijoje buvo tar
doma Švenčionių “Ryto” 
buvusios lietuviškos moky
klos mokytoja M. Kriau- 
čiukienė.

Laikraštis pastebi, kad 
uždarius “Ryto” draugiją, 
lietuvių visuomenė tos 
draugijos reikalams dau
giau aukų nebesiunčia ir 
mokytojai dirba be jokio 
atlyginimo.

SPORTNINKAI LIETU
VOJE LAUKIAMI NE VĖ
LIAU LIEPOS 15 DIENĄ

Kaunas, balandžio 29 d. 
Lietuvos Tautinės Sporto 
Olimpiados komitetas pa
geidauja, kad aktyvieji 
sporto dalyviai jau Kaune 

ligi liepos 15 dien. Organi-’ 
zuotai laukiami užsienio 
lietuviai svečiai. Būtų biu
ras rūpina atvykstantiems 
užsienio lietuviams Kaune į 
kelis tūkstančius kamba
rių, kur jie galės apsigy
venti labai patogiomis są
lygomis.

Charwatas Varšuvoje
Varšuva — Vokiečių te-l 

legramų agentūros žinio
mis, į Varšuvą atvykęs 
Lenkijos pasiuntinys Kau
ne Charwatas, pareiškęs 
spaudos atstovams, kad 
lenkų lietuvių santykiai iš 
lėto plečiasi normavimo 
kryptimi.

Pranešta Apie Austrijos
Pasitraukimą Iš Tautų ! 

Sąjungos
Berlynas— Vokiečių dar

bo ministeris pranešė tarp
tautinio darbo biuro direk
toriui Ženevoje, kad Aus
triją prijungus prie Vokie
tijos ji nustojusi kaipo sa
varankiška valstybė eg
zistuoti ir tuo pačiu pasi
traukia iš Tautų Sąjungos 
ir iš tarptautinio darbo 
biuro.

Spauda Dar Vis Draudžiama
Jau kuris laikas, kai len

kų spauda rašo apie lenkų! 
lietuvių broliškumą, kuris,! 
jų žodžiais, ypač turįs būti 
sustiprintas diplomatinius 
santykius tarp abiejų val
stybių užmezgus. Uždary
tieji lietuviški laikraščiai 
Vilniuje buvo žadama vėl 
leisti.

Tačiau, kaip matome, lie
tuviški laikraščiai ir iki
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CREMO ALE
Padarytas Tam,

TZ J 1 • Visus!
Atėję j tavernos ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių 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.

MMNMNMNttNNMMeMMMMMMeMM

šiai dienai yra draudžiami. 
Buvo mėginama vietoje už
draustojo “Vilinaus Ryto
jaus” leisti “Viltį”, apie 
kurią net pati lenkų spau
da rašė, jog tikrai toks lie
tuviškas laikraštis galėsiąs 
Vilniuje eiti. Bet šiomis 
dienomis pirmajam “Vil
ties” numeriui išėjus, Sto
rasta įsakė tą laikraštį 
konfiskuoti. Tuo būdu Vil
niaus krašto lietuviai, ne
žiūrint visokių gražių žo
džių, kurių Lenkijos spau
da negailėjo vietos lietu
viams, vis dėlto jie ir to
liau palikti be savo spau
dos.

LDS. N. A. Apskričio Metinis 
SUVAŽIAVIMAS

Įvyks birželio 5, š m., 2 
vai. po pietų, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje, Wor- 
cester, Mass.

LDS 108-ji kuopa ir kleb. 
kun. K. Vasys maloniai su
tiko ir kviečia skaitlingai 
atvykti visus LDS narius 
šiame suvažiavime.

Apskričio Valdyba, nuo
širdžiai kviečia visas kuo
pas išrinkti atstovus į šį 
suvažiavimą ir skaitlingai 
dalyvauti.
Dvasios Vadas —

Kun. S Kneižys,
Pirmininkas —

Jonas Kumpa,
Vice-Pirmininkas —

Antanas Zavetskas, 
Iždininkas —

K. Nadzeika, 
Sekretorius —

T. Versiackas.
-------------------- !

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeuendence Day, 

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

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

Mass. under the Act of March 8, 1870
Acceptance for mailing at speniai rate of postage provided for in Sectlon 1108 

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

Amerikoje metams ..................
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams

Rašo Valaitis
<1 •* t ♦ I* 
//Prancūzijoj Nėra Dievo

Kazys Sabalis

PAVOJAUS VALANDOJ

SUBBSCRIPTION BATES: 
Domestic yearly ................ ..
Forelgn yearly ..........................
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

$4.00

$5.00
DARBININKAS

806 West Broadway, South Boston, Mass.
. Telephone SOUth Boston 2680

Bendrasai Angly-Prancūzy

LAIŠKAS IŠ PRANCŪZU1 pe galima rasti, nors ma- 
JOS

Išvažiavę užsienin kail su kuriais teko kiek
kurie mėgsta “su džiaugs- Placlau pasikalbėti, 
mu” pranešti saviškiems, 
kad, girdi, ten nėra Dievo, 
bažnyčios tuščios, niekas 
netiki. Pažiūrėkime, ką 
kalba gyvenimo faktai.

TIKINTI BEDIEVIAI
Reikia pripažinti kaip 

tiesą, kad didesnė prancū
zų tautos dalis tikėjimo ne- 

! praktikuoja. Bet tai nerei- 
! škia, kad jie visi yra bedie-

Dievą tiki, tik nesupranta' sa^ė “sutriuškint tą niek-
*• ' A | •9 i 1 j f • 1 -T—> v

žai, ir praktikuojančių ka-

Prancūzija gyvena sunkų politinį ir socialinį lai
kotarpį, kitais žodžiais, serga komunizmo liga. Kiek 
laiko atgal atrodė, kad Prancūzija neišliks nuo bolše
vizmo, nes komunistai ten buvo surengę tokį pat per
versmą kaip Rusijoj prie Kerenskio, kurio rolę turėjo 
Bliumas. Bet Bliumas krito, o komunistai vis dėlto ne
laimėjo. Jie, žinoma, neprisipažįsta prakišę ir tęsia ko
vą toliau, tačiau numanu, kad Prancūzijos įvykiai nei
na tokia kryptimi, kaip Rusijoj. Čia kažkas užkliuvo.

Priežaščių, be abejonės tenka ieškoti kultūriniam 
skirtume tarp Prancūzijos ir Rusijos. Prancūzija vie
na iš kultūringiausiųjų pasaulio šalių, gi Rusija — na, 
žinome, kokia buvo Rusija prieš karą. Inteligentija ten 
buvo gan aukštai pakilusi, kad ir ėjo netikslia krypti
mi, bet liaudis stovėjo beveik ant aziatiško lygmens — 
tamsi, nuskurdusi, žiauri, pilna laukinio gobšumo ir 
lengvatikė. Leninui užteko tik paleisti žavėjantį šūkį: 
“žemė ir laisvė”, ir rusų liaudis įsikibo į bolševizmą 
kaipo į staiga atsiskleidusį rojų. Tačiau rusų liaudis 
bematant skaudžiai nusivylė ir jei šiandien ji turėtų 
galimybės sukelti antrą revoliuciją, tai ją padarytų 
kaip tik priešinga kryptimi — prieš bolševizmą.

Prancūzai visa tai mato ir, nežiūrint karštligingosj 
komunistų agitacijos, į bolševizmą skersai žiūri. Be to, 
jie turėjo nemaža pamokų ir iš savo istorijos. Jie per
gyveno didžiąją revoliuciją ir 1871 metų komuną. Tie! 
pasaulinės reikšmės perversmai nepakeitė iš esmės 
prancūzų tautos psichologijos. Eilinis prancūzas labai; 
prisirišęs prie nuosavybės ir sudaro tikrą smulkaus' 
buržujo tipą. Lenino ar Stalino “komunizmas” jam ne- j 

• priimtinas. Laisvamaniškai patriukšmauti bei komu-' 
nizmu pagąsdinti stambesnius kapitalistus — kodėl 
ne? Tokioms pramogoms prancūzas labai tikęs, bet pa
čiam būti komunistu ar, dar aršiau, staliniško tipo bol
ševiku — ne, tai jau perdaug aziatiška. Prancūzas taip! 
toli neis. Nesąmoniška vergija, iš kurios nėra išsigel
bėjimo, prancūzui neįmanoma.

Tačiau tai dar nereiškia, kad komunizmo sąjūdis 
Prancūzijoj jau būtų likviduotas. Toli gražu ne. Agita
cija viršūnėse ir proletariate dar ilgai nenurims, bet iš j 
viso atrodo, kad sveika orientuotė prancūzų tautoj imai 
viršų.

Anglija akiliai seka tą vidujinę prancūzų kovą. 
Premieras Chamberlain tikisi, kad komunistinis bau
bas ten atslūgs. Ir pačioj Anglijoj darbo žmonės prade
da nusivilti sovietų “rojumi”. Masiniai komunizmo va
dų sušaudymai labai daug tam padeda. Mylintiems lais-

SUTRIUŠKINT TĄ 
* NIEKŠŲ! ’ '

Dabartinių prancūzų ne
tikinčiųjų ir nepraktikuo
jančių apkaltinti negalime. 
Jie yra prinokę praeities 
vaisiai, žvelkime atgal. 
XVIII šimtmetyje Prancū
zijoj gyveno du vyrai: Ru
so ir Volteras. Pirmasis sa
vo raštais pasėjo laisva- 

viai, kurie sakytų Dievo maniškas idėjas,^ antrasis 
nesą. Ne! Didelė jų dalis į į netpa~

reikalo praktikuoti tikėji-j^”» y. katalikų Bažny- 
mą kasdieniniame gyveni- C13; 
me. Tai yra tikinti bedie
viai, kurie jau yra kelyje' 
pasidaryti tikinčiais kata
likais. Jie jau žiūri atsigrį
žę ne į Maskvą, bet į Romą.
PRAKTIKUOJANTI KA
TALIKAI — KOMUNIS

TAI
Yra dar keistesnių daly

kų, kad katalikai, kurie 
skaito katalikiškus laik
raščius, eina išpažinties, 
priklauso prie komunistų 
partijos. Lietuviškai gal
vojant, tai nesuderinama. 
Tačiau reikia pažinti pran
cūzų komunistus. Vieni jų 
(tai mažuma), kurie yra 
kominterno šalininkai. Šie 
yra atskiri bedieviai ir ko
voja su religija. Kiti gi (tai 

| didžiuma), kurie kovoja su 
kapitalizmu (neteisingu 
turtų paskirstymu) už dar
bininkų būvio pagerinimą, 
bet ne su religija. Šių tar-

!
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Prancūzų revoliucija 
(prasidėjo 1789 m.) šių vy
rų idėjas (mintis) įvykdė 
praktikoje. Nuo to laiko 
Prancūzija bedievių ranko
se. Kairiųjų valdžia atsky- 
rėrė valstybę nuo Bažny
čios, įvedė “kiaulinę” met
rikaciją, iš mokyklų paša
lino tikėjimą ir t.t.

Tokiu būdu dabartinė 
kartą yra mokinys bedie
viškos mokyklos, spaudos 
“šuninės” moterystės. Bet, 
prancūzų tauta jau pama
tė socializmo “rojų”, atsi
peiki ir kelia akis į kryžių, 
kurį neseniai kojomis min
dė.
MILIJONAI MELDŽIASI

Prancūzų puskatalikių, 
kurie praktikuotų religiją 
pagal ūpą ar pagal virši
ninko įsakymą tautiškose 
šventėse, nežino. Kurie yra 
praktikuojanti katalikai,

Neliūdėk, Tėvyne, rūpesčiais pražydus, 
Kas, kad Tavo laisvei kiek aptemo skliautas...
Nusimesk nuo veido gedulingą šydą — 
Dar sūnų ir dukrų jėgos nepalaužtos.
Nusimesk nuo veido gedulingą šydą — 
Amžino siekimo nepalauš kaimynai.
Debesys paniurę Tau pavojais žydi, 
Bet pavojus griausim tūkstančiai krūtinių.
’ ■ ■■ ■ ■ . . ■ . • ..

Amžino siekimo nepalauš kaimynai,
Ilgesį į Vilnių nepavers į nieką.
Mūsų sūnūs, dukros, mūsų minių minios 
Amžinojo Vilniaus amžių amžiais siekia.
žvaigždės kris ant žemės, saulė liks atšalus, 
Rankos konvulsingai gniauš kraujuotą kardą...
Krisime nuo kulkų, klupsime nubalę — 
Mūsų vėlės garsins Vilniaus šventą vardą.
Pergyvenom carą ir kryžeivį rūstų, 
Unijų gadynes ir kitokį gerą...
Šiandien vėl mums graso, mūsų vardą plūsta, 
Kalba apie taiką, betgi siūlo karą.
O, Tėvynę mano, kietos mūsų rankos! 
Už našlaitės dalią virpa jautrios širdys. 
Teprabils žadėtos naikint mus patrankos, 
Mus — gyvent ar mirti! — ugnimi nugirdę.

* f '• • y • i

Kils už Tavo garbę naujas uraganas, 
Nukryžiuoti laisvei liks bevertės vinys.—
Už Tave laimėti! Už Tave į tvaną! 
Juoksis nūdien tas, kas juoksis paskutinis!

vę anglams jau aušta mintis, kad sovietijoj demokrati
jos nėra, priešingai, ten matosi aršesnė už carizmą dik
tatūra. Tad viešoji Anglijos opinija palaipsniui kryps
ta nuo komunizmo.

Toks persilaužymo momentas atrodo palankus su
daryti bendram anglų-prancūzų frontui prieš komuniz
mą. Ta kryptimi Chamberlainas jau darbuojasi. Jis 
tiek pasiryžęs, kad net gerinasi prie Mussolinio, ne 
tuo, žinoma, sumetimu, kad kryptų į fašizmą, bet jis i 
aiškiai mato, kad komunizmas tai aršiausias civilizaci- į 
jos priešas. Jam nugalėti reikia griebtis visokių priei-i 
namų įmonių. Be to, tokia trijų valstybių sąjunga gali 
būti paranki ir Hitleriui pažaboti. Tuo tarpu, deryboms 
su Mussoliniu dar beeinant, jau padaryta anglų-pran
cūzų militarinė sutartis. Tai labai reikšmingas įvykis, 
ypač šiuo momentu, kada iškilo smarkūs kivirčai Hit
lerio su Čekoslovakija. Tas gali gerokai atšaldyt nazių 
įkarštį K.

tai jie daro iš gilaus įsitiki
nimo, iš Dievo meilės, iš su
sirūpinimo savo ir kitų iš
ganymu. Tokių katalikų y- 
ra milijonai.

— Pažymėtina tai, kad di
džiuma inteligentų (gydy
tojų, advokatų, inžinierių, 
karininkų ir p.) yra karšti 
katalikai. Tą pat reikia pa
sakyti ir apie prekybinin
kus ir pramonininkus. Pa
vyzdžiui, dauguma Lille a-j 
pylinkės fabrikantų, pre
kybininkų, bankininkų yra 
susipratę ir veiklūs katali
kai. Taigi, prancūzų religi
nis atgimimas eina nuo gal
vos, nuo šviesuomenės.

Daugiausiai nuo Bažny
čios atsilikęs kaimas, bet 
ir jis inteligentų pavyz
džiu kat. draugijų dėka, 
jau sparčiai grįžta prie 
Kristaus. -

Milijonai katalikų kas
dien meldžiasi, kad Pran
cūzija grįžtų prie Dievo, 
kad Kristų pripažintų savo 
Valdovu.

VYRAI PASKUI 
KRYŽIŲ

Koks pavyzdingas pran
cūzų vyrų pamaldumas! 
Kasmet Naujų Metų išva-
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karėse į Paryžių suvažiuo-! 
ja iš visos Prancūzijos kat. 
vyrų atstovai su generolui 
Kastelno priešaky, kurie 
visą naktį meldžiasi Šv. Jė-: 
zaus Širdies * bazilikoje už 
Prancūzijos atsivertimą. 
Turėjau laimės tose iškil
mėse dalyvauti. Koks buvo1 
įspūdis, kada iš tūkstančių! 
vyrų krūtinių veržėsi garsi 
Šv. Rožančiaus malda, ga
lingos giesmės, viešas pasi
žadėjimas, credo (tikiu) ir 
t t. Procesija su žvakėmis, 
Šv. Mišios, bendra Komuni
ja, visa tai rodė, kad Pran
cūzijos katalikai vyrai tik
rai apaštalauja (moterų į 
šias pamaldas neįleido nė 
vienos!). :

Balandžio 3 — 4 d. d. ka
talikai vyrai vėl suvažiuo
ja į Paryžių kurie per dvi 
dieni toj pačioj bazilikoj 
atliks religines pratybas.
TŪKSTANČIAI ŽVAKIŲ
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Kiekvienoj bažnyčioj prie 
Kristaus, Marijos ir Šven-; 
tųjų statulų dega nuo ryto 
iki vakaro daugybė žvakių. 
Tai tikinčiųjų pamaldumo 
liudininkai. Visą dieną ra
sime klūpojančių žmonių, 
kurie, pasimeldę, nupirkę

žvakę ir, ją uždegę, pasta
to prie statulos.
. Nuostabu tai, kad vyrai 
meldžiasi nemažiau kaip 
moterys. Atvykęs Nieon 
vėlai vakare, užeinu Šv. 
Petro bažnyčion. Pas duris 
didžiulis kryžius, prie jo 
dega žvakės. Jaunas vyras 
atsiklaupęs Šv. Aloyzo po
zoje žiūri į kryžių ir mel
džiasi. Ilgai stebėjau jo pa
maldumą. Iš ženklo supra
tau, kad tai buvo žosistas.

DĖKUI ŠV. ANTANUI
Prancūzijos bažnyčiose 

apie altorius apkabinėta 
marmuro lentelių su para
šais: Dėkui Šv. Antanui, 
Dėkui Šv. Juozapui, Dėkui 
Šv. Teresei, Vaikelio Jė
zaus ir p. Tai padėkos už iš
prašytas malones. Tokių 
padėkų ypač daug paste
bėjau Nicoje, Grenobly, 
Marsely ir kitur.

Marsely Notre Dame de 
la Garde (Dievo Motinos 
Globos) bazilikoje yra ste
buklinga Dievo Motinos 
statula. Prie jos dega tūk
stančiai žvakių, o sienos 
apkabintos šimtais lazdų. 
Tai liudininkai stebuklin
gų išgijimų.

Tai visa rodo, su kokiu 
pamaldumu pra n c ū z a i 
kreipiasi savo reikaluose į 
Dangų. O ką bekalbėti apie 
Lourdą, Lizije ir kitas tau
tos šventoves. Apie pran
cūzų liturginį sąmoningu
mą, apie jų dvasinį gyveni
mą kalbėsiu kitą kartą.
UŽ DEBESŲ AR GYVEN

SIME?
Taigi, prancūzų tauta į 

! Dievą tiki, jų katalikai yra 
karšti, degą idealų meile. 
Pas juos Dievas ne toli už 
debesų, kaip lietuvis kata
likas Jį įsivaizduoja, bet 
širdy ir gyvenime.

Sako netiesą tas, kas 
skelbia, kad Prancūzijoj 
nėra Dievo. Kitų vadinamą 
bedieviškoji Prancūzija y- 
ra pavyzdys neva katali
kiškai Lietuvai.
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VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

K. Čibiras

(Ref. L. R. K. Federacijos N. Angli
jos skyrių suvažiavime 1938. III. 21, Law- 
rence, Massachusetts.)

(Tęsinys) į

Matomi Ir Nematomi 
Žibintai

Pirmiau minėjau Vokietijos ir Rusijos pa
vyzdžius, kur tikintieji savo įsitikinimus ne
retai turi patvirtinti kančiomis ir krauju. Bet 
ir visur kitur be kraujo kančios yra dar kas
dieninės pareigos, smulkios ir nuobodžios — 
kiekvienos dienos vargai, kurie neturi didelių 
žygių garso ir blizgėjimo, bet kuriuos reikia 
pakelti ištikimai ir rūpestingai. Kai šie dar
bai darbeliai yra atliekami kat. religijos ir 
dorovės dvasioje, tada, beabejo, jau ir apaš
talaujama.

Lietuvių tauta, ačių Dievui, turi daug to
kių apaštalų. Tai vis tie žmonės, kuriuos 
trumpai vadiname gerais, geros širdies žmo
nėmis. Tai visi tie žilagalviai tėvukai, kurie 
nepradės darbo be kryžiaus ženklo, kurie dėl 
sąžiningumo, tiesumo, šviesaus šeimyninio 
ištikimumo ir kasdieniniame gyvenime visų 
širdingai gerbiami. ’ *

Tos motinėlės, bemokslės ir beturtės, ku
rios tačiau su didžiausiu širdies pasiaukoji

mu savo gausingiems vaikams įkvepia svei
kas pažiūras į gyvenimą, išauklėja jų būdą 
su meile išlydi juos naujais keliais ir su reli
gine paguoda stiprina juos visose audrose.

> - ■i
Dažniausiai tai vis iš tokių šeimų išėję vy

rai ir mergaitės yra sąžiningi, rimti pareigū
nai, kuriuose nors visuomeninėse pareigose, 
geri tėvynės darbininkai, geri Bažnyčios sū
nūs ir dukfios, kultūringi veikėjai — žodžiu: 
nepalaužiamos sąžinės, nesvyruojančių įsiti
kinimų ir- geros širdies žmonės. Jų tarpe yra 
tokių šviesių pavyzdžių, kuriais mielai gėrė
tųsi ir platusis pasaulis, jei tik būtų tų pavyz
džių šviesa jau parodyta.-’ ' ' •

Lietuvoje skaičiau vienos motinos dieno
raštį, Savotiškus dvasinio gyvenimo užrašus. 
Iki šiol nesužinojau dar jo savininkės vardo 
nei pavardės. IŠ tų nuo darbo pavargusia ran
ka prirašytų puslapių iškala toks paprastas 
ir savas, o kartu taip didvyriškai prasmingas 
nežinomosios krikščioiiiės paveikslas, jog gi
liausiai įsitikini:“ten kažkur tolimame kaime 
gyvena tikra šventoji, nepasižymėjusi garsu 
nei stebuklais, tačiau jos kantrybė sunkiose 
ligose, jos širdies tvirtumas katalikės moti
nos pareigose, jos švelnios pastangos, patai
siusios vyrą girtuoklį “ visai tai ilgas,' tylus 
stebuklas paprastoje vienos sielos istorijoje;

Norėtųsi dar paminėti jau plačiai'Lietuvo
je žinomus pasauliečius apaštalus: darbinin-

kų draugą ir vadą Vytautą Endžiulaitį, savo 
jaunatvę paaukavusį katalikiškam veikimui 
tarp studentų, o persidirbusį ir mirusį tarp 
Kauno darbininkų; norėtųsi paminėti auklė
toją ir rašytoją Mariją Pečkauskaitę, didžius 
gabumus paaukavusią Lietuvos šviesuome
nei, o didžios širdies meilę — vienam Žemaiti
jos kampeliui, kuriame jai mirus, gyvi pasi
liko jos krikščioniškosios meilės darbai.

O tokių žibintų, gyvų ir mirusių, mūsų tė
vynėje yra ir daugiau. Tai vis tie žmonės, ku
rie savo gyvenimą rimtai derino su Kristaus 
Evangelija. Kol tokių žmonių Kat. Bažnyčio
je bus, tol ji'atlaikys visokias laikų vėtras, 
tol ji sėkmingai vykdys savo dieviškąją misi
ją, nors aplinkybės būtų ir nepalankiausios. 
Taigi geras, pavyzdingas, religija ir dorove 
pašventintas aukštai iškilusio ar paprasto 
eilinio kataliko gyvenimas ir yra tikrasis pa
sauliečių* apaštalavimas. 1 ! h *

Kada Pasauliečių Apaštalavi* 
mas Yra Kat. Akcija?

Tačiau, kad tas paštalavimas būtų dar na
šesnis, reikia, kad jis būtų organizuotas, kad 
atskiri katalikai savo jėgas jungtų į fienybę- 
galybę. Gyvename tokiais laikais, kada svar
bu gera daryti ne tik asmeniniame savo gyve
nime, bet kada ypač reikia Bažnyčios mokslą 
skleisti ir ginti ir viešojo gyvenimo sritys'e. 
Pagal Šv. Tėvo mintį tuo tikslu rinktiniai pa
sauliečiai katalikai kviečiami dalyvauti Kat. 
Akcijoje, tai yra organizuotame pasauliečių 
apaštalavime, kuriame jie stengsis prisiruoš- 
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ti specialiuose kursuose, rekolekcijose, stu
dijose, kad vėliau sėkmingai galėtų pareikšti 
per savo pačių vadovaujamas įvairias drau
gijas, dvasios vadams prižiūrint.

' Amerikos lietuviai katalikai turi savo vei
kimą vienijančią organizaciją — Federaciją. 
Atrodo, jos reikšmė būtų dar didesnė, jos 
veikla pasireikštų dar gyviau, jei ji rastų tam 
tikrų būdų jaunųjų pasauliečių apaštalų pa
ruošimui. Būdami geros valios ir turėdami a- 
tatinkamą išsilavinimą, tokie žmonės galėtų 
nemaža veikimo įnešti į parapijų draugijas 
ir brolijas ir tuo pačiu jau pagyvintų Kat. Ak
ciją. •• f>

Pirmiesiems krikščionims, kurie taip veik
liai ėmėsi Kristaus mokslo platinimo, jėgų ir 
drąsos davė Bažnyčios minties supratimas, 
kad visi tikintieji yra pašaukti būti kunigais. 
Tai buvo svarbiausias įsitikinimas, kilęs iš 
pirmųjų amžių Bažnyčios dvasios, įsitikini
mas, kuriuo mes šiandien stebimės. Jie supra
to, kad reikia būti krikščioniu ne tik kad pats 
būtum išganytas, bet kad skelbdamas savo 
tikėjimą laimėtum Kristui ir daugelį kitų. To 
laiko Bažnyčios tėvų ir šiaip krikščionių raš
tuose labai žymu veiklios ir nugalinčios krikš
čionių dvasios bruožai. u ;

Šiandieną, pasauliui atkrintant dar į klai
kesnę pagonybę, ne tik dvasiškiai, bet ir pa
sauliečiai tikintieji turi taip pat būti šviesūs 
žibintai, kitaip jie bus sulaužyti ir išblaškyti. 
Turėdami apsčiai tikėjimo šviesos, jie matys 
sau aiškų ir tiesų kelią ir jį rodys kitiems. 
•’ Nes nuostabi šviesos prigimtis: ji viską 
gaivina, džiugiha, stiprina ir išgražina.

Pabaiga.
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rasi. Paklausk, kas yra 
Dievas ir pažiūrėk, kas yra 
žmogus, o ypač po nuodė
mės, kada žmogus pasida
ro Dievo priešas?! Ir, da
bar, tas Dievas jo nesu
trempia, nesiunčia ant jo 
perkūnus, bet tyliai ra
miai klabena į širdies dure
les: “Sūnau, atiduok man 
savo širdį!” (Pat. 23, 26); 
ieško pražūvusios aveles ir 
suradęs ją nedaužo, ne
spardo, nečaižo botagais, 
kaip mūsų netikę pieme
nys, bet atsargiai išlaisvi
nęs iš erškėčių, ima ant sa
vo pečių ir neša atgal į sa
vo kaimenę, nors žino, kad 
vėl po kurio laiko nenuora
ma avis prasišalins ir pa
teks į plėšriųjų žvėrių ža
bangus !

Rask motiną, kuri taip 
mylėtų savo kūdikį, su
nešk visų tėvų ir motinų 
širdžių meilę į vieną ir pa
klausk, ar jau tokia, kokią 
Eucharistijos Išganytojas 
turi prie vieno žmogaus? 
Visais atžvilgiais ten bus 
tik mažas panašumas, o 
čia dieviška realybė! “Ar 
atsirastų motina, kuri ne
pasigailėtų savo sūnaus? 
O jeigu ir ji užmirštų, aš 
vis vien neužmiršiu tavęs” 
(plg. Iz. 49,15), sako Vieš
pats.

Kartą skaičiau šiurpią 
istoriją. Sudužo laivas ir 
dalis keliauninkų išsigel
bėjo ant mažos salelės, kur 
be plikų akmenų ir gryno 
žvyriaus nieko nesimatė. 
Nelaimingieji alpo ir mi
rė iš bado. Štai viena mo
teriškė su mažutėliu ant 
rankų. Mažytis verkia, no
ri valgyt. Motinai draskosi 
širdis.. Ji nori gelbėti kū
dikį, bet nežino kaip. Štai 
ateina išganinga mintis... 
“Maitinsiu pati savimi”. 
Ilgai nelaukdama kerta sa
vo rankos gyslą ir prispau
dusi prie vaikelio lūpų gir
do, kolei pasisotina. Praei
na trys dienos... Motina be 
kraujo, išblyškus, išvar
gusi, išbadėjusi, mirštan
ti, vaikelis linksmas, gra
žus, patenkintas... Atplau
kia svetimas laivas, randa 
motiną mirusią, paima vai
kelį, ir jis vėliau paaugęs 
sužino, kokiu būdu liko 
gyvas. Tirpsta iš meilės 
širdis, kai atsimena dėl jo 
žuvusią motiną!

O mūsų Išganytojas ar 
ne tą patį daro?! Jis gelbs
ti mus nuo amžinos mir
ties. Jau nekartą mūsų lū
pos buvo pridėtos ne tik 
prie Jo pervertų rankų ir 
kojų, bet ypač prie Jo 
Švenčiausios Širdies... ir 
gėrėme ir sotinomės Jo 
Švenčiausiu Kūnu ir Krau
ju... “Kas valgo mano kū
ną ir geria mano kraują, 
tas turi amžinąjį gyveni
mą” (Jon. 6, 55). Ar labai 
esame už tai dėkingi savo 
brangiam Išganytojui, o 
gal, neduok Dieve, priside
dame, prie tų, kurie dar ne
spėjo nuryti tik ką paduo
tą į jo bumą Ostiją ir jau

Laiškas iš Austrijos
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Gražiausio Marijos mė
nesio gale, kada laukai pa
skendę gėlėse, miškai pasi
puošę išeiginiais rūbais, 
paukščiai savo akordais 
glosto žmogaus ausį, o sau
lutė kelia iš gilaus žiemos 
miego kiekvieną gyvį, — 
viso matomo ir nematomo 
pasaulio Karalius, Eucha
ristinis Viešpats, rengiasi 
prie savo iškilmingo pasi
rodymo Budapešte!

Šimtai tūkstančių žmo
nių parpuls ant kelių prieš 
mažą, bet galingą Ostiją. 
Per 6 Eucharistinio Kon
greso dienas (nuo geg. 25 
iki 30 d.) milijonai karštai 
plakančių širdžių Budapeš
te ir plačiame pasauly pa
sikvies savo Išganytoją, o 
paskutinę Pasaulinio Eu
charistinio Kongreso die
ną įvyks permaldavimo 
Komunija. Kristaus Vieti
ninko kalba per radio gir
dima visuose pasaulio kra
štuose.

Šis 34 iš eilės Pasaulinis 
Eucharistinis Kongresas 
bus kartu ir viešas protes
tas prieš besiplatinančią 
bedievystę, kruvinus kata
likų Bažnyčios persekioji
mus ir prieš tą biaurią ne
apykantą bei klasių kovą, 
kurią nuolat garsina rau
donas komunizmas.

Šio Eucharistinio Kon
greso bus štai koks obal- 
sis: ‘‘Eucharistija — mei
lės ryšys!” Ne gobšumas, 
savimeilė, ar neapykanta 
padaro tautas galingas, 
arba suveda jas į vienybę, 
santaiką, ir skleidžia tarp 
luomų ir klasių sugyveni
mą, bet tasai šventas, vi
są pasaulį apimantis mei
lės dėsnis, kuris yra įkū
nytas Eucharistijos pa
slapty!..

Pailso žmonių akys, be-i 
ieškančios putojančiam i 
pasaulio vandenyne ramy
bės prieplaukos, atšalo 
meilei sutvertos širdys, ne
rasdamos šildančios krūti
nės, prie kurios galėtų pri
siglausti ir valandėlei už
migti. — Eucharistiniam 
Kongrese visų akys bus 
nukreiptos į išsigelbėjimo 
salą, visų širdys pajus, 
kad dar yra viena Širdis, 
kuri nenustojo plakusi 
žmonijos meile, tai Eucha
ristinė Jėzaus Širdis. Ji tik 
viena gali grąžinti pražu
dytą širdžių ramybę. “A- 
teikite pas mane VISI, ku-! 
rie vargstate ir esate ap
sunkinti, ir aš jus atgai-! 
vinsiu” (Mat. 11, 28), nuo-! 
lat kartoja tuos meilės pil-j 
nūs žodžius Išganytojas, 
ištiesęs rankas į žmoniją.

MEILĖS MOKYKLA
“Dievas taip mylėjo pa-! 

šaulį, .kad davė savo vien- 
gimusįjį Sūnų” (Jon. 3, 
16), o Sūnus taip pamylė-; 
jo žmones, kad net tapo jųi 
maistas. Ar gi gali būti 
kur didesnė meilė? Eik 
skersai — išilgai pasaulį, 
— niekur tokios meilės ne

LIETUVIŲ DIENOS REIKALE 
SVARBUS SUSIRINKIMAS
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Sekmadienį, gegužės 8 d. 2:30 vai. p. p. Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje, Worcester, Mass. įvyks la
bai svarbus LIETUVIŲ DIENOS reikalu susirinkimas. 
Prašome prisiųsti savo atstovus kaip iš Mass., Conn., 
R. I., ir Nu H. lietuvių kolonijų. Susirinkimas bus labai 
svarbus, neš jame bus nustatyta Lietuvių Dienos pla
nai. •*- r •’ ’ ’ ' "v » •> ~

Jonas Kumpa, Centralinis Sekretorius.

išėjęs iš Bažnyčios ieško 
būdų; kaip4’ čia pakenkus 
savo Geradariui, nes “ką 
girdi, mari tas Dievas, ar 
ta Bažnyčia duoda? Ar 
man'ji duonos ' duoda?...” 
O vargšas žmogelis!

Juk eir už vieną duonos 
kąsnelį amžiais neatsily
gintum Dievui, nes tai Jo 
tėvišką ranka jį paruošė, 
pirma sutverdamas saulę, 
žemę, šilumą, gyvybę, nes 
be tų dalykų; duonos nebus 
ūgi Eucharistiškoji Duo
na brangesnė už visą dan
gų, už milijonus pasaulių, 
juk čia pats Dievas, o žmo
gus dar kaž-ko - daugiau 
nori ir pasiruošęs apmai
nyti savo širdies brangiau
sią Draugą ant 30 sidabri
nių. Nors skaudu man apie 
tai rašyti, o Jums skaityti, 
bet faktas! Daug žmonių 
grūste grūstųsi prie Dievo 
Stalo, jeigu išgirstų, kad 
eidami prie Komunijos dar 
iš kunigo gausią po 5 litus. 
Dovanok, Dieve, ■ man už! 
tokį palyginimą ir visų 
skaitytojų, atsiprašau, nes 
gal kurį užgavau! Bet at
sakykite, man Brangieji, 
dėl ko tiek mažai artinasi
prie Komunijos?! Ateina 
Velykinė, tai lyg baisi bau
džiava.. O Išganytojas ir 
dabar toks pat geras, koks 
buvo Paskutinėje Vakarie
nėje ir taip išsiilgęs mūsų, 
laukia kaip ir tada: “Geis-;
te geidžiau valgyti drauge 
su jumis šitą Velykų vaka
rienę” (Luk. 22, 15) ir
“Štai, aš esu su jumis vi-; 
sas dienas, iki pasaulio pa
baigai” (Mat. 28, 20), ar
ba: “Mano džiaugsmas bū
ti su žmonių vaikais!”: 
Pat. 8, 31). Ir už tą visą1 
meilę susilaukia vos trupi
nėlį meilės. Ką sakau, ati-i 
davęs Jėzui savo širdį, ne-! 
vienas jau ant rytojaus vėl 
atima. Jau, sako: suradau 
kitą, kuris geresnis už Ta- 
vę... O tas kitas... verčiau 
nutylėsiu. Tai Eucharisti
nio Kongreso bus pareiga 
atkreipti visų akis ir širdis 
į Eucharistinį meilės Kali
nį.

MŪSŲ PAREIGA
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Matydami tokį baisų 
žmonių apsileidimą, nedė
kingumą ir net neapykan
tą, mes turime ne tik pa
kelti protestą, bet visomis 
jėgomis privalome parody
ti visam pasauliui savo 
prie Švenčiausio Sakra
mento prisirišimą, meilę ir 
dėkingumą.'“Kas mylinčio 
nemylės?!” šaukia Šv. Ber
nardas. Argi gali mūsų šir
dis pasilikti šalta ir nedė
kinga tam, kuris mus iš
trauktų iš upės ar iš ug
nies, arba pagelbėtų mums 
nelaimėje, sakysim, pasko
lintų, ar dovanotų sumą 
pinigų? Tai kiek sykių mes 
turime būti dėkingi savo 
Išganytojui, kuris mus iš
pirko iš amžinos pražūties 
“ne auksu ar sidabru, bet 
brangiu savo krauju” (1 
Petr. 1, 18) ?!

Visų pirma gilinkime sa
vo tikėjimą į Eucharistijos 
paslaptį. Juk ten aiškių 
aiškiausiai ir tikrų , tik
riausiai gyvena prisiden
gęs duonos paveikslais tas 
pats Kristus, kuris kadaise 
vaikščiojo Palestinoje ir 
gydė ligonius, prikėlė nu
mirėlius, skelbė Evangeli
ją ir buvo prikaltas ant 
kryžiaus. Sakau! '“prisi
dengęs”, o ne “pasislėpęs”, 
nes pasislėpusio reikia ieš
koti, o čia visai nereikia 
ieškoti, jau’ mes žinofne, 
kur Jis yra, tik nematome, 
bet mūsų širdys, panašiai 
Emaus mokinių, pradeda

DARBININKAS

i

L’AlIeud, Brussels, Belgijoj. Dėl sugadinto switch į- 
vyko katastrofa. Garvežys trenkė į namelį, kuriame 
gyvena signalizuotojas ir jo šeima, bet tuo laiku neb 
uvo nei vieno namuose, tai nė vieno nesužeidė.

karščiau plakti ir degti, 
kadangi nujaučiau, o tikė-
jimas aiškiai sako: “Tai y- 
ra mano’ Kūnas, tai yra 
mano Kraujas!” (Luk. 22,

H -H
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Juk jeigu nebūtų tiesa, 
kad Jėzus gyvas Švenčiau- 
siame Sakramente, tai Jis 
pats turėtų nedaleisti tos 
didžiausios klaidos savo 
Bažnyčioje, o dabar Jis 
pats liepia tikėti, tik atsi
minkime duonos padaugi
nimo stebuklą, kada priža
dėjo duoti valgyti savo Kū
ną ir gerti Kraują, o jau 
ypač Paskutinę Vakarienę, 
kada įsteigė Švenčiausiąjį, 
laimindamas duoną ir sa
kydamas: “Imkite ir val
gykite, tai yra mano Kū
nas, ir jūs (Apaštalai) taip 
darykite mane atsiminda
mi”. Ar gali kilti nors ma
žiausias abejojimas apie 
tą tikėjimo tiesą? Ar gali 
pritrūkti galybės Tam, 
“Per kurį visa padaryta, 
kas padaryta, ir be Jo nie
ko nepadaryta” (Jon. 1, 1, 
3)? Jeigu Jam vienu žo
džiu nesunku milijonus 
žvaigždžių sutverti ( tai ar 
sunku vieną dalyką į kitą 
permainyti ? Pirma buvo 
duona, o dabar sako: “Tai 
yra mano Kūnas!”

Į tą tiesą taip amžiais ti
kėta, kad jau Šv. Povilas 
bara visus, kurie valgo 
Kristaus Kūną, neatskir- 
dami nuo paprastos duo
nos. Štai jo žodžiai: “Tai
gi, kas nors valgo tą duo
ną ar geria Viešpaties tau
rę nevertai, tas bus kaltas 
Viešpaties Kūnu ir Krau
ju... tas valgo ir geria sau 
teismą, neatskirdamas 
Viešpaties Kūno” (1 Kor. 
11, 27-29). Ar už paprastą 
duoną taip bartų?!

Nuo pat Kristaus laikų 
visi, o visi tikėjo į tą tiesą 
ir kur tik kokie užsiliko iš 
pirmų šimtmečių raštai, 
visi su mažomis išimtimis 
primena apie Eucharistinę 
paslaptį. Pirmojo šimtme
čio gale “Dvylikos Apašta
lų mokslas” (Didache), o 
antrojo šimtmečio pradžioj 
Šv Ignaco Antijokiečio raš
tai aiškiai liudija apie Ko
muniją. Gi Justinas (iš vi
durio antrojo šimtmečio) 
paduoda net šv. Mišių apei
gų aprašymą. Taigi per vi
sus šimtmečius, netoli per 
du tūkstančiu metų, taip 
karštai tikėta į tą pagrin
dinę tikėjimo tiesą, kad 
net milijonai kankinių drą
siai paguldė savo galvas.

Ir mes, ypač šiais indife
rentizmo laikais, turime 
drąsiai parodyti savo tikė
jimą į Eucharistijos pa
slaptį. Mūsų širdys tegul 
prisipildo dėkingumo jaus
mais. Su džiaugsmu bėgte 
bėkime ne tik ’ sekmadie

KUN. Ig. ALBAVIČIUS, Ph. L.
sų išeivijos lietuvių organizaXX-TIES METŲ KLEBO

NAVIMO SUKAKTIES 
PROGA ‘

Praėjusių metų lapkričio 25 
dieną, kunigas Ignas Albavičius, 
Ph. L., garbingai minėjo sidab
rinę savo kunigystės sukaktį. 
Ne vien Dievo Apvaizdos parapi- 
jonys dideliai jį pagerbė, bet ir 
plačioji lietuvių katalikų išeivi
ja, taip pat ir Lietuva. Iškilmin
gose pamaldose — be paraijo- 
nų, taip pat dalyvavo mūsų in
teligentija, visuomenininkai, 
valstybininkai ir dvasiškija su 
J. E. vyskupu Gulielmu D. 
O’Brien, D. D.

XX-TIES METŲ KLEBO
NAVIMO SUKAKTIS

Kovo 4 dieną, 1918 metais. Jo 
Eminencija Jurgis kardinolas 
Mundelein, D. D., kunigą Igną 
Albavičių paskyrė Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonu; ir i- 
ki šiolei jis garbingai eina kle
bono kilnias pareigas.

Kuomet kunigas Ignas Albavi
čius atvyko į Dievo Apvaizdos 
parapiją klebonauti, jis įtempė 
visą savo energiją apvaizdiečių 
dvasiškam tobulėjimui ir tauti
niam gerbūviui. Jis savo pavyz
dingu gyvenimu ir nuoširdžiu 
pasiaukojimu atsidavė lietu
viams katalikams, ir jie pama
tė, kad pati Dievo Apvaizda 
jiems siuntė tokį sielų ganyto
ją. kokis jiems buvo reikalingas. 
Ir naujo dvasiškojo ganytojo 
vadovybėje, jie susitelkė vienin
gai darbuotis Lietuvos gerovei 
ir Bažnyčios naudai.

Jam klebonaujant. Dievo Ap
vaizdos parapija pasiryžo eiti 
prie didingų kūrybos darbų. 
Dievui laiminant ir geriems 
žmonėms padedant, energingas 
klebonas 1926 — 1927 metais 
pastatė naują mūrinę gražią 
bažnyčią. Nūngi, Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčia yra rui
minga ir viena iš dailiausių lie
tuvių bažnyčių išeivijoje. Lietu
vių katalikų draugijos ir orga
nizacijos vienybėje gyvuoja ir 
veikia, dėka kunigo Igno Alba- 
vičiaus išmintingai ir išganin
gai vadovybei.

TAUTOS V EIKĖJAS
Kun. Ignas Albavičius dar- 

davosi ne vien tik savo parapi
joje. bet jam rūpėjo ir visa mū
sų tauta. Kuomet atsidavusių 
tėvynainių darbuotasi dėl Lietu
vos Nepriklausomybės išgavi
mo. mes jį matome pirmose eilė
se tų kilnių darbuotojų, kurie ne 
vien darbu triūsė laisvę išgauti 
Lietuvai, bet ir piniginiai rėmė 
visa tai, kas padėtų Tėvynei 
tapti suverėniška valstybė. Dėl 
to, jis energingai darbuojasi ir 
duosniai aukoja Tautos Fondui 
ir kitoms tolygioms organizaci
joms, kurių tikslas buvo gelbė
ti nukentėjusiems nuo Didžiojo 
Karo lietuviams, arba išgauti 
laisvę Lietuvai. Tuo atžvilgiu su 
kitais tėvynainiais, jis vyksta 
net į Washington. D. C., kad iš 
galingos Jungtinių Valstybių 
valdžios laimėti Lietuvai malo
naus pritarimo, kad ta valdžia 
padėtų Lietuvai kovoje prieš ne
vidonus priešus, ir kad ji Lietu
vą pripažintų de jure. 

niais, kada jau įsakyta šv. 
Mišių klausyti, bet, kiek 
galime, užsukime ir šiokią 
dieną į bažnyčią, gi ypač 
pirmais mėnesio penkta
dieniais ir šeštadieniais 
priimkime meilės Sakra
mentą į savo širdis.

Tėvai, priruoškite savo 
mažus vaikelius prie pir
mosios šv. Komunijos kuo 
ankščiausiai, kad vaikelių 
Prietelis, Jėzus, pirmasis 
ateitų į vaikelio širdį, ko
lei dar neįsibriovė nuodė
mė. Įvairios draugijos ir 
organizacijos didvyriškai 
būriais, ypač vyrai, drą
siai ženkite prie Dievo Sta-; 
lo, nes tai Jūsų garbė to 
reikalauja. Nes jeigu kar
tais kokiam kraugeriui 
bolševikų vadui vyrai au
koja net savo gyvybę, kiek 
kartų mūsų Išganytojas, 
tas nekalčiausias, gražiau
sias ir švenčiausias iš žmo
nių vertas pagarbos?!

Visi veržiasi prie laimės, 
bet kiek nelaimingųjų be 
reikalo tik gaišina laiką ir 
žudo nekaltus žmones, ieš
kodami ten, laimės kur jos 
nėra ir negali būti. Pažiū
rėk į Rusiją, Meksiką, Is
paniją ir kitus kraštus, 
prie kokios laimės žmonės 
eina, pamesdami savo tikė
jimą, griaudami bažnyčias 
ir šaukdami: “Mes nenori
me, kad Jis būtų mūsų 
Viešpats!” Žydai anais lai-j 
kais panašiai šaukė ir ko 
susilaukė? Dievo bausmė 
palietė tą nelaimingą tau
tą. Panaši nelaimė palies 
ir tas tautas, kurios išdrįs 
šalintis nuo savo Dievo.

Šv. Tėvas, laimindamas 
gegužės mėnesio intenciją 
už Eucharistinio Kongreso 
pasis e k i m ą Budapešte, 
kartu ragina visus katali
kus tomis dienomis visose 
parapijose eiti prie Komu
nijos ir jungtis į nepalau
žiamą katalikišką Kris
taus armiją, protestuojan
čią prieš besiveržiančią pa
saulin bedievybę.

VISUOMENĖS VADAS
Mes jį taip pat matome mū-

ATS

>\

7. 
j i

SAVO GIMINES 
IŠ EUROPOS

Jūs turite Lietuvoje giminių ir 
draugų, norinčių atvykti į Ameriką
paviešėti ar apsigyventi. CUNARD 
WHITE STAR linija jums patar
naus paršaukti gimines ir draugus 
iš Lietuvos — suteiks informacijų 
laivakorčių ir dokumentų reikalais. 
Nuolatinis savaitinis susisiekimas 

laivais
QUEEN MARY 

—naujausiu pasaulyje keleiviniu laivu— 

AQUITANIA
Moderniškai* motorlaiviais 

BRITANNIC GEORGIC
Prašykite broiiur?l#s ' Atfivežkite Savo

Gimines iŠ Europos".' 
Informacijų prašykite pas savo artimiausia 

CUNARD LINE agentą arba

CUNARD WHITK STAR LINE
25 Broadwav 393 Boylston St.,

New York Boston, Maas.

i

i

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias u** visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.
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jose, į kurias jis įdėjo savo en( 
giją ir jėgas, uoliai rėmė ir du 
sniai šelpė jų kilnias pastang 
ir gražius užsimojimus. An 
J. N., “nerastume tur būt 
vienos mūsų centralinių orgai 
zacijų, kuriai jisai nebūtų dai 
pasidarbavęs: Tautos Fondi 
Amerikos Lietuvių Taryba. K 
nigų Vienybė. Lietuvos Vyči: 
ir ypatingai Federacija, kuri 
vardas ir veikimas yra ta 
glaudžiai susiję su kunigo Ig 
Albavičiaus asmenybe, jog r 
dos be jo ir visos organizacij 
buvimas būtų neįmanomas. P 
paskutinius penkiolika metų ; 
sai stovėjo Federacijos prieš 
kyj, būdamas josios džiaugsn 
ir skausmų liudytoju ir dalini 
ku. Jisai čia ir šiandie te best 
vi, budėdamas prie Amerik 
lietuvių katalikų kultūrinio g 
venimo vairo, lemiančio mūi 
išeivijos likimą”.

Be to, gerb. J. N. žymi: “Ti 
sa. ne svetimas jam buvo lik 
mas ir mūsų aukštųjų moky. 
Ių — akademijos ir kolegijc 
Jojo vardas yra įrašytas auks 
raidėmis šių įstaigų knygos 
Kiek gi moksleivių kaip Lieti 
voje taip ir Amerikoje patyi 
jojo duosnumo! Ne vienas kun 
go Igno Albavičiaus padedam, 
bet visa eilė jaunuolių atsiel 
šviesesnės ateities — baigė aul 
štuosius mokslus”. (Student 
Žodis, Vol. 5. No. 10, 1937 ir. 
pp. 221 — 222).

Kun. Igno Albavičiaus pavy 
dingai vadovaujamoje parapiji 
je Dievo Apvaizdos mokykla nu 
pat pradžios tvirtai laikosi li< 
tuvybės dėsniais. Be to, taip p< 
puikiai gyvuoja ir aukštesnio 
komercinė mokykla. Tat. Diev 
Apvaizdos parapija turi ne ti 
elemntarinę mokyklą, bet i 
aukštesniąją komercinę — Bus 
ness High School. Šiandien kl< 
bono kūrybiniais darbais d 
džiuojasi ne vien Chicagos lieti 
viai. bet ir visa mūsų išeivija.

Kunigas Ignas Albavičius ni 
veiktais savo darbais tėvynė 
gerovei ir Bažnyčios naudai ni 
sipelnę pagarbos ir jo nuopei 
nūs įvertino.

IŠVAŽIUOJA Į EUROPĄ 
ATSILSĖTI

Sekmadienį, balandžio 24 dic 
ną. Dievo Apvaizdos parapijc 
nys, iškilmingai minėdami kuni 
go Igno Albavičiaus XX-ties me 
tų klebonavimo sukaktį, nuošir 
džiai džiaugėsi jo nuveiktais di 
deliais darbais, taip pat palin 
kėjo ir laimingos kelionės.

Mat, kunigas Ignas Albavi 
čius, nenustojančiai dirbęs, nu 
sidirbo. ir reikalauja atsilsio 
Tarp kita ko, jis pats rašo 
“Taip, noriu ir nenoriu, bet tu 
riu ponai mėnesių pabėgti iš na 
mų. nes nervai pusėtinai paį 
ro...” Ir uolusis darbuotojas ii 
prakilnus išeivijos vadas Chica 
gą apleidžia gegužės 1 dieną ii 
ant rytojaus pribūna į New 
Yorką, kur apsistos New Yor- 
ker hotelyj ir pasiliks iki gegu
žės 4 dienai, kurią laivu Nor- 
mandie išvyksta į Europą atsil
sėti.# Jis dalyvaus Eucharisti
niame Kongrese. Budapešte, ir 
paskui vyks atlankyti numylėtų 
savo Tėvynę Lietuvą, kur savo 
gimtinėje Lazdijuose, dainų ir 
grybų šalyj, galės ramiai atsil
sėti. atgaivinti ir sutvirtinti nu
alintą nuo sunkiųjų darbų savo 
brangią sveikatėlę.

Nuo savęs, mes kunigui Ignui 
Albavičiui nuoširdžiausiai linki
me LAIMINGOSIOS KELIO
NES, kuri kad teiktų ne vien 
pageidaujamą malonų atsilsį ir 
sutvirtėjimą gražioje sveikato
je, bet ir gausių malonių ir pa
laiminimo...

ADIEU! BON VOYAGEI!
Kun. A. T. (Samata)
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ALTORIŲ KONSEKRAVIMAS 
MARIJONŲ SEMINARIJOJE

Hinsdale, III. — Penkta- kymą atlaidus ir taipgi 
dienio ryte, balandžio 22 d.,1 pranešė, kad Jo Ekscelen- 
Tėvų Marijonų seminarijos cija šią mišių auką celebra- 
naujoj koplyčioj įvyko re-vo seminarijos vadovybės, 
tos ir įspūdingos bažnyti- auklėtinių, dalyvių ir visų 
nės apeigos. Šia proga Chi- tų, kurie kokiu nors būdu 
cagos arkidiocezijos kardi- prisidėjo prie šios koply- 
nolo pagelbininkas, Jo Ek
scelencija vyskupas Wil-' 
liam D. O’Brien D. D. kon
sekravo marmurinius ko
plyčioje esančius altorius.

ALTORIŲ KONSEKRA
VIMAS

čios pastatymo, intencija.
PAMALDŲ DALYVIAI
Į šias iškilmes atvyko 

Į svečių net iš Pittsburgo; 
i kun. M. Kazėnas, Šv. Kazi- 
i miero par. klebonas ir kun. 
J. Skripkus, Pranciškiečių

Pamaldos prasidėjo pu- Seselių kapelionas.
siu devintos. Jo Ekscelen- Iš apylinkės dvasiškijos 
cija vyskupas O’Brien bu- dalyvavo: kun. J. Vaičiū- 
vo iškilmingos procesijos, nas, kun. A. Baltutis, kun. 
susidedančios iš asistos, A. Linkus, kun. Lukošius, 
dvasiškijos ir klierikų, pri- kun. Gaučys, kun. A. An- 
vestas prie paruoštų konse- driušis, MIC., kun. M. Ur- 
kracijai altorių. Apsiren- banavičius, MIC., kun. P. 
gęs bažnytiniais rūbais ir Skrodenis, MIC., ir taipgi 
atkalbėjęs atatinkamas 
psalmes, vyskupas pradė
jo konsekravimo apeigas, 
kurios tęsėsi apie tris va
landas. (Spaudai yra ruo
šiamas aprašymas apie!
konsekracijos apeigas ir jų vavo dr. A. Rakauskas, Be
reikšmę; neužilgo tilps šia
me laikraštyje.

Jo Eksc. Vyskupui asis- 
tą sudarė: diakonas —kun. 
J. Jančius, MIC.; subdiako- 
nas — kun. P. Mačiulionis 
SVD.; ceremonijų vedėjai, 
kun. T. Reed ir kun. J. Ma
čiulionis MIC; kitas visas 
pareigas atliko seminarijos 7?7t77e +7& 
klierikai. Per šias apeigas 
kantorių pareigas ėjo semi
narijos choro nariai.

Altoriai buvo konsekruo
ti sekančiais vardais: didy
sis — Panelės Švenčiausios 
Nekalto Prasidėjimo; de-| 
šinysis šoninis — Saldžiau-į 
sios Širdies ir kairysis šo
ninis — Šv. Juozapo. Alto- 
riuse įdėtos kankinio šv. 
Kandido relikvijos.

ŠVENTOS MIŠIOS
Po kensekracijos apeigų 

sekė Šv. Mišios, kurias lai
kė pats Vyskupas, asistuo
jant seminarijos rektoriui 
kun. J. Vaitkevičiui, MIO. 
ir kun. J. Vaičiūnui, Cicero, 
III. lietuvių parapijos kle
bonui. Per mišias giedojo! 
seminarijos klierikai, ve-l 
dant kl. S. Vaičaičiui, MIC.

Besibaigiant šv. Mišioms, 
Chicagos Kardinolo vardu, 
kun. Tarnas Reed paskelbė 
už konsekruotų altorių lan-

kunigai atstovaudami Be
nediktinų, Pranciškonų ir 
Dieviškojo žodžio vienuoli
jas. Taipgi dalyvavo Sese
rų Kazimieriečių.

Apart dvasiškijos daly-

Ši maža mergaitė yra viena iš tūkstančių, kurios lanko WPA rekreacijos 
klases visoje valstybėje. Ji yra narė WPA beno, Sewa 11 School Recreation Cen
ter, Marblehead.
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Kaip Nedirbantis Žmogus Gali Reikalauti Kompensacijos
Reikia suprasti, kad nors(da nors per 1937 m., ir su

ma jo algų turi būti lygi 
su nemažiaus 18 sykių jo 
pašalpos už nedarbo savai
tę. Suma nebus daugiau

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GFABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1OOO WashingtOD St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Aeracijos pirmininkas; Le
onardas Šimutis, Susivie
nijimo pirm, ir dienraščio 
“Draugo” redaktorius ir 
gausus būrys Tėvų Marijo
nų rėmėjų.

' ALTORIŲ KONSEKRA
VIMO

iškilmės ilgai pasiliks at- 
kuriems teko 

jose dalyvauti. Didelį įspū
dį darė ši reta liturgijos 
dalis, nes ji buvo gražiai, 
sklandžiai ir su atatinka
mais giedojimais atlikta.

ALTORIŲ VERTINGU
MAS

Pirmiausia pažymėtina, 
kad visi koplyčios ir koply
tėlių altoriai buvo artistų 
padirbti Italijoje. Ypač di- 

į dysis altorius rekomenduo- 
I ja savo pagaminto jų artis
tiškumą. Didysis altorius 
turi dvi imponuojančias y- 
patybes: nepaprastai dide
lį tabernakulumą, prie ku
rio žiūrėtojo akį veda visos 

i altoriaus dalys, linijos. Šis: 
tabernakulis buvo iškaltas 
iš geltono Tavernelli mar
muro. Antra ypatybė — 
tai išlietas bronzinis Pas
kutinės Vakarienės atvaiz
das, altoriaus stalo prieša
kyje. Šį bronzinį atvaizdą 
pagamino garsusis italų 
artistas, prof. Antonio Pir- 
raino. Šiuo artistiniu kūri
niu labai domisi Jo Eksc. 
vyskupas O’Brien. Nema
žiau jį įvertino Jo Eksce
lencija Arkivyskupas Am- 
leto Cicognani, Šventojo 
Tėvo atstovas Washingto- 
ne, kuomet lankė seminari
ją pereitą vasarą.

Šoniniai altoriai artistiš
kai suderinti su didžiuoju

>✓
’Z
•z

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. Broadway, So. Boston, Mass.

altoriumi. Tuos altorius'racijos Kongresas, Cleve-j deniams čia ir užsienyje 
puošia dvi gražios iš balto- land, Ohio taip pat pareiš-i studijuojantiems.
jo marmuro iškaltos stovy- kė reikalingumą Chorų Są- 
los, kurios taipgi Italijoje jungos.
padirbtos: Saldžiausios, 1937 metais, Vargoninin-
Širdieš ir šv. Juozapo. Šie kų Sąjungos Seimas, South 
altoriai taipgi atsižymi sa- Boston, Mass. įgaliojo se- 
vo bronziniais antepediu- kretorių Nikodemą Kulį 
mas vaizduojančiomis ‘šir- registruoti chorus į Chorų! 
dį’ ir raides ‘S. J.’. Sąjungą ir šiais 1938 me-

Didžiajam altoriui stam-jtais, greta Vargonininkų 
bią sumą paaukojo kun. J. Sąjungos Seimo skelbti 
Karalius Shenandoah, Pa.į Chorų Sąjungos Pirmąjį 
lietuvių parapijos klebo- Seimą.
nas. Dešinįjį altorių ir Švč. Chorai, kurie dar neįsire- 
Širdies stovylą įtaisė An- gistravę į Sąjungą, prašo- 
tanina Leščinskaitė iš Chi- me dabar tai padaryti, pri-' 
cago, III. Kairioje pusėje siunčiant registracijos mo-i 
altorių įtaisė Juozas Stoš- kestį S1.00, choro vardą, 
kus iš Worcester, Mass., o valdybą, vedėją ir narių 
marmurinę Šv. Juozapo skaitlių. Taip pat išrinkite 
stovylą Uršulė Bublytė. O- atstovus į Seimą. Chorai, Į 
ratorijose baltojo marmu- kurie jau įsiregistravę, 
ro altorius įtaisė Andriuš- prašome išrinkti tik atsto- 
kai ir Marijona Samolienė vus.
iš Worcester, Mass. Viena- Choro atstovų skaitlius 
me yra įdėtas popiežiaus yra sekantis: vienas (1) 
Pijaus XI dovanotasis Ma- nuo dešimts (10) narių, o- 
rijonų Seminarijai Nekal- nuo provincijos penki (5)1 
to Prasidėjimo Švč. Mari- atstovai. Būtinai dalyvau- 
jos paveikslas, gi antraja- kitę Pirmąjam Chorų Są- 
me yra stebuklingos Dievo jungos Seime. 
Motinos paveikslas Nuola- SEIMO EIGA-
tinęs Pagelbos. j

A. V. Mažukna. 1. Liepos 10 d., 1938 m. 
-------------- DAINŲ ŠVENTĖ, Sunset 

Park, Lemont, III.
2. Lietpos 11 d., 10 vai. Iš

kilmingos Mišios, Šv. An
tano bažnyčioje, Cicero, III

3. Po pamaldų svetainė
je delegatams bendri pie-

VIEŠAS LAIŠKAS
ALRK Parapijų Chorų 

Sąjunga 
1702 No. Wolcott Avė., 

Chicago, III.
*

Pirmutinis ALRK Parapi
jų Chorų Sąjungos Seimas 
Įvyks Liepos 10 ir 11 dd., 
1938 m., Chicago, Illinois

JŪSŲ CHORUI
Gerbiamieji Choristai-tės: 

Vargonininkų Sąjungos 
Centre kįlo sumanymas į- 
steigti Amerikoje LRK pa
rapijų Chorų Sąjungą. 
Tuomet Vargonininkų Są
jungos Dvasios vadas kun. 
J. • Simonaitis ir įžymus 
kompoiztorius, literatas J. 
Žilevičius paruošė Chorų 
Sąjungai “STATUTĄ”.

1933 metais, Chicagoje 
Kunigų Vienybės Seime ir 
Vargonininkų Sąjungos 
Seime šis Chorų Sąjungos 
Statutas buvo skaitytas ir 
seimo dalyvių užgirtas. Se
kančiais 1934 metais Fede-

13. Nustatoma Sąjungos 
chorų ir provincijų eiga.

14. Nevv York Pasaulinėj 
Parodoj dalyvavimas, 1939 
metais.

15. Ateinančiais metais 
Chorų Sąjungos Seimą lai
kyti Nevv York, laike Pa
saulinės Parodos.

16. Centro Valdybos rin-i 
kimas.

17. Seimo uždarymas — 
malda, himnas.

18. Vakare delegatų pa
gerbimo pokįlis.

Lauksime skaitlingo de-, 
legatų suvažiavimo.

Nikodemas Kūlys.
P. S. Antradienį Vargoni

ninkų Sąjungos Seimas. 
Vakare jungtinio choro Sa
snausko kantata “Broliai” 
ir šokiai.

NORWOOD, MASS.

federalė valdžia kooperuo
ja su kiekviena valstybe iš
pildymui nedarbo apdrau
dos įstatymų, bet pats pri
taikymas šitų įstatymų y- kai $25. į savaitę ir nema- 
ra valstybiškas darbas, o žiau $7.50 į savaitę. Jeigu 
ne federališkas. Nedirban- darbininkas laike 1937 me- 

| tis žmogus turi užsiregis-i tų uždirbo $25. į savaitę, jo 
1 truoti įstaigoj, kuri jo vai-: savaitinė nedarbo apdrau- 
stybėje yra paskirta pildy-Ida bus $12.50, bet laike 
mui įstatymo. Ir jo nedar-;1937 m. jis turėjo dirbti 
bo kompensacijos čekiai,'mažiausia 9 savaites, 
jeigu _ 
priklauso, bus jam pasiųs-1 

j ti per Statė Insurance
Fund.

I Pažiūrėkime kaip ši dar
bo apdrauda veiks New 

j Yorko valstybėje, kur net
3 milijonai darbininkų 

i tuom įstatymu apdengti.
Nevv Yorko nedarbo ap
draudos įstatymas liečia greitas pranešimas apie 
kiekvieną darbdavį, kuris neturėjimą darbo yra pir- 
samdo keturis arba dau- mos svarbos, jeigu darbi- 
giau darbininkų. 1936 me- ninkas nori save apsaugo
tuose tie darbdaviai turėjo, ti. Yra specialių blankų 
įmokėti sumą lygią su vie-tam tikslui. Galima tas 
nu nuošimčiu jų darbinin- blankas gauti nuo darbda- 
kų algų į nedarbo apdrau- vių, iš darbo unijų, arba iš 
dos fondą. 1937 metuose 120 vietinių valstybės dar- 
darbaviai įmokėjo 2% iš- bo ofisų. Po sausio 31 d., 
mokėtų algų. Pradedant 1938 m. nedirbantieji turi 
sausio 1 d., 1938 m., ir po asmeniškai atnešti korte- 
to, rata yra lygi su 3% vi- lę į arčiausią vietinį darbo 
sų algų išmokėtų per ka- ofisą. Kiekvienas aplikan- 
lendoriškus metus. Nėra tas privalo turėti socialės 
jokių paliuosavimų. apdraudos sąskaitos nu-

Gauta nedarbo pašalpą merį.
po sausio 1 d., 1938 metais, 
darbininkas Nevv Yorko 
valstybėje turėjo dirbti ka-

I •

v uz- 
jam kompensacija dirbdamas nemažiau $225. 

Darbininkui, pačiam, ne
reikia daryti jokių išroka- 
vimų, tą viską atliks New 
York Statė Employment 
Service, kuris pildo įstaty
mą. Kiekvienas dirbantis 
žmogus turi, visų pirmiau
sia, užsiregistruoti Statė 
Employment Service. Ir

Tik į tris savaites po pa
davimo aplikacijos ap
draudos mokesčiai prasi
dės. Per tą laiką Emploi- 
ment Service stengsis rasti 
tinkamo darbo aplikan- 
tams.

New Yorko valstybėje, 
kaip ir kitose valstybėse, 
ne daugiau kaip 16 savai
tinių pašalpos mokesčių 
bus išmokėta į 52 savaites.

Apart New Yorko, se
kančios valstybės moka 
nedarbo kompensacijas — 
Alabama, Arizona, Cali- 
fornia, Connecticut, Loui- 
siana, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Minnesota, 
New Hampshire, North 

„ . Caroline, Oregon, Penn-
So. Bostone. Išaugino gra- SyiVania, Rhode Island, 
žią šeimynėlę: du sūnų ir Tennessee, Texas, Utah, 
dyi dukterį. Į Ameriką at-jVermont, Virginia ir West

Navickai buvo labai susi
jaudinę ir visiems dėkojo 
už linkėjimus ir sveikini
mus, už surengimą tokio 
šaunaus bankieto ir dova
nas.

Programai pasibaigus,! 
pp. K. Mačys ir P. Dalalis 
sugrojo polkutę ir t.t. Vi
si linksmai pasišoko ir atsi
sveikinę su pp. Navickais 
skirstėsi į namus.

Pp. Aleksandras ir Uršu
lė Navickai priėmė Mote
rystės Sakramentą balan
džio 12 d., 1913 m., Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčioje,

I

PAGERBĖ JUBILIEJA- 
TUS

šeštadienį, balandžio 23 
d. pp. Aleksandras ir Uršu
lė Navickai minėjo savo' 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį. Kleb. kun. S. 
Kneižis jubiliejatų intenci
jai atnašavo užprašytas 
šv. mišias tos dienos ryte. 
Bankietas įvyko sekma
dienį, balandžio 24 d., Ju
biliejatų namuose 23 Weld 
Avė., kuri surengė jų drau
gai ir draugės. Bankiete 
dalyvavo šie: pp. Paleliū- 
nai, Mačiai, Kūrai,- Jačiai, 
Tvaskai, Dalaliai, Glebau- 
skai, Janavičiai, Nevierai, 
Davidonis, Jebionskiai, 
Strašunskai, Tvaragai, Ka- 
kaanuskas, Piliponis, Ko- 
zakas, Milės, Babilienė, A- 
domaitienė, Smilgienė, Da- 
vidauskas, Viesulienė, Ver
seckas ir brolis Navickas.

Bankietas buvo šaunus. 
Visi linksmai šnekučiavo, 
valgydami skanius valgius 
ir gerdami įvairius gėrimė
lius. Jubiliejatų pp. Navic
kų svotu buvo p. Strašuns- 
kas ir svočia p. Viesulienė. 
Toastmasteris (Kas jis 
toks?) pakvietė dalyvius 
išreikšti kelįs žodžius. Visi 

12. Teikti pagelbą ir pas- linkėjo jubiliejatams ir jų 
kolą muzikos - dainos stu- šeimai ilgiausių metų. Pp.

tūs.
4. Po pietų Seimo atida

rymas su malda ir Lietuvos, 
Himnu.

5. Surašymas chorų ats
tovų ir svečių.

6. Renkama Seimui vesti 
valdyba ir kitos komisijos.

7. Išklausomi sveikini
mai : žodžiu, telegramais ir 
laiškais.

8. Skaitomas p J. Žilevi
čiaus paruoštas 15 minučių 
Referatas.

9. Skaitomas Chorų Są
jungos Statutas ir jo priė
mimas.

10. Nustatoma chorų me
tinė mokestis į Chorų Są
jungą.

11. Kad chorai sau už or
ganą nusiskirtų “Muzikos 
Žinias”.

vyko 30 metų atgal ir apsi
gyveno Norvvoode, kur ir 
dabar tebegyvena. Priklau
so prie Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos ir visų katalikiš
kų draugijų, gražiai dar
buojasi ir remia visus ge- 

irus ir kilnius darbus. Pp.
Navickai yra malonūs ir 
nuoširdūs ir su visais gra
žiai sugyvena. P-nas Alek
sandras Navickas turi an
glių ir aliejaus biznį ir jam 
gerai sekasi.

Bankieto surengime dau
giausia pasidarbavo pp. 
Kurienė ir p. Navickienės 
dvi sesutės pp. Mačienė ir 
Paleliūnienė. Raporteris

Virginia.

Pilnųjų Blaivininkų 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. Piktcdyte, Rašt.

PASARGA
NEBOK AVELĖ

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 
yra: nekreip domės net j 
jokius kitus siūlijimus. Są

žiningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galingą iilumą-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiaisi per odą j gyslas ir dirbasi j kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ. RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTĮ, NUVARGIMĄ, 
ATŠALUSĮ 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 negalėtumėt gauti savo mieste, tai reikalaukite tiesiog iš labo
ratorijos minėtu antrašu: ~ * ............. “ “
Hartford, Conn. U. S. A.

DEKEN’S OINTMENT CO., P. O. Box 352,
(5-18)
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Puse Mūsų Valstybių Turi 

Indi joniškus Vardus
Geografiškai kalbant, 

Jung. Valstybės pilnai pri
pažino skolą šito kontinen
to pirmiems gyventojams; 
šalys, upės, miestai, vietos, 
gatvės ir pusė mūsų vals
tybių turi indi joniškus var
dus. Naujos Anglijos pu- 
ritanai, nepaisant jų baisių 
kovų su šios šalies pirmais 
gyventojais, buvo pirmi 
vartoti indijoniškus var
dus paženklinti jų dvi ko
lonijas. Po Amerikos revo
liucijos, su prisidėjimu 
naujų valstybių prie Uni
jos, davimas indijoniškų 
vardų Amerikos teritori
joms buvo atgaivintas. Tik 
septynios iš naujų valsty
bių pasilaikė ispaniškus 
vardus, trys prancūziškus, 
ir kelios savo angliškus 
vardus. Tik viena valsty
bė turi amerikoniško di-j 
plomato vardą ir kita vie
no Amerikos kolonijos į- 
steigėjo.

Virginią, seniausia vals
tybė Unijoj, pirmu kartu 
apgyventa 1607 m. Bet var
dą gavo net 1587 m., kuo- 
me Sir Walter Raleigh at
vyko į Ameriką. Jis visai 
žemei aplink Chesapeake 
Bay davė vardą Virginią,' 
garbinti karalienę Elzbie
tą, kurią žmonės vadino 
Anglijos “Virgin Queen”.

1620 m. Pilgrimai atvyko 
ant “Plymouth Rock”. Ir 
svarbiausia puritanų įstei
gta kolonija buvo žinoma 
kaip “Massachusetts”, ku
ris vardas Algonąuin kai-j 
boję reiškia “didysis kal-; 
nas — maža vieta”. Kada; 
Thomas Hooker apleido^ 
Bostoną ir įsteigė, su jo' 
pasekėjais, savo koloniją,j 
jis ją vadino “Connecti- 
cut”, kas indijonų kalboje! 
reiškia — “pūšių upė” ar
ba “ilga upė”.

Roger Williams įsteigė 
“Providence Plantation”. 
Vėliaus vieta tapo Rhode

“IsleIsland, nuo angliško 
of Rhodes”.

New Hampshire angliš
kas vardas nuo apskričio 
“Hampshire” Anglijoje. 
Kitos dvi Naujos Anglijos 
valstybės “Maine” ir “Ver- 
mont” paeina nuo prancū
zų. “Maine” yra vardas 
senoviško apskričio Pran
cūzijoje, kuomet Samuel 
de Champlain užvardino 
“Vermont”, kuris vardas 
susideda iš dviejų žodžių 
“verd” ir “mont”, kurie 
reiškia “žali kalnai”.

Maryland, kurią valsty
bę katalikai ir pabėgėliai 
apgyveno, turi vardą kara
lienės Henrietta Maria.

Carolina vardas paeina 
nuo “Charles Pirmojo” 
vardo.

Delaware nuo Lord De 
La Warr, kolonijališko 
gubernatoriaus.

New Yorkas originališ
kai buvo vadintas New 
Netherlands, ir kada ang
lai paėmė apskritį nuo ho- 
landų 1664 m. buvo pava
dintas “New York”, Dūke 
of York vardu.

Pennsyl vania (Penn’o 
girios) gavo vardą, kada 
karalius Charles Antrasis 
davė apskritį William Pen- 
nui 1681 m.

Paskutinė kolonija, “Ge-j 
orgia”, buvo įsteigta reli
giniams pabėgėliams ir už
vardinta karaliaus George 
antrojo vardu.

Nepriklausomybės kovą 
! vedė tos viršimnėtos kolo
nijos. Jų buvo 13. Kada tos Į 

i kolonijos tapo nepriklau
somos ir sudarė Jung. Val- 

I stybes jos apėmė net 892, 
000 ketvirtainių mylių že
mės. Po tam prasidėjo įgi
jimas kitų teritorijų, nu-j 
pirkimu arba prisidėjimu. 
Šiandien Jung. Valstybių j 
teritorija susideda iš 3,738, 
396 ketvirtainių mylių.

Iš 35 valstybių prijungtų! 
prie Unijos — 22 turi indi-

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

GEGUŽĖS-MAY14 D.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkonas.

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 
persėdime į Klaipėdą.

LIEPOS“JULY 1 Dų švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be

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 LaivaMiį Agentūra
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

f

MALDAKNYGES

“mažas šal-

ant 
the

ATLAIDŲ ŠALTINIS, parašė Tėvas Kazimieras, kapucinas, 308 pusi., 
tikro kolenkoro ir lankstūs viršeliai ...............   65c.

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........ 30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi............... 35c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi........................ 65c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
$1.25 

65c.
. 75c.
$1.50 

. 90c. 
$1.50 
$2.50 j

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti

apvalus kampai ...................................................................................
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi..............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ...........................

tikros odos minkšti apdarai .................
celuloidiniai viršeliai ..................................
celuloidiniai viršeliai su kabike ............

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi..................
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai

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

$3.00

65c.

Žinios Iš Lietuvos
PIRMASIS LENKŲ LĖKTUVAS KAUNE

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

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

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

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 
3%2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kaina

$1.30

$2.50

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,
Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

KOKIO DIDUMO LIETUVOS KAIM?
IR ŪKIAI

Kaimai Lietuvoje jau at-^ 
gyveno savo dienas; jie 

; baigiami skirstyti vienkie
miais. Apie kaimų didumą 
gauname žinių iš 1927 — 
1934 kaimų skirstymo sta- ! 
tistikos. Ta statistika ro
do, kad kaimų su žemės 
plotas' iki 100 hektarų bu
vo 20 procentų; iki 200 ha 
buvo 24 proc.; iki 300 ha 
buvo 20 proc.; iki 400 ha 
buvo 19 proc.; iki 500 ha 
buvo 9 proc.; iki 600 ha bu
vo 5,5 proc.

Su didesniu, kaip 600 ha 
žemės plotu, kaimų buvo 
labai nedaug. Visur Lietu
voje pasitaiko greta mažų 

j ir didesnių kaimų. Mažų 
kaimų nuošimtis yra di
desnis rytinėse apskrityse 

' — Rokiškio, Utenos, Zara
sų. Didesnių kaimų ypač 
daug Kretingos apskrityje, 
kur mažų kaimų visai ne
daug bepasitaiko. Žymus 
kaimų skaičius, maždaug 
ligi 50 ha ploto, yra susida
ręs iš atskirų vienkiemių 
šeimyninių pasidalijimų.

Pagal 1930 m. žemės ū- 
kių surašymo duomenis, 
vidutiniai vienam ūkiui 
tenka 15 ha žemės, tačiau 
didžiausias ūkių vienetų 
skaičius bus tarp 8 — 9 ha. 
Ūkiai tarp 1 — 18 ha su
daro 55,59% bendro ūkių 
skaičiaus..

Nuo 1 ligi 2 ha yra 13.797 
ūkių, 2 — 5 ha — 39,666 ū- 
kiai, 5 — 8 ha 45.882 ūkiai, 
8 — 10 ha — 32.355 ūkiai, 

110 — 12 ha — 28.660 ūkių, 
12 — 15 ha — 31,512 ūkiai. 
15 — 20 ha — 33.236 ūkiai, 
20 — 30 ha — 34.197 ūkiai, 
30 — 50 ha — 20.597 ūkiai, 
50 — 100 ha — 6.446 ūkiai, 
100 — 150 ha — 906 ūkiai, 
150 — 200 ha — 379 ūkiai 
ir 200 ha ir daugiau yra ; 
317 ūkių. Iš viso yra 289. 
380 ūkių, kurių bendras 
protas 4.318.514 ha.

Lietuvoje yra 99.345, ar-į 
ba 34,6% bendro ūkių! 
skaičiaus ir jie sudaro 10, 

,4% bendro ūkių plotų.
Visutinių ūkių (8 — 30 

ha) yra 159.360, arba 
j 55,5% bendro ūkių skai- 
i čiaus ir jie sudaro 55,8% 
bendro ūkių ploto.

Stambių ūkių (30 — 100' 
ha) yra 27.073, arba 9,4% 
bendro ūkių skaičiaus ir 
jie sudaro 27,5% bendro 
ūkių ploto.

Dvarų (100 ir daugiau 
ha) yra 1.602 arba 0,6% 
bendro ūkių skaičiaus, ir 
jie sudaro 6,3% be dvaro 
žemės ūkių ploto.

Taigi Lietuva, po dvarų 
! išdalinimo, yra daugiausia 
vidutinių žemės ūkių kraš- 

■ tas. Tačiau didelį procentą 
sudaro ir mažežemiai ū- 

Į kiai. Tsb.

Trūksta Darbininkų
Marijampolė. Apylinl 

je ūkininkai negauna pa 
samdyti tarnų ir tarnaič: 
Nors algos yra nemaži 
tarnui moka nuo 250—3 
lt. ir tarnaitei nuo 150 
300 lt., bet kažkodėl pas 
kininkus nenori tarnau 
Daugumas, ypač tarnaic 
skverbiasi į miestus.

Laucių Nuteisė Kalėti Vis 
Amžių •

Bal. 5 d. Kauno apj 
teisme buvo svarstoma h 
vusio Pienocentro tarna 
tojo Adomo Lauciaus by 
Jis gruodžio 13 d. prie . 
pyg. teismo ant šaligatv 
nušovė savo žmoną Stei 
su kuria kartu negyveno 
bylinėjosi dėl jos ir jų dvi 
jų dukterų išlaikymo kai 
ti visą amžių ir iš jo atiti 
sė 395 Lt žmonos laidot 
vėms ir po 50 Lt abie 
dukterim ligi joms su€ 
pilni metai arba ligi jos i 
tekės.

•

Jau Dirba Laukus Ir Sėja

i

Marijampolė. Jau daug 
lis ūkininkų pradėjo dirt 
laukus. Aukštesnėse viet 
se, prie kalnelių, ūkinink 
jau sėja. Seni žmonės p 
sakoja, kad toks ankst 
vas pavasaris senai jau b 
vo.

Priimtas Lietuvos 1938 
Metų Biudžetas

KAUNAS — Balandžio 21 
Seimas priėmė 1938 metų va 
tybės biudžetą 346.808.039 Ii 
sumai.Balandžio 11 dieną į ' susisiekimo įvedimą tarp 

Kauną atskrido sportinio Lenkijos, Lietuvos, Latvi- 
tipo lenkų lėktuvas. Tai jos, Estijos ir Suomijos, 
buvo bandomasis skridi- Jau nuo užpernai “Lot” 
mas su skridimo sąlygomis bendrovė turi nuolatinį oro 
susipažinti. Lėktuvas pri- susisiekimą tarp čia pami- 
klauso lenkų oro bendrovei nėtų kraštų, išskyrus Lie

tuvą. Dabar norime į tą su
sisiekimą įjungti ir Lietu
vą.

Tuo pačiu lėktuvu lenkų! 
atstovas Lietuvai Charva- 
tas išskrido į Varšuvą pra
leisti Velykas. Tsb

v •

I

Keliaukite j Lietuva

HOLLAND-AMERICA

The Flagship S.S. Statendaa
Patogūs, greiti ir švarūs laivai. I 
Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

KOTTERDAM ............ Balandžio 9
VOLENDAM ......  Balandžio 23
STATENDAM ........ Balandžio 26
ĮLENDAM ................ Gegužės 7
NEW AMSTERBAM Gegužės 21
VOLENDAM ................ Gegužės 28
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus a- 

gentus arba j
HOLLAND-AMERICA LINE

Artimiausią J A. V. Ofisą

“Lot”, kuri turi oro susi
siekimą tarp Lenkijos, Bal
tijos kraštų ir Suomijos 
(aplenkiant Lietuvą).

Iš Varšuvos iki Kauno 
lėktuvas 420 kilometrų at
stumą, perskrido per 1 va
landą ir 45 minutes.

Atskrido “Lot” bendro
vės atstovai, kurie tarėsi 
su Lietuvos atitinkamomis 

didelis e- įstaigomis oriniam susisie
kimui taip Kauno ir Var
šuvos nustatyti, tuo tarpu 
kiek tas susisiekimas bus 
reikal i n g a s diplomati
niams santykiams palaiky
ti. Vėliau, “Lot” bendrovė 
tarsis apie nuolatinio oro

— “indijonų 
(Statė of In-

joniškus vardus.
“Alabama” — “aš valau 

tankynę” (I clear the thi- 
cket).

“Arizona”
tinis” — (small spring).

“Arkansas” — vardas in- 
dijoniškos šeimos.

“Idaho” — “šviesa 
kalno” — (light on 
mountain).

“Illinois” — “upė vyrų”
— (the river of men).

“Indiana” 
valstija” — 
dians).

“Iowa” — “miegusčiai”
— (sleepy men).

“Kansas”
žmonės” — (people of the 
South Wind).

“Kentucky” — “rytojaus 
žemė” — (land of tomor- 
row).

“Michigan” — "< 
žeras” — (big lake).

“Minnesota” — “dangaus 
spalvuotas vanduo” — 
Įsky-colored water).

“Mississippi” — “žuvių 
upė” — (fish-river).

“Missoūri” — “Wiscoun- 
sin” ir “Utah” yra vardai 
indijonų šeimų.

“Nebraska” — “plati li
pė” — (wide river). ‘

“North ir South Dako- 
ta” nuo žodžio “dakota” — 
reiškia “draugų susivieni
jimas”.

“Ohio” — Iroųuois. kal
boje reiškia “didelis”.

“Oklahoma” — “raudoni 
žmonės” — (fed people).

“Tennessee”
senoviško indijonų iniesto.

“Texds”— reiškia “drau
gai”.

Sekančios valstybės turi 
ispaniškus vardus —

Arizona — “sausa žemė”. 
Colorado — “raudona”. 
Montana — “kalnuotą”.
Nevada — “sniegu ap

dengta”.
Califomia gavo vardą 

nuo vaidintuvių sutveria
mos salos, apie kurią yfa 
parašyta knyga, Vadžioje

“pietvėjo
I

vardas

Statys Ligoninę Šiauliuose
KAUNAS — Balandžio 22 d. 

Šiais metais Šiauliuose statys 
250 lovų modernią ligoninę.

Pusantro Šimto Gyvačių Po 
Trobos Pamatais

Naujųjų Rugulių (Šilutės aps
krityje) gyventojas Kuras šio
mis dienomis nugriovė gyvena
mosios trobos likučius. Po bu
vusiais trobos 'amatais paka
sęs apie 15 centimetrų, rado gy
vačių lizdą, kuriame buvo apie j 
100 mažesnių ir apie 50 didesnių 
gyvačių. Rastas gyvates sunai
kino, tačiau didesniąsias parda
vė gydymo reikalams.

Rugulių kaimo gyventojai savo i

šešioliktojo šimtmečio. Ta 
sala aprašyta kaipo žemiš
kas rdjus.

Oregon — gavo vardą 
nuo senoviško ispaniško 
žodžio, kuris reiškia “ty- 

I kiai puolantis vanduo”.
Juan Ponce de Leon, ieš

kotojas “jaunystes šalti
nio” davė Floridai jos var- laukuose dažnai randa gyvačių, 

Jis Velykų dienoje, tačiau tokio radinio dar niekas 
pirmą nesurado. Apylinkės laukai že

mi, durpynai ir vietomis jaunas 
miškas. Vasarą dažniausiai ten
ka pergyventi didžiausią gyva-, 
čių slogą. Nors gyventojai įpra-' 
tę saugotis, bet vis dėlto dažnai, 
gyvačių apnuodijami.

dą.
“Pascas Florida”, 
sykį matė gėlėmis apdeng
tą vietą.

Louisiana paeina iš pran
cūzų. Išradėjas Robert de 
La Šalie 1692 metais už
vardino tą teritoriją gar
binti Louis XIV iš Pfancū- 
zijos.

Washingtonas yra Vie- 
nintėlė valstybė, kuri turi 
Amerikos diplomato var
dą, Jurgio Washingtono, 
pirmojo Jung. Valstybių 
prezidento.

Pastatytas Modemus 
Zoootomikumas

i

KAUNAS — Balandžio 22 d. 
Prie Veterinarijos Akademijos 
pastatytas ir įrengtas modemus 

FLIS zootomikumas.

LPTd

LDS. Seimas
Ič

■c

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis m 
Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.d., š. m., |S 

| Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass. ||
Visos LDS. kuopos, apskričiai prašomi iš- afl 

rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
Sg seimui.

Pageidaujama, kad LDS. apskričiai ir sg] 
kuopos iš anksto prisiųstų savo sumanymus goį 
Centrui, kad prieš Seimą galėtume juos pa- 
skelbti organe “Darbininke”. l®

& Kun. <J. švagždys,
LDS Centro PiitnininkAs IS

ii

srfengf

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

*
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Rytinių Valstybių Žinios I

WATERBURY, CONN. ir pavardžių nebeišgirdau. 
Iš vyrų gražiai dainomis 

VEDYBINIO GYVENIMO pasižymėjo: Algirdas Ulin- 
skas, V. Malinauskas, Ed. 
Stulginskas, Dr. Wm. Stip-I 
pick’as, ir kiti. Kalbėjo 
hartfordietįs p. M. Kripas' 
ir ponia Mončiūnienė. Ben
drai, hartfordiečių daug 
dalyvavo, nes jubiliejantai 
Hartforde yra gyvenę. Iš 
dvasiškių dalyvavo vieti
niai kun. J. Valantiejus ir 
B. Gauronskas, iš Hart
fordo kun J. Kripas.

Po visų vaišių, sočių val-

ALRK Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas ■

22 Metai Laiko Nemiegantis Didi Karo Veteranas— 
Karininkas

N evvs and Chronicle” speci-
Buda-

SUKAKTUVES
Rodos, rašyti apie mūsų 

tautiečių vedybinių gyve
nimo jubiliejus, būtų lig 
perdažnas, nuobodus, bet 
aš čionai maloniems skai
tytojams nebeiškenčiu ne
prisiminus mano draugų ir 
prietelių — Dr. ir ponios 
Aukštikalnių sidabrinių 
vestuvių, nes jos buvo 
daug skirtingesnės, negu; p0 visų vaišių, sočių val- 
paprastos musų rengiamos gįų įr pO visų muzikalių ir 
“parės”. Patsai daktaras meniškų dalykų, E. Rudai-
M. Aukštikalnis su žmona f * ...
sukvietė savo draugus ir rįus šokius 
pažįstamus (viso užregis- linksminosi iki 12 vai. nak- 
travusių svečių dalyvavo įįes
276), juos gražiai vaišino,! Jubiliejantai gavo nema- 
linksmino. žai ir dovanų: sidabrinių

Daktaras ir žmona yra dolerių sidabrinių indų ir 
pasižymėję lietuvių dar- daug kitokių naudingų da- 
buose, ypač jaunuomenės lykų. O jau sveikinimų te- 
tarpe, taipgi studentų- legramomis, atvirukais ir 
moksleivių rėmimu; daž- kitais asmeniniais linkėji- 
nai rašinėja į lietuvių laik- mais, tai buvo labai daug, 
raščius. Tai buvo nepaprasta “pa

jų sidabrinės vestuvės į- rė”, bet kultūringas ir me- 
vyko balandžio 24 d. Iš ry- niškas susirinkimas, bega- 
to lietuvių parapijos baž- linis draugiškų įspūdžių 
nyčioje įvyko iškilmingos mąsstas. 
jų intencijai šv. mišios, ku-! 
rias atnašavo kun. Gau- dar ilgus metus gyventi ir, 
ronskis. Laike mišių p-lė tarp lietuvių draugiškus ir
N. Plangaitė labai gražiai kultūringus darbus skleis- 
ir įspūdingai giedojo. į ti, šviesą ir meilę tarp mū-

Po piet ir vakare jubilie-! sų platinti. O. M. S-nė 
jantai lietuvių “Nemuno” j 
salėje priiminėjo svečius 
ir draugus. Salė buvo išde-l 
koruota palmėmis, gėlėmis, 
spindančiomis žvakėmis ir! 
daug-spalviais prožekto
riais. Laike pietų Jonas

Įvyks Gegužes 13 d. Pittsburgh, Pa. j
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

•f

viešbuty, prasidės 10:00 
vai. ryto.

Gerbiamųjų Tarybos ats
tovų nuoširdžiai prašau at
likti savo garbingą ir sy-! 
kiu atsakomingą pareigą— 
dalyvauti suvažiavime.

Dr. A. G. Rakauskas, 
ALRK Fed. Pirm.

■ c.,':?:'
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L
ok įŽ

čio orkestras grojo įvai-
> ir visi svečiai

Linkime jubiliejantams

NEW HAVEN, CONN.

1.200 Wyomingo Klonio Lietuvių Katalikų Paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybę

Ši mergelė apsikaišė svo
gūnais, žirniais, ridikėliais 
ir morkomis ir dalyvavo 
New Yorko grožio operato
rių seime.

Dabar jis gyvena su savo žmo
na ir 3 vaikučiais palei Vengri
jos sostinę — Budapeštą. Tačiau 
bemiegis jo gyvenimas, yra tie
siog dramatiškas!

Kaip gi tikrenybėje nebemie
godamas jis gyvena?

Jis yra padalinęs visą parą 
laiko, — 24 valandų laikotarpį, 

’’! ant 8 dalių ir kiekvienos dalies 
laiku, jis gauna ką nors užkąsti. 

I Jis gauna pašalpos iš Socialės 
' Apdraudos Instituto 13 šilingų 
\ ir 3 penus kas savaitė, ir iš In
validų Karininkų Fondo pensi
jos, 11 šilingų ir 4 penus kas sa
vaitė, skaitant britų valiuta. 
Kasdien jis iš laisvo savo noro 

i dirba viename Institute, kaip 
. _ raštininkas. (Ar jam kiek už tą

Skaitė gra- ųarbą moka, — pranešimas ne- 
nuteikdamas. pasako). Vėlai po pietų, jis bai-

M*

jalis korespondentas iš 
pešto, praneša, kad palei Buda
pešto miestą, Vengrijoje, gyve
na vienas Didž. Karo veteranas, 
— karininkas Paul Kern. Birže
lio mėn. 1915 m., fronte šovinio 
skeveldra jis buvo sunkiai su
žeistas į galvą. Dėlei tos jam pa
darytos galvoje žaizdos, tiesa, 
jis nemirė, bet užtat paliko in
validu visam savo amžiui. Keis
čiausia yra tai, kąd vos pagijęs 
po to savo sužeidimo, — Paul 
Kern visiškai nustojo miegoti. 
Dabar suėjo lygiai 22 metai, kai ! 
jis visiškai nebegali užmigti! 
Tačiau dėlei to, jis nemiršta/

i
tė p. Jančaras. Jo balsas 
visiškai tiko, 
žiai visus
Paveikslų dalyviai vėl visi gįa savo darbą Institute, grįžta 
kuo gražiausiai pasirodė. ; namon, ir skaito laikraščius

Muzikos dalį atliko 7 vengrų, britų, prancūzų ir vo- 
žmonįų orkestras su var-!,”~"" -----
gonais, muziko Louis Sa- 
vitt vadovaujamas. Pra- 

i džioje orkestras nebuvo
gerai susigyvenęs su lietu
viškąja muzika, jautėsi
šlubavimo, vėliau tačiau 
nieko prikišti negalima bu
vo, ypač, gražiai grojo ly
dėdamas “Knygnešius”.

Visą vakaro programą kelio stotin ir gavęs traukinį, 
pradėjo rengimo komisi- važiuoja į Budapeštą. Ten gelž- 
jos pirmininkas J. B. Ša- kelio stoties restaurane jis val- 
liūnas, kuris, atidaręs iš- go pusryčius; paskiau kurį lai- 
kilmingą minėjimą, vado- ką žiūri į vežimus važiuojančius, 
vavimą perdavė Plymou- žmones, šen bei ten, Buda- 
tho klebonui kun. Antanui Satvžmis tirštai bevaikš-
Sinkevičiui. Nors daug kur Ten.jis ,maloniau-
, , . , ,. šiai ir linksmiausiai liuosą lai-teko dalyvauti dideliuose ką pralcidžia Paskiau eina In. 
parengimuose, nors daug ^tįrutan prie darbo. Kasdien jis 
teko matyti gabių vakaro perskaito vieną mažą kurią nors 
vedėjų, tačiau kaip kun. Šv. Rašto dalelę, ir Dovydo ka- 
Sinkevičius mokėjo gabiai 
vakarą pravesti, tai sunku 
kur kitur sutikti. Visur 
buvo juntamas jo gražus 
pasirengimas, kiekvienas 
jo žodis gražiai apgalvo-

T T . • . • I VUllUl, VlOUUUltl O.UOCLXYk7,

tas, pradedant pirmąja jo kad šis gyvenimas. — tai dide- kalba vakarą pradedant, ls v Dlev0 žnwgui duota dova.
na. ir todėl ją nebegalima šiūkš- 
lynan mesti. Jis sako, nieku bū
du nebegalys suprasti to, kodėl

žiai deklamavo su Lietuvos 
vėliava rankose Ona Len- 
kaičiutė, ilgabarzdis vaidy- 
la Alb. Šeporaitis, kurių u- 
niformose du broliai Šako
čiai. Vaizdelis užbaigtas 
“Laisvės daina”, kuriai žo
džius parašė kun. J. Kasa- 
kaitis, o muziką patsai J. 
Kudirka. Ši Laisvės Daina! 
buvo ypatingai graži.

Kaip garbės svečias lietu
vių tarpe buvo kongresma- 
nas J. Harold Flannery. Jis 
negalėdamas ankščiau iš 
Washingtono išvažiuoti ir 
spėti lietuvių iškilmėsna, 
paskutinę valandą atskri
do lėktuvu. Jo kalba, pasa
kyta įspūdingai gražia an
glų kalba, jo puikus pažini
mas lietuvių tautos ir Lie
tuvos istorijos, kurią jis 
dėstė savo kalboje, jo lygi
nimas lietuvių kovų su jo 
tėviške — Airija, puikus 
orientavimasis Europos 
politikoje, — paliko vi
siems giliausią įspūdį.

Prieš lenkų smurtus tūk
stantinė lietuvių minia, vi
so Wyoming Klonio apie 
60.000 lietuvių vardu priė
mė rimtais faktais parem
tą rezoliuciją, kuri bus iš
siuntinėta Amerikos vy
riausybės nariams, sena
tui, kongresui, daugeliui 
Europos valstybių, Tautų 
Sąjungai ir kitiems.

Programos meninė dalis 
užbaigta tikrai meniškais 
kun. J. K. Miliausko pan
tomimos gyvais vaizdais 

1 “Knygnešiai”. Atliko šią 
menišką dalį Wilkes Barre 
Švč. Trejybės parapijos 
grupė, režisavo, parinko a- 
titinkamą, dažniausiai lie
tuvišką muziką, tvarkė 
šviesos ir kitus efektus 
patsai autorius kun. J. K. 

i Miliauskas. Pro žiūrėtojų 
akis praslinko 14 skaudžių 
vaizdų iš knygnešių tra- 

. Kiekvie
nas vaizdas, kiekvienas gy
vas paveikslas buvo atskČ 
ra daug kalbanti istorija. 
Paskutinis vaizdas, kada 
ties Lietuvos laisvės auku
ru buvo sukrauta didelė 
krūva lietuviškų aukų, žu
vusių knygnešių, ir kada 
ėmė leistis laisva Lietuvos 
trispalvė, daug kam iš
spaudė jautrią ašarą, šie 
“Knygnešių” vaizdai galė
tų laisvai būti rodomi viso
se Amerikos lietuvių sce
nose, pasinaudoti jais galė
tų ir Lietuvos teatrai. Kun. 
J. K. Miliauskas pasireiškė 
čia tikrai kaip didelis lietu
vis patrijotas, kaip didelis 
keliašakis menininkas: — 
dailininkas (pats parinko 
dekoracijas, pats jas suda
rė, pats sustatė paveiks
lus), muzikas (pats parin
ko lydinčią muziką), rašy
tojas (pats surašė gražiai 
skambantį libretto), reži- 
sorius (pats režisavo ir ve
dė visą gyvųjų paveikslų

I

Šie metai lietuvių tautai Zujus) su kun. J. Kundrec- 
yra jubiliejiniai metai. Vi- ku ir kitais rūpinosi rezo- 
sus šiuos metus minime liucijų parengimu, o pačios 
Lietuvos nepriklausomy- meniškos dalies, progra- 
bės 20 metų sukaktį. Bene mos komisiją sudarė visas 
didžiausios iškilmės visose būrys muzikų ir meninin- 
Amerikos lietuvių koloni- kų: kun. J. K. Miliauskas, 
jose buvo vasario mėnesį, P. Karašauskas, J. J. Šiam- 
tačiau ir per visus metus čiūnas, J. Kudirka, J. Stul- 
tų iškilmių, minėjimų ne- gaitis, J. Varaitis, S. Sima- 
truks. Štai kad ir lietuviš- navičius, 
kasis VVyoming Klonis, kiti. 
Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę surengė balan
džio 25 dieną. Tai dienai il
gai buvo ruoštasi, daug 
dirbta, bet ir pasirodyta 
tikrai gražiai. Prieš kurį 
laiką buvo sudarytas pla
tus rengimo komitetas,' 
valdyba, įvairios komisi
jos, kurioms nemažai dar- 
bo teko nuveikti. Rengimo' 
valdybos garbes pirminiu-, j 200 Iietuviškos publikFos
Lrn nniTn iC’Y’in Irto c UiTTnTn x

Pranešimas mūsų koloni
jos ir apylinkių lietuviams!

J Šv. Pranciškaus dr-ja 
Stokes, laidotuvių direkto- ren^a pramogą gegužės 81 
rius, vedė visą tvarką, o d., š. m. 3 vai. po pietų, pa- 
p-lė Bronė Rasimaitė rūpi- raPG0S svetainėje, 339 
nosi muzikale ir meniška Greene St., Marianapolio 
dalimi. Nevv Britain radio! Kolegijos naudai. Kaip 
choras pasirodė su daino-įNew Haveno, taip ir apy-j 
mis ir kitais muzikaliais kolonijų lietuvius,
dalykais. Programoje da- kviečiame dalyvauti mūsų' 
lyvavo: Ponia Sapranienė,;Pu°t°je jr kartu su mumis, 
p-nia Hill - Aukštikalnienė, linksmai 
p-nia Gaug’ienė; panelės: 
Aldona Orantaitė, N. Plan
gaitė, June Laurynaitė, se
sutės Stulginskaitės, Mary 
Collins ir daug kitų, kurių

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street

BALTIMORE, MD.

l laiką praleisti. 
Programa bus įvairi — su
sidedanti iš kalbų, dainų, 
monologų, tautiškų šokių, 
deklamacijų, piano solo ir 
kitokių pamarginimų. Po 
to visi smagiai pašoksime' 
prie geros orkestros. Bus; 
skanių valgių ir gėrimų.

Šv Pranciškaus draugijos 
nariai malonėkite pribūti, 
nes Konstitucijos pasaky
ta, kad draugijos visuose 
parengimuose visi nariai 
privalo dalyvauti ir parem- 

' _________

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

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

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So.-Boston 

2271

A. Galinskas ir I

Balandžio 25 d. visais 
Wyomingo keliais traukė į 
Wilkes Barre lietuviški 
karai, daug kas važiavo 
busais ir streetkariais. Vi
si rinkosi į puikią Meyers 
High School svetainę, ku
rios stiklinės, vitražais, iš-! 

i margintos lubos mistiškai 
i nušviestos sudarė gražią 

l. Susirinko per! 
ku buvo išrinktas Pittsto- jaunimo"’
no klebonas kun. J. Kasa- 
kaitis, veikimo pirminin-į Scenoje išsirikiavo arti 
ku, plačiai Wyomingo Klo- ‘300 žmonių, gražių mer- 
nyje žinomas ALRKS se- gaičių ir vyrų, jungtinis 
kretorius J. B. Šaliūnas, jo parapijų choras. Jį sudarė: 
padėjėju vice pirmininku Šv. Kazimiero parapijos 

i J. Laukaitis, sekretoriavo' choras_ iš Pittstono, Šv. 
kun. A. Žukauskas, pinigi-, Trejybės par. iš AVilkes Ba
nius reikalus tvarkė J. Jo-;rre, Šv. Marijos par. iš 

Kingstono, Šv. Kazimiero 
iš Plymouth, Šv. Onos iš 
Luzerne, Šv. Pranciškaus 
iš Miners Mills.

Šitas jungtinis choras, 
muzikui P. Karašauskui 
diriguojant, puikiai atliko 
keletą lietuviškų dainelių. 
Choro pasirodymas darė 
nepaprastą įspūdį. Progra
mą pradėjo Star Spangled 
Banner J Amerikos himnu. 
Toliau Brazaičio “Galin
gas Didis Mūsų Dievas”,— 
puikus A. Pociaus “Vytau
to Maršas”, širdį jaudinan
ti Č. Sasnausko “Kur bėga 
Šešupė”, ypatingai gyvas 
ir publikos mielai išklau
sytas J. Žilevičiaus dzūkiš
kas “Tiltaitis į Vilnaitį” ir giško gyvenimo. 

a TT____ • Y • _ 1__ nnci irniarlna Iri o Ir

neika.
Spaudoje propagandą va

rė “Garso” redaktorius M. 
Zujus su mokytoju Petru- 
šausku ir kitais. Jis (M.

ti, užsimokėdami įžangos 
tikietą. Jeigu kurie nebūsi
te šiame parengime tai vis- 
tiek turėsite užsimokėti 
už tikietą sekančiame susi
rinkime! Visos katalikiš
kos lietuviškos draugijos 
pasižadėjo dalyvauti šia
me parengime. Tad mes 
visi nariai privalome atei
ti ir pasirodyti visiems, 
kad mes dar esame gyvi 
visokiuose dalykuose. Mū
sų visų yra būtina užduo
tis Marianapolio Kolegiją 
remti kiek galime, nes mes 
katalikai tik vieną tokią 
Kolegiją turime, kuri auk
lėja mūsų jaunuolius.

Komisija.

LDS Nariams Ir Visuomenei 
Pranešimas

v •

Šiuomi pranešama, kad 
šiais metais LDS N. Angli
jos Apskričio metinė Gegu
žinė - Piknikas įvyks gegu
žės 29, Romuvos parke, 
Monteilo, Mass.

Raginami visi LDS na
riai, Kuopos bei visa lietu
viškoji visuomenė rengtis 
dalyvauti toje pirmoje

^darbininkų susitikimo 
šventėje.

Numatoma plati ir įvairi 
programa, kuriai vadovaus 
ir ją pildys mūsų jaunoji 
karta, gi senesnieji turės 
laimės pasidžiaugti tomis 
pramogomis ir pasveikinti 
viens kitą po ilgoko nesi
matymo.

LDS N. A. Apskričio '
VALDYBA.

A. Vanagaičio “Malda” ir 
“Šaulių Maršas”.

Po dainų vakaro vedė
jas kun. A. Sinkevičius pri
statė keletą žodžių pasaky
ti apie Lietuvą svečią iš 
Lietuvos p. V. Uždavinį. 
Jo kalba buvo šiltai ploji
mais priimta.

Jaudinantį įspūdį padarė 
jaunos lietuvaitės, Lietu
vos nemačiusios, Birutės 
Kazakevičiūtės deklamaci
ja “Lietuvai”. Jos balsas 
grynas, švarus, dikcija aiš
ki, lietuvių kalbos akcentas 
visai be amerokiniškų prie
maišų, gražiai parinktas 
eilėraštis ir gerai padekla
muotas — patiko neišdil
domą įspūdį. Garbė tėvams 
taip gražiai dukterį išauk- 
lėjusiems.

A. Vanagaičio vaizdelis 
“Laisvoji Lietuva”, kurį 
atliko Pittstono lietuvių 
parapijos grupė, vadovau
jant muizkui J. Kudirkai— 
taip pat buvo palydėtas šil- i • * _ v* - •

• v

kiečių kalbomis. Po vakarienei 
jis skaito noveles. Nakties laiku 
jis studijuoja geografiją ir da
ro braižinius, — žemėlapius. 1 
valandą nakties, jis gulasi lo
von, ir sulig gydytojo patarimo, 
uždaro visiškai savo akis ir rū
kydamas pypkę, klausosi radio 
muzikos iš Londono. 3 valandą 
rytą, jis baigia savo poilsį. 4 va
landą keliasi, rėdosi, eina gelž-

raliaus Septynias Atgailos 
Psalmes; paskiau visa tai, ką jis 
skaitė, — iš atminties pats vie
nas patyliai sau pakartoja. Pa
klaustas daugelio žmonių, ar y- 
ra verta jam tokiame stovy gy- 

l venti, visuomet visiems atsako.

kada jis visus susirinku
sius pasveikino gražiu “Lai 
gyvuoja nepriklausoma' 
Lietuva”, toliau kaip jis. daugeliui žmonių gyvenimas nu- 
gražiai pristatė kalbėti ";1—“—*------- :
svečius iš Lietuvos ir kon- 
gresmaną iš Washingtono. 
(puikia anglų kalba, i 
kalba 1 
paskaitė protesto rezoliu
cijas) ir baigiant jo nuo
taikinga finaline kalba. 
Visur kun. A. Sinkevičius 
pasireiškė kaip geras or
ganizatorius, tvirtas lietu
vis patri jotas.

Šis lietuvių katalikų iš 
Wyomingo Slėnio Lietu
vos nepriklausomybės mi
nėjimas visais atžvilgiais 
pavyko, paliko giliausią į- 
spūdį visiems jo daly
viams, o Lietuvai ir lietu
vių tautai tikrai didelis 
morališkas ramstis.

Daugiau tokių parengi
mų — stiprės mūsų lietu
viškumas Amerikoje!

Dzūkas Varėnis

sibosta, ir jie patys save žudosi. 
Paul Kern jau turi 54 m. am

žiaus. Jis sakosi, visiškai nebe-
1 kia” šia’žino kas yra miegas, taip ly- 

tak> pattepūdingai-iai’ kaip nebežino pasenęs žm°- 
; ?us- kas tai skaisti saulutės

šviesa ir gamtos vasaros laiku 
grožybė, jeigu dar kūdikiu bū
damas jis savo akių šviesybės 
neteko! Po pietų jis sakosi vi- 

i suomet jaučiasi labiausia, kaip 
visą kitą laiką, esąs pavargęs! 
Jis sakosi jaučiąsis, kad kol tik 
gyvas bus niekuomet šioje že
mėje nebeužmigs. Tik mirtis jį 
užmigdysianti...
— “Nebežinau kaip ilgai dar 

man V. Dievas duos gyventi; ta
čiau kai aš mirsiu, — žemei mo
tinai atiduosiu lygiai tokį patį 
savo kūną, kokį V. Dievas ma
ne sutverdamas ir į šį pasaulį 
leisdamas, man davė! Steng- 
siuosiu nė truputi jį nesudarky
ti...!” —baigdamas savo pasi
kalbėjimą, pasakę jis korespon
dentui. J. Butkvičius.

tu oasitenkin mii Gražiai uc v 4 6?* Mv š?ame vfiyT dliStvo programą). Paaiškinimus 
pittstoniečių choras, gra- prie gyvųjų paveikslų skai-l

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920
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