
Ispanijos konsulai įvai
riose valstybėse, karo me
tu, virto rekrutąvimo įstai
gomis. Štai “Argentinos 
Lietuvių Balsas” rašo, Bu
enos Aires mieste į konsu
latą renkasi įvairių tautų 
komunistai ir ten gauna vi
sas instrukcijas. Konsula
tas priiminėja aukas ir 
drabužius Ispanijos radi
kalams šelpti ir remti. 
Vien lietuviai komunistai 
jau surinkę 300 pezų ir dra
bužių. Komunistai kolioja- 
si ir smerkia, kad kiti re
mia nacionalistus. Kaip gi 
nerems, kad visų šalių ra
dikalai susivieniję remia 
Ispanijos radikalus, kurie 
yra kaltininkais Ispanijos 
karo. Nacionalistai turi 
ginti Ispaniją nuo kruvino
jo komunizmo, nes ten rau
donieji nori įvesti sovietus, 
panašiai kaip Rusijoje, 
kur tūkstančiai žmonių žu
vo ir žūsta nuo Stalino bu
delių kulkų, kur yra tikras 
pragaras darbininkams.

“XX Amžius” įtalpino 
straipsnį apie Ispanijos ci
vilį karą ir gen. Franco at
sišaukimą į pasaulį. Tarp 
kitko gen. Francisco Fran
co sako:

“Mūsų karas nėra nami
nis karas, nėra partijų ka
ras, bet kryžiaus karas. 
Paskelbkite pasauliui, kad 
Ispanijoje žmonės, kurie 
tiki į Dievą, į žmogaus sie
lą, kurie tiki į gėrį, idealą 
ir pasiaukojimą, kovoja su 
kitais žmonėmis, kurie ne
tiki, nepripažįsta moralės, 
kilnumo, kovoja su žmonė
mis sugyvulėjusiais, kurie 
tenori nieko neveikti, bet 
nori gerai pavalgyti, prisi
grobti ir savanaudžiauti”.

Lietuviškose Pamaldose 
Dalyvavo Min. Škirpa
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Bedarbiai Paskelbė Sėdėjimo 
Streiką

Miestas Susirūpinęs Bedarbiais
Tautų Sąjunga Posėdžiauja
Geneva, geg. 9 — Šian

dien prasidėjo Tautų Są
jungos posėdis. Svarbiau
siais klausimais esą: 1. Ki
nijos - Japonijos karas; 2. 
Ispanijos karas; 3. Ethio- 
pijos pripažinimas Italijai, 
ir kiti.

Iš Londono praneša, kad 
Haile Selassie, buvęs E- 
thiopijos karalius ruošiasi 
vykti į Genevą ir ginti ša
lies reikalus. Sakoma, kad 
Haile Selassie bus leista 
sėdėti salėje laike diskusi
jų Ethiopijos klausimu.

Mussolini Palieka Laisvas 
Rankas Hitleriui

Kaunas — Lenkijos sos
tinėje (Varšuvoje) gyve
nantieji lietuviai turėjo 
šiemet lietuviškas rekolek
cijas. Pamaldos buvo Kū
dikėlio Jėzaus bažnyčioj 
(Moniuškos g-vėj). Pa
mokslus kas vakarą ir kas 
rytą sakė prel. Maciejaus- 
kas. Rokolekcijos tęsėsi sa
vaitę. Giedojo lietuviškai.

Po pulk. Škirpos vizito 
pas kard. Kakowskį dabar 
lietuviai kas šventadienį 
turės dvejas savo pamal
das toje bažnyčioje. Balan
džio 10 d., pamaldose daly
vavo ir pulk. Škirpa.

Lenkų Statybos Bendrovė 
Lietuvoje

Vokiečių spaudos žinio
mis, Lietuvoje veikia lenkų 
namų statybos bendrovė, 
kuri tarp kitų darbų šį pa
vasarį Kaune pradės staty
ti didelius namus lenkų pa
siuntinybei.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per

Roma, Italija, geg. 9 — 
Diktatorius Mussolini la
bai iškilmingai priėmė Vo
kietijos diktatorių Hitlerį. 
Parodė jam savo šalies ka
riuomenę, oro laivyną ir 
savo populiarumą. Hitlerio 
lankymąsi Italijoje buvo 
politinis. Jam rūpėjo susti
printi draugiškumo ryšius. 
Jis prisibijo, kad Mussolini 
nenusisuktų nuo Vokieti
jos ir nesustiprintų drau
giškumo ryšius su Anglija 
ir Prancūzija. Pasikalbėji
mai pasibaigė. Hitleris 
ruošiasi grįžti į Vokietiją. 
Paaiškėjo, kad Mussolini 
pasižadėjo netrukdyti Hit
leriui Čekoslovakijos ne
priklausomybės klausime. 
Taigi atrodo, kad Hitleriui 
vizitas Mussoliniui buvo 
sėkmingas, jis išgavo tą, 
ką norėjo.

Japonai Padarė Kratą Kinų 
Traukiniuose

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ j

Shanghai, geg. 9 — Japo
nai bombiniai orlaiviai 
bombardavo kinų trauki
nius, kuriais vežė amunici
ją ir ginklus Lunghai gele
žinkeliu.

Mūšiai tebeina Shantung 
fronte ir abi pusės turi be
veik lygias jėgas.

Japonai smarkiai puola 
kiniečius centralinėje An- 
hwei provincijoje. Jeigu 
jiems pavyktų užimti, tai 
būtų svarbus japonų lai
mėjimas.

Vilniaus Pirkliai Atvyksi 
Kauną

Eilė Vilniaus krašto miš
ko pirklių kreipėsi į Lietu
vos pasiuntinybę Varšuvo
je, prašydami leidimo į 
Kauną, kur nori tartis dėl 
miško tranzito Nemunu į 
Klaipėdos uostą. Pirk
liams pranešta, kad po vė
lesnių susitarimų vizos bus 
duotos.

Cleveland, Ohio, geg. 9 — 
Tūkstančiai bedarbių aps
tojo pašalpų teikimo stotis 
ir reikalauja pašalpų. Ke
liose stotyse bedarbiai pa
skelbė sėdėjimo streiką. 
Valdžia paskyrė $50,000 
specialį fondą, kuris jau 
beveik tuščios. Bedarbių 
eilėse stovi vaikai, vidur
amžiai, seneliai. Kai kurie 
bestovėdami apalpo. Viena 
senutė, 76 metų amžiaus, 
išstovėjo 3 vai. prie šelpi
mo stoties ir laukė kol ati
darys, kad gautų nors šiek 
tiek maisto apsiginti nuo 
bado...

Clevelande yra apie 90, 
000 žmonių, kurie gyvena 
iš pašalpų. Apie 200,000 
gyvena iš WPA viešų dar
bų. Miesto valdžia kreipėsi 
į valstybės valdžią, kad pa
dėtų išlaikyti nedarbo pri
spaustus darbininkus ir jų 
šeimas.

Vaikelio Gyvybės Klausimas 
Neišspręstas

Chicago, Lll., geg. 9, — 
Dr. ir Mrs. Colan vaikelis, 
5 savaičių amžiaus, serga 
nepaprasta vėžio liga. Gy
dytojai sako, kad būtinai 
reikalinga operacija, bū
tent, išimti abi aki, tai gal 
tokiu būdu pavyktų išgel
bėti vaikelio gyvybę. Tėvai 
duoti vaikelio tokiai pavo
jingai operacijai nenori. 
Be to, jei vaikelis ir iš- 
sveiktų, tai jis būtų visam 
gyvenimui aklas. Kaikurie 
gydytojai sako, kad ir to
kią operaciją padarius, nė
ra užtikrinimo, kad vaike
lis išsveiktų.

Sudaryta iš įžymiausių 
gydytojų - mokslininkų 
taip vadinami teisėjai, ku
rių sprendimui pasiduoda 
ir vaikelio tėvai. Taigi tei
sėjai pasiėmė didelę atsa
komybę išspręsti vaikelio 
gyvybės klausimą. Šiaip ar 
taip, bet vaikelio gyvybė 
yra Dievo rankose. Dr. ir 
Mrs. Colan išrodo yra žydų 
tautybės, nes teisėjų sąs
tate yra du rabinu.

Nedavė leidimo
Vilniaus gyventojai pp. 

Valteriai (lietuviai), suži
noję apie sunkią sūnaus 
Vytauto (lakūno), gyv. 
Neprikl. Lietuvoje, ligą, o 
vėliau apie jo mirtį, krei
pėsi Storastijon leidimo 
nuvykti. Ir pirmuoju, ir an
truoju atveju leidimo nega
vo.

Laikinas Lietuvos Pasiunti
nybės Varšuvoje Adresas

r. ..
yra toks: Legation de Lith- 
uanie, Hotel Europejski, 
Varšuva (Warszawa).

Šv. Tėvo Atstovas {Eucha
ristinį Kongresą

Vatikano Miestas, geg. 9, 
— Šv. Tėvas Pijus XI pas
kyrė savo atstovu į Eucha
ristinį Kongresą J. E. Kar
dinolą Pacelli. Eucharisti
nis Kongresas įvyks Buda
pešte, Vengrijoj.

I

Derybos Su Lenkija Dar 
Nepasibaigė

I

Sveikiname LRKSA Ir Federa
cijos Tarybos Suvažiavimą

p. Leonardas šimutis, 
LRKSA prezidentas, dien
raščio “Draugo” redakto-s 
rius ir Federacijos sekre
torius. Jam vadovaujant 
per pastaruosius du metu ■ 
Susivienymas įregistravo' 
savo čarterį Massachu- 
setts ir Connecticut vals
tybėse.

_______
Varšuva, Lenkija, geg. 9, 

— Derybos Lietuvos - Len
kijos susisiekimo geležin
keliais dar tęsiamos. Spė
jama, kad susitars.

Ruošia Dirvą Naujom Sker
dynėm Rusijoje

Ispanijos Nacionalistai 5 
Mylias Pasivarė Pirmyn

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, geg 
— Rytinėje Ispanijoje na
cionalistai pasivarė pir
myn 5 mylias. Nacionalis
tai suardė radikalų liniją 
ir užėmė miestelį Portell. 
Nacionalistai užsimojo už
imti Castellon ir Valencia. 
Nacionalistam^ pavyko 
sumušti radikalus keliose 
vietose. Lietus ir vėjo aud
ros kiek kenkia karui.

Maskva, Rusija, geg. 9— 
Sunkiosios industrijos sus
mukimas 1937 m. esą prie
žastimi sabotažo, kuris bu
vęs daromas visose indus
trijos šakose. Sovietų 
spauda įtalpino Lazare M. 
Kaganovitch’ius, sunkio
sios industrijos komisaro 
raportą, kuriame aiškiai 

• 9 d.,meta kaltinimą darbinin
kams ir industrijos vedė
jams. Taigi išrodo, kad 
Stalinas ruošiasi pradėti 
“valymą” sovietų Rusijoje. 
Galimas daiktas, kad bus 
areštuota industrijos vedė
jai ir darbininkai, kurie 
nėra “ištikimi” Stalinui ir 
jiems bus iškelta byla už 
“sabotažavimą”.

Anglijos Parliamentas Užgy
rė Sutartį Su Airija

Londonas, geg. 9, — An
glijos parliamentas, nežiū
rint griežtos opozicijos, 
užgyrė padarytą Anglijos- 
Airijos sutartį. Sutartis 
perduota lordų rūmams ir 
karaliui pasirašymui.

Stambi Šventvagystė 
Jugoslavijoje

BELGRADAS — Žinomos 
kroatų Maikos Bošicos Bistricos 
šventvietės koplyčioje nuo Ma
rijos statulos piktadarių pavog
ta daug brangiųjų akmenų ir 
aukso karūna. Be to, šventva
giai paėmė ir brangiais akmeni
mis papuoštus sidabrinius vai
nikus ir montstranciją, kuri vie
na yra pusės milijono dinarų 
vertės. Vieno policininko veja
mi, bėgą šventvagiai pametė 
statulos aukso karūną. Visų pa
vogtų brangenybių, su kuriomis 
vagys pabėgo, vertė sudaro dau
giau kaip vieną milijoną dinarų.

Nedarbas Vilniuje
“Kur. Wil.” pranešimu, 

šiuo metu Vilniaus mieste 
yra apie 8.000 bedarbių. 
Pasak laikraščio, yra tai 
didžiausias bedarbių skai
čius Vilniuje. Tačiau tiki
masi, kad bedarbių skai
čius netrukus sumažėsiąs, 
nes artinantis pavasariui 
prasidėsią statybos ir in
vesticijos miesto darbai.

Kiek Yra Pasauly Jėzuitų
Iš tėv. jėzuitų ordino katalo

gų paaiškėja, kad ordenas šių 
metų pradžioje turėjo 25,460 
narių (11.360 kunigų, 8.800 klie
rikų ir 5.300 brolių). Per metus 
jėzuitų skaičius paaugo 232 na
riais.

šiuo metu ordeną sudaro 47 
provincijos. Didžiausia provin
cija — Maryland, Amerikoj, su 
1.423 nariais. Mažiausia — Lie
tuvos: su 91 nariu (iš jų tik 14 
kunigų).

DAIRENAS — Pietinės Man- 
džiūrijos geležinkelių valdyba 
kovo 29 d. atidarė naujai pra
tiestą geležinkelį tarp Džeholo— 
Kupeikaus. Numatoma tą gele
žinkelio liniją pratęsti iki Peki
no.

Pirmadienį, gegužės 9 dieną, š. m., Pittsburgh 
(Pa.) prasidėjo Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 
51-mas seimas. Seimas prasidėjo iškilmingomis pž 
maldomis Šv. Kazimiero par. bažnyčioje. Seimo post 
džiai vyksta Hotel Roosevelt, Penn Avė. & Sixth S' 
Susivienymo seinjai įvyksta kas du metu. Per pasta 
ruosius du metu mūsų Susivienymas pažengė dide 
šuolį pirmyn, būtent, iškovojo čarterio įregistravim 
Connecticut ir Massachusėtts valstybėse.

Mūsų išeivijoje Susivienymui dirva plati. Tik re 
kia, kad Seimas padarytų praktiškus nutarimus ir iš 
rinktų veiklią vadovybę tuos nutarimus vykinti. Me 
nuoširdžiai linkime, kad Susivienymo seimas būtų sek 
mingas.

Pasibaigus Susivienymo seimui, gegužės 13 d. pra 
sidės ALRK Federacijos Tarybos posėdis. Federacij. 
yra tai mūsų visų centralinių organizacijų globėja i 
visos mūsų išeivijos veikimo gairių nustatytoja. Taig 
labai svarbu, kad tame suvažiavime dalyvautų mūši 
vadai ir veikėjai, ir kad nustatytų ateities veikimu 
gaires. Būtų svarbus Federacijos laimėjimas, jeigu ja 
pavyktų patraukti visas mūsų organizacijas ir vadu 
savo vadovybėn. Svyravimai skaldo mūsų vienybę. Mū 
sų nuoširdžiausias linkėjimas, kad visos mūsų organi 
zacijos ir pavieniai vadai laikytųsi Federacijos nutari 
mų.

Ispanijos Nacionalistai Bombar
duoja Castellon Tvirtovę

Algų-Valandų Biliaus Priė
mimą Nori Pagreitinti

Šeši Milijonai Šeimynų 
Gyvena Iš Pašalpų

Washington, D. C., geg. 9. 
— Harry L. Hopkins, 
WPA vyriausias viršinin
kas, praneša, kad Jung. 
Valstybėse 6,000,000 šei
mynų, kurios sudaro 20, 
000,000 asmenų, gyvena iš 
įvairių pašalpų. WPA vir
šininkas labai pesimistiš
kai žiūri ir į ateitį, nes jei
gu ir sulauktume 1929 m. 
būklės, tai vistiek būtų 3 
milijonų iki 4 milijonų be
darbių, kurių darbus uži
ma pagerintos mašinos iri 
tvarka, sako p. Hopkins.

Vadinasi, kaip nežiūrėsi
me Jung. Valstybėse būti
nai reikalinga padaryti ra
dikalės permainos indus
trijoje ir pramonėje.

Mokinių Streikas
Nuo to laiko, kai Vilniaus 

Lietuvių Labdarybės Dr- 
ja buvo uždaryta ir jos rei
kalus pradėjo vesti kurato
rius p. J. Szwed, mokinių 
maistas bendrabučiuose 
žymiai pablogėjo, todėl š. 
m. 5 d. kun. Stašio bendra
bučio mokiniai buvo pa
skelbę streiką ir pradėjo 
badauti. Tą dieną mokiniai 
visai nevalgė ir nėjo į gim
naziją. Bendradučio auklė
tiniai išrinko iš savo tarpo 
komisiją, kuri surašė skun
dą ir nunešusi įteikė kura
toriui p. Szwedui. Savo 
rašte reikalavo, kad page
rintų maistą ir nupirktų 
reikalingiausius indus, nes 
mokiniai turėjo valgyti iš 
vieno bliūdo keliese ir t.t. 
Kuratorius pažadėjo daly
ką ištirti ir prašymą paten
kinti.

VVashington, D. C., geg. 
9, — Dauguma Kongreso 
vadų yra nusistatę pasku
binti algų ir darbo valandų 
priėmimo įstatymą. Algų 
ir darbo valandų bilius da
bar yra taip vadinamos 
taisyklių komisijos ranko
se, kuri gali atidėlioti ir 
neįduoti Kongresui prieš 
jo išsiskirstymą. Taigi 218 
kongresmonų pasirašė, 
kad komisija tą bilių be jo
kio aitdėliojimo perduotų 
Kongresui svarstyti.

Pagal tą bilių būtų nus
tatyta ne daugiau kaip 44 
darbo valandos ir ne ma
žiau kaip 25 centai į valan
dą, ir su ta sąlyga, kad lai
ke 3 sekančių metų darbo 
laikas būtų sutrumpintas 
iki 40 valandų į savaitę ir 
mokėtų ne mažiau 40 centų 
į valandą.

Galimas daiktas, kad tas 
bilius bus įneštas į Kongre
są ir su kaikūriomis patai
somis priimtas.

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO tokį algų ir dar
bo valandų bilių remia.

Velykos Su Sniegu

Kaunas — Šiemet per Ve
lykas oro būta, palyginti, 
nepergeriausio. Kai kur 
provincijoj pirmąją ir ant
rąją Velykų d. iškrito ne 
tik didelė kruša, bet ir ge
ras sniego sluoksnis.

Lenkų Atstovybė Neranda 
Buto

Kaunas — Lenkų atsto
vybė kreipėsi į arch. Kudo- 
ką norėdama išnuomuoti 
naiųą, tačiau arch. Rudo
kas, kaip sužinojome, pa
reiškė, kad namą yra sta
tęs sau gyventi ir lenkų at
stovybei nemanąs išnuo
muoti.

Hendaye, Prancūzijos-Is 
panijos rubežius, geg. 9 — 
Smarkūs mūšiai naciona 
listų su radikalais tęsiam 
Castellone. Radikalai su 
traukė visas savo karine; 
pajėgas, kad atlaikytų na 
cionalistų puolimą. Ko 
kas dar laikosi, bet maži 
vilties, kad atsilaikys. Cas 
tellon yra svarbi tvirtovę 
Jeigu nacionalistams pa 
vyks užimti, tai gal grei 
čiau nulems karo laimėji 
mą. Viso pasaulio radika 
lai siunčia saviesiems į Is 
paniją pagelbą, bet paty; 
ispanai žino, kad radikali 
laimėjimas uždėtų jiem; 
vergiją, kokią neša sovieti 
Rusijos gyventojai.

Fordas Nenori Pasiduoti 
TDS Tarybos Sprendimui
Covington, Ky., geg. 9 d 

— Ford Motor kompanija 
visokiais būdais ir priemo 
nėmis nori išsisukti nuc 
Tautinės Darbo Santykii 
Tarybos sprendimo, kuris 
verčia Fordo kompanija 
grąžinti darban 29 darbi
ninkus, kurie buvo praša
linti už veiklą unijoje. For
do kompanija nusikalta 
taip vadinamam Wagneric 
įstatymui, kuris užtikrina 
darbininkams laisvai orga 
nizuotis. Fordas nenori įsi
leisti unijos į savo dirbtu
ves. Darbininkus, kurie no
ri susiorganizuoti, šalina 
iš darbo. Dabar Forde 
kompanija nori iškelti by
lą prieš TDS. Trybą, kad ji 
nedavusi užtektinai laike 
prisiruošti prie tos bylos, 
ir taip pat nori įrodyti, kad 
Wagnerio įstatymas prie
šinasi J. V. konstitucijai. 
Jeigu Fordas iškovos teisf 
įnešti bylą į J. V. Aukš
čiausiąjį Teismą, tai toje 
teismo sprendimas bus pa* 
grindų ir kitom kompani
joms, kurios griežtai prie
šinasi unijoms.

Darbininkai privalo or
ganizuotis. Kovoti turime 
vieningai.



HORWOOD, MASS.

Išvyko Į Seimą

Primicijos Kun. J. Daunio

GRABORIAI
Nevalkiosime Girtuoklių

t

Kun. Motėjūno Primicijos

VYČIŲ DIENA

rengiamas bankietas para- Vyčiai, kaip kasmet,
pijos saleje, 492 E. 7th St.

Greitas Darbas
Į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
mas šv. Petro parapijos choro irm _ j , Gedraitis
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naudai įvyksta birželio 12 
d., Kęstučio darže.-

kon kaipo šios šalies pilie
čiai, ir būtų grąžinti į Is
paniją, kur jie visai nebe
nori grįžti.

turės iš- 
bylą, bū- 
klausimą.
Anglijos

gabumus. A. Masiulytė, 
vytė, labai gerai skambino 
pianu. Pr. Razvadauskas, 
M- Matuzaitė, O. Petruly
tė, A. Gaputis ir A. Kančis,

rodąs mirė, kad įvyktų,

Birželio 5 d., kun. Alek
sandras Motėjūnas pasio- 
nistas laikys savo primici
jas 11 vai. ryte, Šv. Petro 
bažnyčioje. 6 vai. vak., jam

ypač jaunimo su mamytė
mis. Daugiau tokių paren
gimų nors du kart į metus.

A. E. L.

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinuik

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščią čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Atidarymo diena —
VASARIO 18, L m.

Peler P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

324 E SU So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

♦
I Parduodu įvairiausios rūšies 

sinius ir sidabrinius daiktus.
Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston. Mass.

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

ir Apskričio Valdyba. 
Kun, P. Virmauskis,

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

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 New Yorke. Paprastas dar
bininkas. Ką nors apie jį žinan
tieji maloniai prašomi pranešti 
Darbininkui, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Žį .................................. Kili u i ■ 11 Kll KIKII • IHIIIIIIICIIIIIHimiHIHIIHIIIHIIUIIIHNIHIHnflHIHIIINNIHUUimMHIHIIHNHIUHIlItmtNę

VIETINĖS ŽINIOSI
....-.... —- -----------------i

bes prieteliai, kad tinka
mais būdais sumažintume 
girtavimus.

dainas, ypač negirdėta Da- 
rio-Girėno dainą.

Dalyvavo daug žmonių,

jos metinio ]
naudai, kad ji gavo dovanų A

v i • i j • igražų laikrodį.
— Laikrodžių išvažiavi-

Panele M. Bakunaitė per moįįnas Dalyvavo virš 100 
tris dienas tiek daug pasi-!jaunimo su motinomis.

Reikalingas Duonkepys
Reikalingas pirmarankis duon

kepys. mokąs kepti gerą lietu- 
■ viską duoną. Darbas nuolatinis, 
j Atsišaukite laišku, pažymėda
mi : kaip seniai duonkepio darbą 
dirbate, kur ir pas ką ir kiek 
reikalautumėt algos?

Adresuokite šiaip: “Darbinin- 
j kas” — Dept. 4. 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Mass.
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Lietuvių Diena ir Dainų Šventė, Liepos 4 d
Marianapolio Kolegijos Parke Thompson, Conn.

Kaip Organizacijos, Draugijos Taip ir Pavieniai Asmenys yra Kviečiami Gausiai Dalyvauti

Gegužės Procesija
Geg. 22 d., 2 vai. p.p., į- 

vyksta Šv. Petro parapijos 
metinė procesija Šv. Mari
jos pagarbinimui. Kun. K. 
Jenkus, Seselės ir Sodalie
tės darbuojasi, kad proce
sija būtų sėkminga.

Procesijoje pasižadėjo 
groti Stepono Dariaus pos
to benas.

Pirmos iškilmingos Šv. 
mišios kun. Jono Daunio į- 
vyksta, geg. 22 d., 11 vai. 
ryte, Šv. Petro bažnyčioje.

Pagerbimo bankietas į- 
vyks 6 vai. vak., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St.

Primicijantas suteiks 
į žmonėms savo primicijų 
palaiminimą per visas ke
turias šv. mišias.Woburn, Mass., mayoras, 

norėdamas girtavimą su
mažinti, nupirko liūtams 
laikyti narvus (cage), ku
riuose norėjo laikyti pasi-

_ gėrusius ir dar viešai, iki 
“išsipagiriojimo”. Miesto 
gyventojai nubalsavo prieš 
tokį girtuoklių viešą bau
dimą. 1,896 balsai pritarė 
mayorui, 2,456 buvo prie
šingi jam.

Naujos Anglijos lietuviai 
blaivininkai nemano baus
ti girtuoklių, tik šaukia 
savo metinį susivažiavimą, 
geg. 15 d., 1 vai., p. p., baž- 
nytinėn salėn, W. SiirSt, 
į kurį kviečia visus blaivy
bę mylinčius. Iš ryto 11 
vai., bus laikomos mišios, 
per kurias suvažiavusieji 
galės priimti Šv. Komuniją 
ir išklausyti pamokslų. Po 
tam bus bendri pusryčiai, 
referatai ir sesijos.

Suvažiuokite visi blaivy-DAKT ARAI

Margumyny Vakaras
Moterų Sąjungos 27 kp. 

margumynų vakaras įvyks 
sekmadienį, gegužės 15 d., 
7 vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėje St. James St. 
Programa susidės iš dainų, 
šokių, muzikos ir kalbų. 
Pakviesta kalbėti įžymi 
veikėja p-nia V. Liutkienė 
iš Worcester. Ponia Liut
kienė yra Moterų Sąjungos 
Centro direktorė ir daug 
pasidarbavusi organizaci
joje. Sąjungietės kviečia 
visus ateiti į tą vakarą ir 
pasigerėti moterų veiki
mu. CSN

Iš Brocktono, Lawrence 
ir Cambridge išvyko į SLR 
KA seimą, kuris prasidėjo 
pirmadienį, gegužės 9 d., 
Pittsburghe, kun. J. Švagž
dys, kun. P. Juras, kun. P. 
'Juškaitis ir p. K. Vencius. 
Pastarasis yra Centro Val
dybos narys. Pasibaigus 

! Susivienymo seimui, penk- 
■ tadienį, gegužės 13 d. įvyks 
ALRK Federacijos Tary- 

i bos posėdis. Gerbiamieji 
! atstovai dalyvaus ir Tary
bos posėdy.

i

i

Sekmadienį, gegužės 8tą 
minėjome Motinos dieną. 

, “in 
'corpore” bendrai su Šv. 
Petro par. choru, Sodalici- 
ja ir Studentais išklausė 
Šv. mišių, o po to įvyko 
bendri pusryčiai pagerbti

10,000 ITALŲ KLAUSE 
ŠV. MIŠIŲ

Kun. A. T. (Samata)

ŠVENTASIS JUOZAPAS
Evangelijose mažai kas das ieškos Vaikelio nužu- 

sakoma apie Šv. Juozapą, dyti”.
mūsų Dieviškojo Išganyto-! Šv. Juozapas atsikėlęs 
jo patėvį ir Nekalčiausios pasiėmė Vaikelį ir Jo Moti- 
Panelės Marijos skaistųjį ną nakčia, iškeliavo į Ai- 
sužiedotinį. Nors ir tas giptą, ir buvo tenai iki E- 
maža, visgi užtenka nu
spręsti jo idealingą asme- kas Viešpaties pasakyta 
nybę. per pranašą šiais žodžiais:

Pirmasis paminėjimas a- “Iš Aigipto Aš pašaukiau 
pie Šv. Juozapą skaitomas Savo Sūnų”. 
Apreiškime Panelei Mari 
jai, kad Ji turi būti Dievo 
Motina. Šv. Lukas mums 
sako, kad Marija buvo “pa
žadėta vyrui, vardu Juoza
pui, iš Dovydo namų”. O 
Šv. Matas rašo, kad Vieš
paties Angelas pasirodė 
Juozapui sapne ir tarė: 
“Dovido sūnau, Juozapai, 
nebijok priimti savo žmo
nos Marijos, nes kas Joje 
gimė, yra iš Šventosios 
Dvasios; Ji pagimdys Sū
nų, tu gi praminsi Jį vardu 
JĖZUS, nes Jis išgelbės 
Savo tautą nuo jųjų nuodė
mių”.

Evangelijose tik du kar
tu kalbama, kad Šv. Juoza
pas buvo dailydė. Iš to ga
lime vaizduoti sau, kaip 
sunkiai turėjo dirbti, kad 
pelnytų duoną Šv. Šeimai, 
kad Juozapo ir Marijos ' ‘ ‘ *'
menki nameliai Nazarete; šv. Lukas, kurs mums sa 
su verslinyčia viduje buvo ko, kaip Dieviškasis Išga 
gražus pavyzdys būsian-1 — 
čioms kartoms, ir galime 
iš jų mokintis,kaip jiedu iš
tikimai gyveno nuolankia
me klusnume atsidavę Die
vo valiai.

Iš tikrųjų, Šv. Juozapui 
be galo buvo sunku, kuo
met užgirdo imperatoriaus 
Augusto įsakymą ir ture-; 
jo imti Mariją, kad eiti į 
Betliejų ir kartu įsirašyti. 
Krikščionių širdys giliai 
užjaučia jam, kuomet ma-; 
tome jį ieškant nakvynės ir j 
nesuranda vietos tame 
miestelyje, ir dėl to buvo 
priverstas eiti į laukus ir 
vienoje uoloje rado kūtę, 
kur gimė Dieviškasis Išga
nytojas ; neabejotina, kad 
po to Šv. Juozapas ieškojo 
geresnės ir patogesnės vie
toj kur Išminčiai atėję iš 
rytų suteikė dovanų Gimu
siam Kūdikėliui Jėzui. Ne
trukus, Šv. Juozapas su 
Marija atnešė Kūdikį į 
Bažnyčią dėl Apipiausty- 
mo apeigų.

Kuomet Išminčiai sugrį
žo į savo šalį, štai Viešpa
ties Angelas vėl pasirodė 
Šv. Juozapui sapne ir tarė: 
“Kelkis, imk Vaikelį ir Jo 
Motiną, bėgk į Aigiptą ir 
būk tenai, kol tau pasaky
siu. Nes atsitiko, kad Ero-

Erodui mirus, štai Vieš
paties Angelas sapne ir vėl 
pasirodė Šv. Juozapui, tuo
met esančiam Aigipte, ir 
tarė: “Kelkis, imk Vaikelį 
ir Jo Motiną, ir eik į Izrae
lio žemę. Nes mirė, kuris 
ieškojo Vaikelio gyvybės”.

Ir Šv. Juozapas atsikėlė,
i ėmė Vaikelį ir Jo Motiną, 
ir atėjo į Izraelio žemę. 
Tačiau, išgirdęs, kad Judė
joje viešpatauja Arkėlajas 
savo tėvo Erodo vietoje, bi
jojo tenai eiti ir, perspėtas 
sapne, pasitraukė į Galilė
jos šalį. Atėjęs gi gyveno 
mieste, kurs vadinasi Na
zaretas, kad įvyktų, kas 
pranašų pasakyta: “Jį, bū
tent, Jėzų vadins Nazare- 
mu”.

Tie visi įvykiai yra užra
šyti Šv. Mato Evangelijoje.

Vėlyvesnį įvykį aprašo

Bostone, North End, at
virame ore prie šv. Leonar
do italų par. bažnyčios su
sirinko apie 10,000 italų iš
klausyti šv. mišių ir taipgi 
pagerbti Italijos ambasa
dorių Fulvio Suvich, kuris 
atvyko į Bostoną ir daly
vavo šv. mišiose. Po šv. mi
šių italai susirinko į karei
vinę ir po to į viešbutį, kur 
buvo suruoštas bankietas 
pagerbti savo ambasado
rių Jung. Valstybėms.darbavo Šv. Petro parapi- Tajpgį dalyvavo kun. K. 

2f.VaZ]a™T.° Urbonavičius, Dv. Vadas 
Pr. Virmauskis ir 

kun. Jenkus ir pasakė turi
ningas kalbeles. Kalbėjo 

s 
Sodalicijos pirm. — A. 
Marksiūtė, Studentų Pirm.

- vi • |— E. Vasiliauskaitė, Al.,Spręs Pilietybes Klausimą Kiburys, J. Kiškis (nese- 
----------- !niai atvykęs iš Lietuvos), 

O. Petrušytė, M. Matuzai
tė, p-nia Slatkevičienė ir 
pirm. Pr. Razvadauskas. 
Mykolas Grendelis buvo 
toastmasteriu. Pusryčiai 
buvo labai skanūs. Daug 
kredito priklauso O. Petru- 
šytei, M. Matuzaitei, A. ir 
A. Masiulytėm, O. Pates- 
kaitei, E. Slatkevičienei, M. 
Volungevičienei, M. Komi- 
čienei ir M. Kiburienei. A- 
čių p. K. Masiulienei ir B. 
Gailiūnienei už paaukoji-

Jung. Valstybių imigraci
jos viršininkai 
spręsti svarbią 
tent, pilietybės 
Šiomis dienomis 
laivu slapta grįžo iš Ispani
jos Carl Reed, 23, iš Ham- 
monton, N. J. ir Gustave 
Klieger, 21, iš New Yorko. 
Abu jaunuoliu buvo įsirašę 
į taip vadinamą Lincoln- 
Washington brigadą ir bu
vo išvykę Ispanijos radi
kalams padėti kariauti.

Abu jaunuoliai pabėgo išimą skanių pyragų.
Ispanijos sužeisti. Dabar Vakare įvyko Vyčių va- 
kyla klausimas, ar jie prie-! karas. Suvaidinta “Jauni
me kitos šalies priesaiką? kis iš Kauno”. Gražiai vai- 
Jeigu priėmė, tai jie nusto- j dino p-lė A. Genevičiūtė iri 
jo Amerikos pilietybės. Jonas Varnas. Daug juokų 
Netekę Amerikos piliety- prikrėtę juodu. Taipgi vai-; 
bės nebegali grįžti Ameri- dino: O. Petrušytė, F. Šid- 

------------------------  lauskaitė, A. Pateskaitė, ir 
n a r ą nr a A. Kančus. Vakarą vedė 
r--------------------- pirm. Pr. Razvadauskas. Į-

nebūk avele ; žanginę kalbą pasakė kun.
Nesiduok ir neklausyk,j Pr. Virmauskis ir kun. K. 

kad neapkirptų tavęs. Ne-iTT , 
kurie pardavėjai jums gali UrDOnavlClUS.
simyt kitas mMtis į vieta; Vaikučiai, vadovybėje 
tikrųjų, užtai kad jie turi; . _ ’ . _ J „..
didesnį uždarbį ir tokiu bū- ponios Ivaskienes, gražiai 
£n£. ffa {Mosavo dalį programos išpil- 

Atsiminkit, kad tik viena dė. Ivaškų du SŪnU, viens 
SSrS.^’SSi.’Sn dainavo, antras deklama- 
jokius kitus siūiijimus. są- vo apie Mamytę. Pianu 

žfningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galinga Mostį. Deksnio| , £• ,, m • ..._
Galinga Mostis turi savyje galinga žilumu-šildydama kaipo saulės spindu- SKamoinO M. lreinaVlClU- 
liais savo galybe sunkiaisi per odą į gyslas ir dirbasi į kraują; tai tokiu f a Vaikučiai na rnrip aavn 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA-, ’ pai vvic oavu
TTZMĄ. RANKŲ. KOJŲ. NUGAROS skaudėjimą. ŠALTĮ. NUVARGIMĄ. j 
ATSALUSI KRAUJĄ. NUTIRPIMĄ RANKŲ. KOJŲ, SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS. N’YKSTELEJIMĄ. ir kitus sausus skaudėjimus, tik neronas.

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

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo. GARANTUOJAM pa
sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžtnam. Jeigu tamsta įver
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojau*! reikalauk Deksnio Galingos 
j---- -- ---------- -- ------------------------ ------------ - - ----- - ‘
ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų._____________ _ ____ ______________
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: DEKEN’S OINTMENT CO., P. O. Box 352. 
Hartford, Conn., U. S. A. (5-18)

LIETUVIŲ DIENOS REIKALU 
MASINIS SUSIRINKIMAS

Trečiadienį, gegužės 11 d., tuojau po Gegužinių 
pamaldų, šv. Petro par. bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
įvyks So. Bostono kolonijos veikėjų susirinkimas Lie
tuvių Dienos reikale, kuri įvyks Liepos 4 d. Marianapo
lio Kolegijos Parke, Thompson, Conn. Į šį susirinkimą 
yra kviečiami visi tie, kurie interesuojasi ir prijaučia 
“Darbininkui” ir Marianapolio Kolegijai.

LDS 1-mos Kp. ir Marijonų Kolegijos Rėmėjų Sk. 
Valdybos.

nytojas, sulaukęs dvylikos 
metų, ėjo į Jeruzalę kartu 
su patėviu Juozapu ir Ma
rija, ir kaip po trijų dienų 
kartaus persiskyrimo, Šv. 
Juozapas su Marija rado 
Jį šventykloje tarp moky
tojų. Po to visi trys grįžo 
į Nazaretą.

Šventoji Evangelija pa
gerbia Šv. Juozapą, kaipo 
teisųjį vyrą. Tas vardas ei
na iš Šventosios Dvasios, 
kaipo garbinga privilegija, 
kad Dievas išrinko Šv. Juo
zapą būti patėviu Jėzui ir 
skaisčiu sužiedotiniu Ne
kalčiausiai Marijai, Dievo 
Motinai. Ir dėl to Katalikų 
Bažnyčia taip aukštai iškė
lė Šv. Juozapą ir jam duoda 
daug garbingų titulų.

Ir kadangi Šv. Juozapas 
buvo patėviu Jėzui Kristui, 
mes tvirtai tikime į jo ga
lingą užtarymą. Ir kadangi 
Šv. Juozapas buvo dailydė 
ir sunkiai dirbo, kad aprū
pinti Šv. Šeimą, dėl to pa
saulio darbininkai ima jį 
savo idealu ir globėju. Ir 
kadangi Šv. Juozapas mirė 
ant Jėzaus ir Marijos ran
kų, dėl to mirties valandą 
jis yra galingas užtaryto
jas Danguje. Šv. Juozapas 
yra taip pat galingas užta
rytojas šeimoms ir darbi
ninkams; ir darbininkų ir 
šeimų yra rūpestingas glo
bėjas. O ypatingai mirties 
valandoj, Šv. Juozapas ma
loningai gelbsti tiems, ku
rie į jį atsikreipia su mei
lingu atsidavimu, nuolan
kia širdimi ir karšta mal
da.

Pilnuiu Blaivininku Metinis 
Suvažiavi

Laikrodininkas
Juozas M. Dilis
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Už Gerus Pietus, Lankytojas 
Restaurano Savininkui At- 

Mokėjo 6 Šūviais!

vo, žmona sušaudytojo užs. 
prekybos komisaro Rozen- 
holco ir kt.

Į vieną puikų Paryžiaus prie
miesty esantį ręsta uraną, kartą 
atėjęs vienas puikiai pasipuošęs 
ponas, — Mounsieur Maurice 
Mouillon, užsisakė gerus, itin 
poniškus pietus. Kai pietus pa
valgė, — vieton mokesčio, — jis 
į restaurano savininką, — naš
lę moterį, paleido 6 šūvius iš re
volverio. Tačiau tie šūviai res
taurano savininkės, ne tik kad 
neužmušė, bet ir nesužeidė. Per
sigandusi restaurano savininkė 
moteris, ir pradėjo šaukties po
liciją pagalbon. Tuo tarpu res- 
tauranan įėjo kiti du vyrai, ir 
sužinoję kas čia atsitiko, ir ma
tydami jį su tuščiu revolveriu 
rankoje bestovintį, iš kurio 
vamzdžio dar rūko dūmai, pra
dėjo jį klausinėti to į restaura
no savininkę iš revolverio šau
dymo priežastį? Mouillon šaltu 
krauju ir visiškai ramiai jie
dviem atsakęs, kad jam visiškai 
kitokios išeities nebebuvę, kaip 
tik taip pasielgti.

4 Metus Laiko Išmiegojusi 
Gražuolė

Smyrnos mieste, Turkijoje, 
kaip praneša Exchange Tele
gramų Agentūra, randasi Smyr
nos moterų gražuolė p-lė Mak- 
baulė, 25 m. amžiaus. Turėda
ma 21 m. savo amžiaus, Mak- 
baule užmigo, ir vos tik dabar 
gydytojams tepavyko iš miego 
ji prabudinti. Ji išmiegojo ly
giai 4 metus laiko! Kad ji iš ba
do nenumirtų, — gydytojai kar
tas nuo karto ją bemiegančią 
maitindavo apelsinų sunka ir 
kitais panašiais sultingais skys
timais. Dabar jei prabudus, — 
gydytojai pastebėjo, kad jos 
protas ir jausmai, yra labai pa- 
silpę. O atminties, ji visiškai jo
kios nebeturinti. Dabar p-lė 
Makbaule, ūmai virto vigos 
Turkijos gydytojų, profesorių ir 
kitų visų, ypatingai Medicinos 
mokslo vyrų, susidomėjimo ir 
įvairiausių tyrinėjimų centru.

J. Butkevičius.
— Aš neapsakomai norėjau 

valgyti! O pinigų, — su savimi 
teturėjau vos Vi dalį angliško 
peno, — teisinosi Mouillon. Tau 
gi kai tik pietus pavalgiau, — 
nieko nelaukdamas aš ir pradė
jau į restaurano savininkę iš re
volverio šaudyti, anaiptol ne 
tam, kad ją užmušti ar gąsdin
ti, ir pasiliuosuoti nuo mokes
nio. Vėliau Maurice Mouillon, 
policijos buvo greitai areštuo
tas. J. Butkevičius.

Lenkijoje Galvos Gripo 
Epidemija

VARŠUVA — Ponikowiczės 
kaime Rytų Galicijoje^ prasidė
jo savotiška galvos gripo epide
mija. Per dvi dienas ta liga su
sirgo du šimtai kaimo gyvento
jų, iš kurių 12 mirė. Mokyklos 
tame kaime ir apylinkėse užda
rytos, ir to kaimo gyventojai į- 
zoliuoti. Į kaimą išvyko iš Lwo- 
wo bakteriologas ligos tirti.

SSSR-e Sušaudyta Vienuoli
ka Garsių Ponių

Iš Maskvos gautomis ži
niomis “IKC” praneša, kad 
įtarus šnipinėjimu sušau
dyta 11 aukštų dignitorių 
žmonų. Jų tarpe — sušau
dytos žmonos marš. Jego- 
rovo, marš. Budinovo, 
švietimo komisaro Bubno-

Komunizmas Syrijoje

Ratifikavus Prancūzijos- 
Syrijos sutartį, čia atgijo 
komunistų propaganda. Vi
daus reikalų ministras už
darė Šv. Vincento konfe
rencijų pirmininko Petero 
Gemayelio Iibanijos kata
likų jaunimo draugiją, at
sisakius jai susijungti su 
mahometonų draugijomis. 
Tačiau ialangistai (drau
gijos nariai) to įsakymo 
nepaklausė. Jų skaičius iš 
8000 pašoko iki 22.000. Ne
paisant stiprios Maskvos 
propagandos, visų apeigų 
katalikai su savo vysku
pais pradėjo naują judėji
mą “už Dievą, šeimą ir vi
suomenę”.

Kaip Lenkai Ruošėsi Lietuvą 
Okupuoti?

Ultimatumo dienomis, 
kaip praneša užsienio 
spauda, lenkai buvo ats
pausdinę 14 rūšių pašto 
ženklus ir 5 rūšių oro paš
to ženklus jų okupuotai 
Lietuvai. Užmezgus diplo
matinius santykius, tie pa
što ženklai sunaikinti. Da
bar filatelistai likusius 
gaudą ir brangiai moką.

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DARBININKAS
pavyzdį. Staiga nusprendė- InfertypOS Fondui $41.40

(

KAT wduojeAUDA Okupuotoje Lietuvoje
Pirmajame gavėnios laiš

ke Bombėjaus arkivysku
pas Bobertsas iškelia kata
likų spaudos galią ir atsa
kingumą. Jis pareiškė, kad 
spauda galingesnė už sa
kyklą ir ganytojiškus laiš
kus. Arkivyskupas žadėjo 
Savo pamokynimams taip 
pat naudotis katalikų 
spauda. Jis nori diecezijoje 
katalikų spaudą reformuo
ti ir atgaivinti. 88 metus 
einantį Bombėjaus laikraš
tį “Examiner” jis nori su
moderninti ir padaryti 
dvasiškijos ir pasaulininkų 
apaštalavimo centru.

Du Daigtan Suaugę Gimę 
Kūdikiai, Tebegyveno tik 

25 Valandas

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUšIONAS. Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Ra§t. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniulititė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona AukStikalnienė,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA *

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

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

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

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

Iždininkas. Andrius Zaleskas.
702 Fifth SL, So. Boston, Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield SL, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
E. 7th St., So. Boston, Mass.

Londono Daly Greenwich, e- 
sančio St. Alfeges ligoninės val
dyba, metiniam savo L. C. C. 
Medikaly Raporte (1936 m.), 
mini vieną itin keistą įvykį. Į 
minimą ligoninę kartą po 15 mi
nučių laiko po gimimo, buvo at
gabenta gimę du daigtan kakte- 
lėmis suaugę kūdikiai vaiku
čiai. Vienas jų buvo pamėlyna
vęs ir veik visai nebekvėpavo; 
atrodė, kad jis jau buvo miręs. 
Gi antrasis, buvo neblogoje pa
dėty. Kai antrasis tik kiek su
tvirtėjo, įgavo daugiau jėgų ir 
pradėjo verkti, — tuo tarpu 
staiga ir pirmasis atgavęs natū
ralią savo spalvą, taipgi pradė
jo judėti, kvėpuoti ir pagiliau 
atgijo, nors pastarasis ir never
kė. Jims ant greitųjų buvo duo
ta maistui sterilizuoto vandene, 
ir jie abu pradėjo migoti. Jiedu 
abu buvo veik normalio dydžio. 
Praslinkus 22 valandom po ju
dvi jų gimimo, vienas iš jų (tik 
raportas nepasako katras’), 
vėl ūmai pamėlynavo ir netru
kus mirė. Gi 3 valandoms pras
linkus, mirė ir antras. Gydyto-

me eiti į Kauną ir į Kėdai
nius. Tik nežinojome, ar 
kaip priešai, ar kaip bro
liai. Mitinguose šaukėme 
apie lėktuvus .ir L 
bet dvasios gilumoje save 
apgaudinėjome mintimi, 
kad Kaunas taps Vienna i 
(vokiečių užgrobta Austri-j 
jos sostine) ir sutiks mūsųjų ne darsb ir

aukomis sekančios: B. Gai- 
liūnienė, Em. Janušonienė,' 
K. Masiulienė, Mr. Yurko- 
nienė, Ona Staniuliūtė, Mr. 
Galbočienė, O. Kybartienė, ;

i p. Skudrienė ir M. Račkau
skienė.

Pereitame “Darbininko” 
.. . ’ numeryje apie šį parengi- 

P mą tūpusioje koresponden
cijoje buvo praleista, kad 
gražiai padeklamavo Onu
tė Smigliūtė ir kad kalbė; 
jo Lavvrencietė Mrs, Cook, 
kuri maloniai sveikino 
Southbostoniečius.

i Intertypo Vajaus Komi- 
|sija nuoširdžiai dėkoja vi- 
; soms rengėjoms, dovanų 
aukotojoms, publikai ir 
klebonui kun. Pr. Virmau- 
skiui už suteiktą salę dy
kai.

Sekmadienį, gegužės 1 d. 
p. B. Gailiūnienės ir jos

7' . , draugių pastangomis buvo
tankus, suruoštas “Darbininko”

i naujos Intertypos fondui. 
“Šurum-Burum”, kuris da
vė gryno pelno $41.40.

Prie šio parengimo prisi- 
. bet ir

kutinius metus lietuvių 
mažumos atžvilgiu Vii-1 
niaus krašte varėme kuo 
blogiausią politiką. Visai 
be reikalo lietuvius erzino
me, įžeidinėjome. Deja, a- 
titinkamu momentu Kau-1 
nas nesutiktų mūsų taip, 
kaip Vienna 
“fuehrerį”.

Tikrai reto atvirumo len
kų prisipažinimas. Nema
žiau keistas Kauno palygi
nimas su Vienna. Lietuva 
Lenkijai greičiau galėjo 
tapti tuo, kuo tapo mažutė 
Serbija Austrijos - Vengri
jos imperijai. Čia palygini
mas daug panašesnis. Jei
gu būtų lenkų ultimatu
me buvęs įrašytas Lietu
vos nepriklausomybės pa
žeidimas, tai ji būtų pasiel
gusi lygiai taip, kaip 1914 
metais pasielgė Serbija, 
stojusi į visai nelygią ko
vą prieš Austrijos - Ven
grijos imperiją, ir galų ga
le tą kovą laimėjusi. Šian
die Serbija yra daug dides
nė ir stipresnė (pasivadi
nusi Pietųslavija), o buvu
sios Austrijos - Vengrijos 
neliko nė pėdsako. Tsb.

Kiek Išdaužyta Langų?

šikšnys parašė Miesto Sto- 
j raštijai raštą, kuriame rei- 
; kalavo įstatyti stiklus. Šio 
I mėn. I d. Miesto Storasta 
pasikvietė dir. šikšnį, iš
barė už rašto turinį ir for
mą ir pareiškė, kad stiklų 
Storastija neįstatysianti. 
Po poros dienų Vilniaus 
Lenkų Skautų Vadovybė 
pasisiūlė ir pažadėjo lan
gus įstatyti. Iš tikro š. mė
nesio 7 — 8 d. įstatė visus 
langų stiklus. Vilniaus Lie
tuvių Stud. Sąjungos būti

I

leidę Lietuvai paremti lie
tuvių vilniečių kultūrinių 
bei ekonominių organizaci
jų išlaikymą

Todėl šių metų pradžioje 
jau buvo pradėti lietuvių— 
lenkų pasitarimai, su vy
riausybių žinia, apie san
tykių šiokį tokį sunorma- 
vimą. Labai galimas daly
kas, kad būtų prieita ir 
prie diplomatinių santykių 
užmezgimo. Tačiau lenkai 
pasikarščiavo ir santykių 
užmezgimą paskubino sa- 

ir vienybės, tai len- Vo garsiuoju kovo 17 die-

Atviras Lenkų Prisipažini
mas Imperializme

Kovo 17 — 19 dienomis 
buvo išdaužyta kai kurių langai dar ir dabar neįsta- 
lietuvių įstaigų langai, bū
tent, Vytauto Didžiojo 
gimnazijoj 86 langai, Liet. 
Studentų Sąjungoje 11, J. 
Basanavičiaus vardo ben
drabuty 4 ir Lietuvių Lab
darybės Draugijos didžių-! 
jų durų langai.

v •
tyti.

Naujas Skautų Vadas

Mes žinome, kad lenkai 
turi savo dvasioje imperia
listinių palinkimų. Tuo ga
lėjome įstikinti ypač po di
džiojo karo, kai lenkai, pa
tys iš svetimo jungo besi
vaduodami, tuojau puolė 
grobti kaimyninių tautų 
žemes. Kadangi ukrainie
čiai ir gudai neturėjo rei
kiamo tautinio susiprati
mo i 
kams pavyko užgrobti Uk- nos“ultimatumu Lietuvai, 
rainos ir Gudijos žemės Lietuva, apsvarsčiusi vi- 
plotus. Deja, tada lenkams sas aplinkybes, visų drau- 
pavyko užgrobti ir žymią gingų valstybių pataria- 
dalį Lietuvos žemių su sos- ma, lenkų ultimatumą pri
tinę Vilniumi, nes tada lie- ėmė. Tokiu nepaprastu bū- 
tuviai sudarė mažesnę pa- du santykių su Lenkija už- 
jėgą ir turėjo daug kitų mezgimas lietuvių tauti- 
priešų. ' ‘ ’

Vėliau lenkai ilgą laiką 
nenurimo, kad Lietuva ta
po visai nepriklausoma ir 
net nenorėjo su Lenkija 
jokių santykių turėti. To
kia Lietuvos elgsena kliu
dė Lenkijai plėsti jos įta
ką bei politiką, Baltijos 
kraštuose. Šitokia padėtis 
tęsėsi net aštuonioliką me
tų. Pastaraisiais laikais 
santykių i___________

Įstatė Langus
Vilnius — Kovo mėn. 18 

— 19 r. mitingo prieš Lie
tuvą metu per 60 asmenų 
gauja išdaužė Vytauto 
Didž. Gimnazijos apie 90 
stiklų. Pereito mėn. 25 d. 
Gimnazijos direktorius M.

Išvykus ligšioliniam Vy
tauto Didž. Gimn. Gedimi
no draugovės drauginin
kui B. Sliekui į kariuome
nę,jo vieton buvo paskirtas 
ir Vilniaus tunto vadovy
bės patvirtintas jaunas e- 
nergingas draugininkas 
Petras Averka.

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

Šv. Petras Kanizi jus.

niams reikalams, atrodo, 
yra net naudingas. Nes pa
žeidė lietuvių tautinius 
jausmus, o tuo būdu suža
dino lietuviuose vienybę ir 
pastangas stiprinti savo 
pajėgas bei atsparumą 
svetimoms įtakoms. Be to, 
užsieniai dar kartą plačiai 
sužinojo Lietuvos - Lenki
jos ginčo priežastis, ir Lie- 

_____  tuva užsipelnė daug sim- 
santykių nebuvimas su patijų kitose tautose. 
Lenkija jau labai kenkė irt 
Lietuvos reikalams. Kai 
lenkai Vilniuje pradėjo ga
lutinai naikinti Lietuvybės 
židinius, normalūs diplo
matiniai santykiai būtų
jai mano, kad kaip jie daigtan 
suaugę abu gimė, — taip lygiai 
abiem kartu, o ne po vieną, ir 
gyvenimas arba mirtis priklau
sė. Mat jiedu labai dideliame 
procente priklausė ne nuo sa
vęs, bet automatiškai vienas 
nuo antro. J. Butkevičius.

Lenkai, gi vėl pavartoję i 
be rimto reikalo, smurtą i 
prieš silpnesnį savo kaimy- i 
ną, susilaukė užsienių pa- i 
smerkimo ir dabar nesma
giai jaučiasi po savo taria
mo laimėjimo. Kad lenkai 
nerimtai pasielgė, jau kar
tais ir patys prisipažįsta. 
Pavyzdžiui, vilniškis len
kų laikraštis “Slovo” rašo, 
kad “Lietuvių epizodas (j- 
vykis) parodęs nerealus, 
spontaniško imperializmo!

L

)

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NE WYORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir 
immigracijos vizas dėl Jūsų giminių iš Europos.

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

HAMBUBG-AMEBICAN LINE. 
NORTH GEBMAN LLOTD

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

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

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

Labor Day, Thanksgiving and Christmas

---------- by-----------
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES: j
Domestic yearly ....'..........   $4.00 j
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ............................ $5.00 _ ____________ T___
Foreign onc^ per week yearly $2.501 Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS

Ar Padedi Savo Bažnyčią 
. Užlaikyti?

-
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 

VALDYBA
Kun. F. Juškaitis — Pirmininkes; P. Maukus — I Vice-Pirminin
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkus, 7 Mott St., Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
G Commonwealth Avė., tVorcester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Ruja — Redaktorius, Marianapolis 
Coltege, Thompson, Conn. .

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................... $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ........................ $5.00

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

NAUJOS ORGANIZACIJOS 
LAUKIAMAS UŽDAVINYS I

Neperseniai Bostone susikūrė nauja draugija, ku
ri pasiėmė vardą “Lietuvių Katalikų Alumnų organiza
cija”. Jos tikslas plėsti Katalikišką Akciją. Narių sąs
tatas — lietuviai profesionalai, visi praktikuoją katali
kai. Ji turi savo konstituciją, nustatytą narių mokes
tį, pilną pastovią valdybą — žodžiu, draugija kaip rei
kiant.

Jei iš tiesų jos organizatoriui, gerb. kun. Pr. M. 
Jurui pavyks ne tik suburti — tai jau pavyko — bet ir 
išlaikyti mūsų profesionalus organizuotus, tai bus fe-i 
nomenalinis mūsų išeivijai laimėjimas. Ir tikslas gra
žių gražiausias — Katalikiškoji Akcija. Tokią organi
zaciją tenka nuoširdžiai pasveikinti.

Tačiau visuomenės ir pačios organizacijos labui 
būtinai reikia išspręsti keletą neaiškumų. Kad panaši i 
organizacija prigytų visuomenėje, reikia nusakyti jos,l 
tai sakant, pilietybės būklė bei stovis, kad apčiuopia
mai žinotume, su kuo turime reikalą, vadinasi: ar ji 
centralinė, ar tik lokalinė, ir ar ji kiek rišasi su Studen
tų ir Profesionalų Sąjunga?

Būti centraline ji tur būt neužsimojo, nes išdygo 
ne iš Federacijos Centro, o iš Apskričio inicijatyvos. 
Tad ji vietinė - lokalinė, bet ir čia neaišku: ar tik Bos
tono ir apylinkės, ar Massachusetts valstybės, ar visos 
Naujosios Anglijos? Vien Bostono organizacija ją ne
galima vadinti, nes valdybos nariai ne Bostone, bet a- 
pylinkėse gyvena. Daugiau ji panėšėtų į Mass. valsty-i 
bės organizaciją, nes susirinkime dalyvavo delegatų 
iš Worcesterio, o tas miestas yra Mass. valstybės cen-i 
tre. Vargu bebūtų galima ją vadinti N. Anglijos orga
nizacija, nes iš kitų N. Anglijos valstybių negirdėti,: 
kad kas būtų dalyvavęs. Taigi tiems spėliojimams iš 
blaškyti, reikėtų prie jos vardo dar pridėti koks apibū 
dinimo žodis.

Bet gal jai ne taip nė svarbu pabrėžti savo buvei 
nės vietą, nes matomai ji siekia priklausyti prie centri
nės Studentų ir Profesionalų Sąjungos. Tai nurodo ir 
jos varde įterptas žodis “Alumnų”. Kur Alumnas, ten. 
ir Studentas, kitaip tas žodis neturi čia ką veikti. Tad 
yra stiprios vilties, kad naujoji organizacija virs Stu
dentų ir Profesionalų Sąjungos šaka. Iš tokios afilija- 
cijos išeitų labai daug naudos. Naujoji organizacija įsi
gytų visuomeniškumo prestižo ir suvaidintų atgaivin
tojos vaidmenį, įnešdama gyvumo ir veiklos į centrą. 
Alumnai tada atliktų seniai iš jų laukiamą uždavinį ir 
drauge su studentais susilietų į stiprią inteligentijos' 
pajėgą, kuri nulemtų mūsų išeivijos ateitį gerojon pu
sėn. Tad pageidaujama ir numatoma, kad garbingas 
naujosios organizacijos uždavinys bus pagyvinti Stu
dentų ir Profesijonalų Sąjungos veiklą. K.

Tiesa Vergauja Politikai

Į liu”, kuriame dėstoma blaivybės 
gerumai. Nevienas ilgai pagal
vojo. Visos pramogos ir pasi
linksminimai turėtų apsieiti be 
svaiginančių gėralų. Tai padary- 

Į ti nesunku, o paveiktų daug.
Geriausia blaivinimo darbas 

i pradėti nuo jaunimo, naujai pri
augančios kartos. Mat, žmogus 
tol linksta prie blaivaus gyveni
mo, kol nepradės gerti, o kai 
įpranta, tai jau sunku bepatai- 
syti. Tai labiausia turėtų rūpėti 
pačioms šeimoms. Bet yra šei
mų, kuriose vaikai pratinami 
prie alkoholio jau nuo pat ma
žens. Kas iš tokių vaikų bus! 
Vėliau jų tėvai verks ir gal ne
nustos verkę savo neapsimąs- 
tymu, bet, žinoma, jau bus per 
vėlu.

Šiandien yra tokių alkoholio 
mėgėjų, kurie keikia save ir tą 
prakeiktą gėralą, bet jiems per 
sunku mesti jį gerti.

Garbingas ir gerbiamas yra 
blaivus asmuo. Laiminga blaivi 
tauta!

Vertė — GINTARAS
(Kun. J. A. Karaliaus premijuotas vertimas)

BAŽNYČIOS PALAIKYMAS — ŠVENTA TEISIN
GUMO PRIEVOLE

Išoriai žiūrint, Bažnyčia, kaip ir Valstybė, yra or
ganizacija arba draugystė, susidedanti iš valdovų ir 
valdinių. Kadangi abi buvo įkurtos bendram žmonių 
labui, todėl žmonėms privalu užlaikyti ne vien Valsty
bę, bet ir Bažnyčią. Ne gana to, dar labiau dera Bažny
čią remti, nes jos tikslas kur kas kilnesnis, ir jos vai
siai žymiai naudingesni.

Turint visa tai prieš akis, nekurie vis dėlto rūgoja, 
kad Valstybės tarnai reikalauja nemaža jų uždarbio, 
bet Bažnyčios atstovams prašant bent dalelę pinigų — 
vai kiek murmėjimo, kiek peikimo! Valdžia ima tiek ir 
tiek nuo kiekvieno šimto dolerių, o piliečiai vis gi tak
sas sumoka. Jei ne, šerifas bematant parduoda jų nuo
savybę, pavyzdžiui — namus. Vis dėlto daug parapijie
čių kiekvienas sau norėtų bažnytines duokles nustatyti.

Kaikuriose šalyse bažnytiniai mokesčiai renkami 
taip, kaip ir valstybinės taksos. Žmonės ten gan daug 
prisideda prie bažnyčių užlaikymo, nors manytųsi, jog 
jie nieko nemoka. Tiesą pasakius, tokiose valstybėse 
bažnyčias remia vyriausybė, bet ar gi valdžia tuomi 
neužkrauna žmonėms dar didesnių duoklių naštos? 
Juk tikėjimas ta pačia prasme ten neapmokamas, kaip 
ir viešos mokyklos čia Amerikoje.

Bet ar gi iš tiesų vaikai viešose mokyklose auklė
jami veltui? Anaiptol. Juk tai yra didžiausia valstybės 
našta, nes už kiekvieną mokinį atseina jai į metus nuo 
50 ligi 80 dolerių. Turint vien parapijines mokyklas, 
mokesčiai būtų daug ką mažesni, nekaip dabartiniu lai
ku, nors piliečiai tuomet užmokėtų taksas tiesioginiu 
būdu. ,

Nežiūrint bevaikių, ir nepaisant, kad žmonių šei
mose nėra našlaičių, senelių, silpnapročių, bepročių, ar 
ištvirkusių narių, vis vien turi jie palaikyti visas to-i 
kias įstaigas. Jiems privalu remti valstybės ir apskri
čių įstaigas, kolegjas ir universitetus, pataisų namus, 
kalėjimus, bepročių ir našlaičių namus, senelių ir var
guolių prieglaudas, ir daug kitų įstaigų, esančių val
džios rankose. Kad ir neturi ten giminaičių, vienok jie 
varu varomi išlaidas padengti.

Norint pasinaudoti pilietybės vaisiais bei malonu
mais, dera ir pilietybės naštą nešti. Beabejo, tas dės
ny s atrodo nuosaikus, ir niekas to neužginčys. Pritai
kius tą patį nuosaikumą Bažnyčios užlaikymui, toji 
tiesa taip skamba: “Norint pasinaudoti Bažnyčios ma
lonėmis, reikia ir bažnytinę naštą nešti”. Valstybės tar
nams šaukiant: “Duokite kas ciesoriaus, ciesoriui”, vi
suomenė paklusni atsiliepia, bet kai Bažnyčios atsto
vai kreipiasi į žmones su prašymu: “Duokite kas Die
vo, Dievui”, deja, į juos šnairuojama.

Ar tai gražu? Todėl duokite savo Išganytojui be 
“morgičių” namus, kuriuos padailinkite ir ištaisykite; 
užlaikykite Jo atstovą — “Dievo paslapčių teikėją”; 
pastatydinkite ir užlaikykite mokyklą, kurioje jūsų 
vaikai užaugs ištikimais Kristaus kareiviais šiame pa
sauly, o “šventųjų piliečiais” danguje. Kad išugdyti 
didesnę Dievui garbę, ir stipriau užtikrinti jūsų ir jū
sų vaikų išganymą, Bažnyčia iš jūsų prašo tik dalelę 
medžiagiškos paramos, ir koks gi jūsų atsakymas?

Nekurie taip samprotauja, girdi — “Kadangi Baž
nyčia ne iš šio pasaulio, ir kadangi jos darbas esąs dva
sios ir labdarybės srityje, todėl gali ji apseiti ir be pi- 
nigiškos paspirties”.

Kad taip ištikro ir būtų! Tiesa, ji ne iš šio pasau
lio, bet jinai veikia šiame pasauly, ir kuris čia gali be 
pinigų apseiti ? vesti jų bažnytinę sąskaitą.

DIEVO IŠLEISTAS ĮSAKYMAS Tenka konstatuoti, jog protestantų bažnyčios žy-
V. Dievas išleido pirmąjį įstatymą, liečiantį Bažny- miai daugiau iš jų narių reikalauja, negu katalikų baž- 

čios duokles, ir Jis nustatė sunkias taksas — vieną de- nyčios.
šimtdalį viso uždarbio. Pasiskaitykite paties Dievo nu-l Taigi, katalikų skundos esti be pagrindo, ypač at- 
tąrimus: sišvelgiant į tai, kad jie semiasi daugiau naudos iš savo

1— “Esu davęs Levio sūnums (levitams) pavelde- bažnyčių, nekaip protestantai iš savo šventnamių.
ti visų dalykų dešimtinę iš Izraelio tautos, kaipo tama- Kad Dievas įsako mums duoti dešimtinę savo už- 
vimui, kad jie Man tarnautų padangtėje”. (Skait. 18: darbio, paaiškėja iš Išėjimo knygos 35:29 — “Visi Iz- 
21). raelio vaikai noriai pavedė Viešpačiui savo aukas”. III

2— Ir vėl: “Visa, ką duosite kaipo dešimtinę, ir pa- Kar. knygoje parašyta: “Ir džiaugėsi žmonės, kai no-
skirsite kaipo Dievo dovaną, tebūna kogeriausi ir ko- riai žadėjo savo aukas, nes jas aukojo ^Viešpačiui iš vi- 
tinkamiausi dalykai”. (Skait. 18:29). * ’ ” ” ’ ’ —

KEISTA
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Žmonėse yra įsivyravusi klai
dinga, ir tai labai klaidinga nuo
monė, kad esą geriausias būdas 
savo ūpui pakelti, saulėtai nusi
teikti — vartoti svaiginamuo
sius gėralus ar kitokius narkoti
kus. Vieni savo vargų ir bėdų 
spaudžiami, o kiti ir gerai nusi
teikę, griebiasi svaigalų iš 
džiaugsmo. Vieni geria ne tai, 
kad jiems labai patiktų — bet 
dėlto, kad pradėję nebegali nu
stoti. Kiti geria raukydamiesi, 
nes tur-būt nevisi alkoholiniai 
gėrimai yra skanūs. Nekartą e- 
same matę kaip gėrikai net ir 
apsiverkia begerdami. Nežiūrint 
to, vis dėlto geria netik suaugę, 
bet ir paaugliai. Taip yra todėl, 
kad girtavimas, yra įėpęs neva 
į madą, į papročius. Merginos 
geria, norėdamos patikti savo 
gerintiems bernams — bernai 
geria, norėdami būti sportais — 
mat, mąsto, jeigu negers tai 
prieteliai pavadins juos atsiliku
siais. Šitoks bezdžioniavimas il
gainiui ir pareina į paprotį.

Visi žino, kad alkoholiniai gė
rimai gėrikams naudos neatnešė 
ir neatneš. Šalys tai gerai su
pranta. Visiems tai aišku. Net 
ir didžiausi girtuokliai supran
ta, ir tai labai gerai supranta, 
kad svaiginamųjų gėralų varto
jimas, tai didžiausia žmogaus, 
tautos, ir žmonijos nelaimė, kad 
girtavimas daug suėda, niekais 
paleidžia žmogaus ir tautos gė
rybių. Girtavimas yra priežasti
mi atsilikimo pareigos, ligų, ne
laimingų atsitikimų, nusikalti
mo, skurdo ir šeimyninių nesu- 
gyvenimų. Nevienas kalėjimas 
užsidarytų jeigu girtavimas iš
nyktų iš žmonių tarpo. Neviena 
šeima vėl būtų šeima jeigu alko
holis netektų savo sosto.

O jei dar prie to pridėsime, 
kiek turto girtuoklis ar net nuo
saikiai geriantis praleidžia pro 
savo gerklę ir nusideda savo el
gesiu prieš pagrindinius doros
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dėsnius, tai gausime ne kokį 
girtavimo vaizdą.

Kiek gėralams išleidžia šio 
krašto lietuviai, konkrečių žinių 
neturime, bet aišku, kad nema
žai. Ačiū Dievui, kad tik reta 
šeima yra įsigirtavusi iki elge
tavimo. Ar mūsų tarpe nėra to
kių, kuriems rūpi verčiau stik
liuką išsigerti šnapso, ar kokio 
“silpnesnio” gėrimo negu pavyz- 
din pasiskaityti laikraštį, ver
čiau alaus salonuose ištisas va
landas išsėdėti negu paskaitos 
nueiti paklausyti ir pan.

Nusižengimai prieš dorovę ne
mažai papildomi nusigėrus. Ką 
žmogus sveiko ir šviesaus proto 
neišdrįsta padaryti, tai atlieka 
išsigėręs. Visa tai, kas kilnu, 
gražu, garbinga, šventa, užlei
džia vietą pykčiui, ir begėdišku
mui. Tokie žmonės vėliau išsi- 
pagėrioję, patys gėdinasi savo 
kvailiu elgesiu.

Degtinės stiklelyje girtuok
lis skandina savo garbę, savo 
šeimos vardą, šeimyninę laimę, 
dorą, turtą ir kitus aukštesnius 
kultūringo žmogaus ypatybes.

Dėl to blaivybės reikalas — 
ne vieno žmogaus, ne vienos 
grupės žmonių, bet visų bendras 
reikalas. Nuo kiekvieno atskiro talpa, arba hitlerio jauni- 

J mo organizacijos salė, —
stovi aukuras, o už jo Hit
lerio biustas. Dvasininko 
pareigas atlieka NSDAP, 
SA arba SS valdininkas; 
jeigu jo nėra, jaunasis ar
ba jaunoji gali pasikviesti 
savo draugą: ir to pakaks.

Ceremonijoms praside
dant vargonai užgroja iš
kilmingą, mistinės nuotai
kos muziką, ir jaunieji pa
mažu žengia prie aukuro. 
Juos lydi jaunos mergai
tės su degėlais. Choras gie
da “Žemės kūrėjos” gies
mę. Kai jaunieji prieina 
prie aukuro ir ties juo sus
toja, mergaitės su degėlais 
prieina prie jo ir jį uždega. 
Po to viena iš mergaičių 
prieina prie jaunosios, nui
ma nuo jos galvos žydinčių 
gėlių vainiką ir įmeta jį į 
“šventąją” aukuro ugnį. 
Jo vietoj ant jaunosios gal
vos uždedamas žalių lapų 
vainikas. Partijos “dvasi
ninkas” iškilmingai pas
kaito posmelį iš Nietzschės 
knygos “Taip kalbėjo Za- 
ratustra”, ir visi dalyviai 

^baigdami ceremoniją, pa
kėlę dešinę sugieda “Deut- 
schland ueber alles” ir Ho- 
rsto Wesselio dainą. Dėl 
visko dalyviai dar pakvie
čiami sušukti “Sieg heil 
Hitler”, ir pagoniškųjų 
vestuvių ceremonijos atlik
ta.

Nau jū jų Pagonių "Svod- 
bine Reda"

Vokietijoj jau yra išleis
tas “vokiškųjų pagonių”, 
arba vadinamojo “vokiško 
tikėjimo” sekėjų vestuvių 
ritualas. Pagal tą ritualą 

’ “vokiškos vestuvės” atro
dytų maždaug šitaip.

i Šventovėj — o ją gali, / 
reikalui esant, atstoti par
tijos būstinė, smogikų pa-

žmogaus sveikatos ir dorovin
gumo pareina šalies arba tautos 
sveikatumas ir dorovingumas, i 
Kokia nauda girtuokliui ir jų 
vaikams, šaliai ir tautai bei 
žmonijai jeigu jie linkę prie nu
sikaltimų, jeigu jie yra paliegė
liai, ir bukapročiai Tokie nelai
mingi vaikučiai jau tik pradė
dami gyventi turi nemažą sun
kumų bei keblumų.

Blaivybės skleidimo ir plati
nimo talkoje visiems yra darbo. 
Kas myli savo artimą, savo tau- Į 
tiečius, tas šokiu ar tokiu būdu 
turi dėtis prie bendro artimo' 
blaivinimo. Visi, nemokyti ar 
mokyti, suaugę ar jauni, visi 
turėtų rūpintis blaivybės plati
nimu. Ne vienas esame matę, 
Marianapolio kolegijos šįmet 
statomą veikalą “Skriaudų Ke-

rankomis nevienas”. (Deut. 16:16).
4— “Kiekvienas teaukoja, žiūrint to, ką turi”. 

(Deut. 16:17).
5— “Aukščiausiui duokite, žiūrint to, ką Jis jums 

yra davęs”. (Mok. 35:12).
6— “Gerbkite Viešpatį savo lobiu, ir duokite Jam 

visų dalykų pirmonę” (Patari. 3:9).
Vėl perskaitydami šiuos šv. Rašto žodžius, paste

bėkite kaip plačiai jie visiems žmonėms pritaikomi: 
i “visų dalykų dešimtinę”; ir “kiekvienas teaukoja”.

Tie, kurie užsigautų, kitiems užmokėjus jų mėsos; 
ir kitų pirkinių sąskaitą, mielu noru leidžia kitiems su-

Buvusis Anglijos užsienių ministeris Antanas E 
den pareiškė parliamente, kad Ispanijos radikalai-loja 
listai gauna daug daugiau pašalinės pagalbos, kaip ge 
nerolas Franco. Jis teigė, kad Prancūzijos siena niekada 
nebuvo uždaryta ir kad iš Rusijos nuolatos atvyksta 
labai daug amunicijos, kuri karo metu sudaro pačią 
svarbiausią paspirtį. Gerai žinome, kad raudonieji agi
tatoriai visa gerkle šaukė ir tebešaukia, kad civilinį 
Ispanijos karą palaiko svetimų valstybių įsikišimas, gi 
apie šelpimą komunistų jie visai neprasitardavo. An
glijos užsienių ministeris seniai tai žinojo, o tik dabar 
išdrįso pasakyti tiesą, kada Anglijos politinis vėjas pa
pūtė iš kitos pusės. “Franco laimėjimai nepriešingi An
glijos interesams”, — toks posakis pasigirdo Anglijos 
parliamente, ir jos politikai tik dabar pradėjo atskleis
ti tikrą tiesą apie Ispanijos padėtį. Kodėl jie pirmiau 
tylėjo?

Tylėjo dėlto, kad buvo klusnūs Anglijos politikai,------ ,-------- ----------- , _—-.-r—.—,,
o anų dienų Anglijos politika buvo labai nepalanki Is- bet, anot rusų patarlės, nugalėtojo niekad neteisiama, 
panijos sukilėliams. Kodėl? Čia tur būt bus susipynę Be to, iš dviejų blogybių tenka pasirinkti mažesnę — 
daug įvairių priežasčių. Pirmiausia — Ispanija katali- fašizmą, nes komunizmas civilizuotam pasauliui visai 
kiška šalis. Jei ten tikėjimas bus persekiojimas, — neįmanomas. Pagaliau pasirodo, kad Franko ne toks 
kaip kad buvo, radikalams pasiėmus valdžią, — tai jau didelis fašistas (o gal ir visai nefašistas) ir bus su-' Laiko ir reikalų svarba 
protestantams iš to nemaža džiaugsmo. Be to, anglai,] kalbamas. Ar šiaip, ar taip, su laimėtoju reikia skaity- 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
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■ ’ - -........... — ‘ ------- ( sos savo širdies”. Ir štai ką sako Šv. Povilas: “Links-
3— “Dievo akivaizdoje tenepasirodo tuščiomis mą davėją myli Dievas”.___________  (Bus daugiau)

Miškai Lietuvai Duoda 
Daugiausia Pelno

turali Rusijos priešininke, tai jai visai neparanku tu
rėti po šonu rusų bolševikų koloniją. Toliau, iškilu
siam civiliniam kare komunistų frontas, nežiūrint gau
sios užsienių pagalbos, negali atsilaikyti, ir visiems 
aišku, kad Franco karą laimės. Tiesa, jį remia fašistai,

ALRK Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas

Įvyks Gegužės 13 d. Pittsburgh, Pa

kaipo demokratai, manė, kad naujoji radikalų valdžia tis, ir anglų politika, noroms ar nenoroms, pakrypo 
įvykdins Ispanijoj demokratinę respubliką. Tačiau Franco pusėn. Taip dalykams stovint, Anglijos politi- 
anglams palaipsniui teko nusivilti. Jie negalėjo nema-.kai jau pradeda kalbėti tiesą.
tyti, kad Ispanijos radikalai nieko bendra su demokra-. Gerai, kad nors vėlai išdrįso tiesą atskleisti, bet la- 
tija neturi, nes jie gryni komunistai ir įveda Stalino bai liūdna, kad pasaulio tiesakalbystė tik nuo politikos 
tvarką. Tuo būdu, Ispanija gali virsti Maskvos provin- priklauso. Kiek dėl to nekaltų žmonių turi nukentėti ir 
ei ja. Kadangi Anglija jau nuo poros šimtmečių yra na- net gyvasties nustoti! K.

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.

' i

Praėjusiais metais valdi
nių miškų ūkis davė valsty
bei 35 mil. litų. Medžio ir jo 
dirbinių praėjusiais metais 
išvežta į užsienį už 50.335. 
400 litų. Išeina, jog vienas 
ketvirtadalis užsienio va
liutos (bendras valstybės 
eksportas buvo už 208.325. 
000 Lt) įplaukė už mišką ii 
medžio gaminius.

Mokslo Draugija Uždaryta
“Paskutinės Žinios” praneša, 

jog vaivadijos įsakymu Lietu
vių Mokslo Draugija uždaryta. 
Jai palikta teisė apeliuoti į Len
kijos vidaus reikalų ministerį.
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Šį savo rašinėlį užvardinu 
“Du Kalnu” ne dėlto, kad 
ryžčiausi aiškinti, kaip ir 
kokiu būdu susiformavo, 
žemės kalnai. Tą dalyką 
palieku aiškinti gamtinin-' 
kams. Tačiaus kam yra te-' 
kę vaikščioti kalnuotose 
vietose, galėjo pastebėti, 
kad yra kalnų, kurie tary
tum perplyšę per pus ir. 
tarpe jų pasidarę platūs,! 
gilus, neperlipamas plyšys 
(gap). Matyt pirmiaus bū
ta tik vieno kalno, bet įvy
kus kokiam žemės sukrėti
mui, kalnas plyšo per pus 
ir pasidarė du kalnu.

Mūsų visuomenė. Šį dvie
jų kalnų vaizdą galima pri
taikinti mūsų Amerikos 
lietuvių visuomenei. Pir
miaus buvo vienas kainas, 
viena lietuviška visuome
nė. Gi dabar pasidarė du 
kalnu, dvi lietuvių visuo
menės, kurias skiria gilus, 
platus plyšys. Žinoma čia 
kalbu ne apie politinį mū
sų lietuvių visuomenės su
siskaldymą į sroves, bet a- 
pie senesnius, atvykusius 
iš Lietuvos lietuvius ir a- 
pie Amerikoje gimusį lietu
vių jaunimą, tarp kurių lig 
tarp dviejų kalnų darosi 
kas kart vis platesnė, gi
lesnė spraga.

Magometo tikėjimas. Sy
kį Magometas, norėdamas! 
parodyti savo sekėjams,! 
kaip jo tikėjimas yra ga-1 
lingas, nuėjęs netoli vieno 
kalno, pasiklojo kaurą ir! 
sėdėdamas ant jo šaukė di-! 
dėlių balsu, liepdamas kal
nui pas jį ateiti. Bet maty-; 
damas, kad kalnas jo ne-; 
klauso ir pas jį neina, tai' 
galutinai pasakė: “Jei kal
nas pas mane neina, tai aš 
pats pas jį nueisiu”. Pana
šūs dalykai dedasi mūsų 
visuomenėje. Seniai šau
kia, kad jaunimas pas juos 
ateitų ir su jais dalyvautų, 
veiktų, o jaunimas šaukia, 
kad seniai pas juos ateitų 
ir jų užmanymus remtų. 
Vienok tų vieni kitų šauk
smų matomai nelabai pai
so ir vieni pas kitus neina.

Jaunimo veikimas. Ten
ka pastebėti laikraščiuose, 
matyt paties jaunimo, nu
siskundimų, kad jie deda 
daug pastangų, rengdami 
pramogas, koncertus, o se
nesnieji tų pramogų nere
mia, į jas nesilanko, kaip 
pavyzdžiui tūlas, man žino
mos kolonijos choro ko- 
respenden tas nusiskun
džia. Taipgi pareiškia, kad 
jaunimui reikia mažiaus 
skaudžios kritikos, bet 
gausios paramos. Blogas 
ir nepagirtinas dalykas,! 
kad senesni jaunimo veiki-į 
mo neparemia. Bet!

Jaunimui reikia kritikos. 
Sakysim, gal ne taip jau[
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skaudžios, bet teisingos ir 
bešališkos kritikos. Jeigu 
mūsų jaunimas jaučiasi e- 
sąs kultūringas, tai kriti
kos turėtų nesibijoti. Kul
tūringi žmonės kritikos 
nebijo. Jei žino, kad kriti
ka gyvenime yra naudin
ga. Ji išvelka aikštėn viso
kias mūsų gyvenimo klai
das, nedateklius, kurie 
trukdo mūsų pasisekimui.

Ūkininkas. Tekdavo ma
tyti ūkininkus, kurie au
gindavo jaunus kumelius. 
Kuomet kumeliukas užau
ga ir laikas mokinti jį dar
bą, tada ūkininkas pakinko 
į vežimą seną arklį, o prie 

i jo taipgi jauną, ir tokiu bū
du pradeda mokinti jauną
jį arklį vežimą vežti. Jau
nas arklys pradeda šokinė
ti ir norėtų su visu vežimu 
lėkti galvatrūkčiais, bet 
senis arklys įkanda jam į 
nosį, po to jaunas arklys 

; nurimsta, nebšokinėja ir 
pradeda žingsnis į žingsnį 
su senu arkliu eiti ir tokiu 
būdu išmoksta savo perei
gą, vežimą vežti. Jeigu ūki
ninkas pakinkytų jauną 
arklį vieną į vežimą, tai jis 
smarkiai bėgdamas galėtų 
susižeisti ir likti visam gy- 

ivenimui invalidu ir tada 
' nebūtų jokiam darbui nau
dingas.

V isatos Ūkininkas. Nors 
mes žmonės esame nepaly
ginamai daug sykių protin
gesni už arklius. Vienok ir 
žmonės, o ypatingai jauni
mas, kartais padaro ne
rimtų išsišokimų, už ku
riuos iš senesniųjų susilau
kia skaudžios kritikos. Ir 
jeigu kartais kas iš senes
nių jaunimą kur nors pa
kritikavo, tai visgi tuomi 
ne vienam dar nosies nenu- 
kando. Tas begalinės iš
minties Visatos Ūkininkas, 
Kurį mes vadiname Dievu, 
panašiai sutvarkė ir žmo
nių gyvenimą. Jis kiekvie
ną iš mūs įkinkė į mūsų 
pareigų vežimą, kurį mes 
per savo gyvenimą privalo
me vežti. Jis davė įsaky
mą: “Gerbk savo tėvą ir 
motiną”. Tas reiškia, kad 
vaikai privalo parodyti sa
vo tėvams, pagarbą, o pa
rodyti pagarbą tėvams ga
lima, parodant jiems pa
klusnumą, išpildant jų pra
šymus, vykdant jų norus. 
Tuomi įsakymu, matomai 

i Dievas nori, kad jaunimas 
visame kame bendradar
biautų su senesniais, padė- 

i tų jiems vežti pareigų veži
mą, o ne skirtųsi nuo jų ir 
tokiu būdu išvengtų klai
dų, kurios galėtų juos pa
žeisti ir padaryti visam gy
venimui dvasios invalidais.

Ar jaunimas tą daro? 
Štai pavyzdžiui senesnieji, 
kad jiem būtų lengviaus

II
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atsivežkite 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
Moderniškais motorlaiviais 

BRITANNIC GEORGIC
Prašykite brošiūrėlės "Atsi vežkite Savo 

Gimines iš Europos".
Informacijų prašykite pas savo artimiausia 

CUNARD LINE agenU arba 

CUNARD WHITE STAR LINE 
25 Broadvvay 393 Boylston St.,

New York Boston, Mass.

tarytum jau kiek 
bevilkdami savo 
vežimą, kviečia 
stoti greta jų ir

vežti tuos savo pareigų ve
žimus, susiorganizavo į į- 
vairias draugijas, parapi
jas. Pastatė bažnyčias, prie 
jų ir mokyklų, kur jauni
mas turėtų progą išlavinti 
savo protines jėgas. Sukū
rė laikraščius. Kuomet se
nesnieji, 
pavargę 
pareigų 
jaunimą
pagelbėti vilkti tą kartais 
sunkų pareigų vežimą, tai 
jaunimas tų kvietimų ne
paiso. Nekartą man pa
čiam teko nugirsti, kaip 
jaunimas, kviečiamas da
lyvauti vienos, ar kitos 
draugijos veikiman, atsa
ko: “Mums jaunimui ne
svarbu ten dalyvauti ir 
klausyti ką seniai šneka”. 
Seniai išgirdę tokį išdidų, 
stačiokišką jaunimo atsa
kymą, beabejonės skau
džiai užsigauna, ir kuomet 
jaunimas kviečia senius jų 
kokį užmanymą paremti, 
tai seniai parodo savo pa
syvumą, ir jaunimui su pa
galba nesiskubina. Tokiu 
būdu mūsų visuomenė pa
sidarė lig du nesuderinamu 
kalnu.
KAIP TUOS DU KALNU 

SPARTINTI?
Gal, jau niekam nebepa

siseks tų dviejų kalnų taip 
sujungti, kad atrodytų 
kaip vienas kalnas, bet bū
tų galima tarp tų kalnų 
pastatyti solidarumo til
tą ir juos tokiu būdu su
jungti.
*Kokią medžiagą vartoti?

Pirmiausia reikia gerų 
norų. Tie geri norai, kaip 
tik ir būtų toji reikiamoji 
medžiaga tam tiltui staty
ti. Tų gerų norų ir pas se
nius ir pas jaunimą neabe
jotinai randasi apsčiai. Tų 
gerų norų ir pasiryžimų 
šaltinis yra tikėjimas. Bet ! 
Ar vien gerų norų pakan
ka? Tikėjimo mokslo kny
goje randame parašyta: 
“Nors jūsų tikėjimas būtų 
taip galingas, kad paliepus 
vienam kalnui čia pasitrau
kti, o kitam čia ir jie tai 
padarytų, bet jeigu meilės 
neturėsite, nieko jums ne
gelbės”. Tas parodo, kad 
prie tikėjimo ir gerų norų 
reikia dar ir meilės. Meilė 
yra lig tas cementas, kurs 
tuos senesniųjų ir jaunimo 
gerus norus sujungtų ir 
padarytų iš jų tvirto soli
darumo tiltą.

KAS TURĖTŲ PIRMAS 
PRADĖT?

Seniai jau savo meilę pa
rodė, pastatydami mald- 
namius, mokyklas ir viso
kias kitas įstaigas, kurias 
ne kas kitas paveldės, kaip 
tik jaunimas. Tad jauni
mui tik ir reiktų prisidėti, 
pagelbėti tą viską palaiky
ti ir jas gerinti, tobulinti. 
Jaunimas galėtų sau pana
šiai pasakyti, kaip pasakė 
Magometas: “Jeigu senis 
kalnas nenori pas maąę a- 
teiti, tai aš pas jį nueisiu.

Džiugu pastebėti, kad 
jau atsiranda jaunimo, ku
rie tą jau supranta.ir pra
deda domėtis senesniųjų 
veikimu, dalyvaudami or
ganizacijų seimuose. Tad 
ir kiti turėtų jų pavyzdį 
pasekti.

S. B-tis.

E’rofesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoji] paramos.

Profesionalai, biznieriai, prnmonin-

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Greblįauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

Pirmosios Lietuvos Tautines Olimpijados ženklas

VĖŽIO LIGA
Kasmet Jung. Valstybės! viršaus pilvo tarpe Kasme- 

130,000 žmonių miršta nuo ro gyventojų niekur tarp 
vėžio ligos. Nors vėžio Ii- kitų gyventojų neranda- 
gos priežastis nėra žinoma, mas, tai iš nudeginimo nuo 
bet vistiek būtų galima 
mirimus nuo tos baisios li
gos per pusę numušti, jei
gu tik laiku būtų patėmy- 
ta.

Ištikrųjų, vėžys, jei laiku 
patėmytas, ir anksti pradė-

kangri krepšių su degan
čiomis anglimis, kurias tie 
kalnų gyventojai nešioja 
su savim, kad pasišildyti. 
Vėžys gerklės yra randa
mas tarp kiniečių, kurie 
valgo perkarštus ryžius, o 

tas gydyti, yra išgydomas, visai nesiranda tarp jų mo- 
bet ant nelaimės, jo pir- terų, kurios valgo ryžius 
mieji ženklai,paprastai, ne- šaltus. Pilvo (skilvio) vė- 
baisųs ir išrodo taip menki, žys gali atsirasti iš pilvo 
jog pavojaus niekas ir ne- skaudulio. Vėžys yščiaus, 
sitiki; be to, svarbiausis dažnai yra patirta, kad pa- 
dalykas yra tas, jog kelias eina nuo sudraskymo (ku
ša vaites pavėlavus dažnai dikiui gemant), :~ 
persimaino visas 
stovis.

Yra reikalinga du daly-; mų, ir vėžys krūčių nuo ne- 
kai, kad apsaugoti žmo-J 
gaus gyvybę nuo to seno 
žmogaus priešo. Pirmiau
siai, žmonės turi žinoti pa
vojaus ženklus ir laiku su
prasti jų reikšmę; antra, 
turėtų būti visur suprati
mas ir pasitikėjimas šių 
dienų medicinos mokslui, 
kuris sako, kad daug karfų 
vėžio liga jos pradžioje yra 
išgydoma.

Pat pradžioje galima vė
žį radium arba X-spindu-' 
liais arba net ir chirurgo 
peiliu sunaikinti.

VĖŽIO SIMPTOMAI
Mes nežinome delko vė

žys atsiranda. Tai reiškia,! 
kad mes nežinome, kas pri
verčia pirmąją mažą celę! 
arba celių grupę permainy
ti savo pobūdį ir persikelti 
į tokią, kuri turi nelabą ir 
nesulaikomą jėgą augti ir 
platintis. Tačiau, kaikada 
yra žinoma, (daug dažniau.i 
neg kai-kurie žmones ma
no) apie sąlygas, kurios, 
rodos, yra prielankios tai 
nelaimingai permainai. Y- 
patingai mes žinome, kad 
vėžys dažnai atsiranda po 
ilgo nuolatinio kokios nors 
vietos trinimo ir aplink pa
prastas peraugas ar skau
dulius. Lūpos ir burnos vė
žys yra žinoma, jog atsi
randa nuo pypkės cibuko 
išdegimų, nuolatinio trini
mo išgedusio danties, ir 
tarp rytų indi jos gyvento
jų nuo kramtymo betel re- 
šutų, kurie turi aštrų erzi
nantį kevalą. Vėžys ant

ir nuo 
dalykų skaudulių, odos vėžys r.uo 

erzinančių karpų ir apga-

prižiūrėtų žaizdų, suskirdi- 
mų, o ypatingai iš guzų, 
kurie iš pradžios yra pa
prasti ir nepavojingi.

Paprastieji krūčių guzai, 
pusliukės, skauduliai ir 
pan., ne vėžiai iš pradžios, 
gali persimainyti į nela
buosius išaugimus ar vėžį.! 
Tikrai sakant, ankstybas 
pažinimas ir gydymas ku
rio nors tų vėžio pranokė
jų gali tikrai apsaugoti 
nuo vėžio atsiradimo. Nuo
latiniai skauduliai, suskir-i 
dimai, žaizdos, karpos, ap- 
gamos, kurie mainosi ir au-! 

i ga didyn turi būti prašalin- 
iti. Protingai apsieinant su 
tais ir kitais pavojaus žen-; 
klais, kaip ir ankstybas nu- • 
simanančio daktaro ar chi-l 
rurgo ją prašalnimas, labai 
sumažina galimybę turėti 
vėžio ligą.
VĖŽYS PRASIDEDA BE 

SKAUDĖJIMO
Pavojingiausis dalykas 

su vėžio liga yra tas, kad 
ji dažnai prasideda be 
skaudėjimo ir auga iš leng
vo. Jei vėžys savo pradžio
je tiek padarytų skausmo, 
kiek padaro dantų skaudė
jimas, ausų skaudėjimas, 
žmonės iš karto pamatytų 
ir iš tikro stengtus jį pra
šalinti be jokio užvilkimo.

Tačiau prie vėžio skaus
mo (tos paslėptos palai
mos) pradžioje paprastai 
nėra Taigi kiekvienas pro
tingas žmogus turi žinoti 
dažniausiai apsireiškian
čius ženklus. Reikia atsi-

minti, kad tie ženklai ne vi
suomet gali reikšti vėžį. 
Bet jiems pasirodžius rei
kia nieko nelaukti, kreiptis 
į gerą gydytoją ar chirur
gą. Atmink, kad nei vienas 
geras daktaras negydys li
gos, kuri gali būti vėžiu, 
tinkamai ir atsargiai jos 
neištyręs. Būtinai reika
lauk, kad jis gerai ištirtų.
KIEK UŽMUŠA VĖŽYS?
Krūčių ir yščiaus vėžys 

užmuša nuo 80,000 iki 90, 
000 moterų kasmet. Dau
giau moterų miršta nuo 
vėžio, negu vyrų. Vėžys, 
kuris kerta moteris yra 

į kaip tik tos rūšies, kuria 
' lengvai galima patėmyti.

Krūčių vėžys yra viena 
iš rūšių, kurioje yra dau- 

j giausiai vilties, kad ligonis 
gali pasveikti, dėlto kad! 

lanksti jį pažinti yra, paly-| 
I kinamai, nesunku. Tačiau, 
į liga iš tos vietos platinas 
(greitai ir labai svarbu, ne
jaukti ilgai su gydymu. A- 
i belnai imant, vėžys tuo lai- 
! ku kuomet jis yra išgydo- 
i mas, ir ant krūties bile ko
kis gūželis reikalauja grei
to ir atsargaus gydymo. 
Nors daugelis gūželių nėra j 
vėžys, bet kiekvienas iš jų 
gali pavirsti į vėžio ligą. 
Tie, kurie apsireiškia pas 
moters senesnes kaip 30 
metų, ypatingai yra svar
bus.

Visoki guzai krūtyje, ne
žiūrint kokio amžiaus mo
teris būtų, turi būti, nieko 
nelaukiant, nusimanančio 
chirurgo ištirti, ir jei jie 
esti ilgiau kai mėnesį, turi 
būti išimti. Operacija, iši
mant mažus gūželius, yra 
palyginamai mažmožis, 
mažai arba visai jokio kū
no subiaurinimo nepalieka, 
jei jis yra paprastas gūže
lis. Ir kitos pusės užvilki
mas operacijos reiškia, jog 
vėlaus reikės daryti didelę 
ir unkią operaciją, kuomet j 
prisieina subiaurinti kūną 
ir gali priversti prie mir-Į 
ties. Reikia atsiminti, kadi 

i kiekvienas guzas, kuris y- 
ra laikomas iki tol, kad jį 
galima būtų iš anksto pa
žinti, kaip vėžį, jau yra to
kiame stovyje, kad opera
cija turi būti didelė, o jei 
nieko su juo nedaroma, 
gali priversti prie mirties.
AR VĖŽYS IŠGYDOMAS

Seniau yščiaus vėžys bu
vo skaitomas už beveik ne
išgydomą ligą. Bet dabar 
jis yra skaitomas tarp tų, 
kurios yra viltis išgydyti 
dėlto, kad anksti galima 
pažinti kai-kuriuos tos li
gos ženklus. Kuomet anks
ti gydoma, jo prašalinimas 
yra palyginamai nepavo
jingas. Kiekviena moteris 
turi gerai būti apsipažinus 
su svarbiausiais tos ligos 
ženklais. Nors tie ženklai 
nevisuomet dar reiškia vė-

įžio ligą, tačiau jie yra per
sergėjimu ir reikia tuo jaus 
kreiptis pas gydytoją, kad 
jis nieko nelaukiant ir tik
rai viską patirtų.

PIRMIEJI ŽENKLAI
Pirmieji perspėjanti žen

klai yra — kiekviena per
maina ilgume ir tankume 
mėnesinių tekėjimų; kiek
viena permaina tekėjimo 
būdo, kuri skiriasi nuo tos, 
kuri yra ligonei paprasta, 
kiekvienas sugrįžimas 
kraujo tekėjimo po am

žiaus permainos; jei yra 
po to laiko, kuomet mėnesi
nės buvo apsistojusios; 
kiekvienas kraujo pasiro
dymą po sužeidimu yščiaus 
jį plaunant, egzaminuojant 
ir t t. Tie visi ypatingai 
svarbūs ženklai. Vande-

niuoti ir mažai krauju si 
tepti tekėjimai yra tai 
pat labai svarbūs. Tien 
ženklams pasirodžius g; 
dytis be atsargaus dakti 
ro ištyrimo tų ženklų pri< 
žasties yra labai pavojii 
ga, o laukimas ir atidėli* 
jmas diena nuo dienos ga 
priversti prie mirties

Pilvo vėžys pasitaiko h 
biausia tarpe vyrų. Noi 
progos išgydyti iš tos ligc 
yra daug mažiau, neg tos 
rūšyse, apie kurias pi] 
miau kalbėjau, tačiau vi 
žys gali būti pasekmingi 
išimtas, jeigu laiku pati 

! mytas.
Pilvo vėžys ir geriausit 

se sąlygose yra sunkiausi 
rūšis tos ligos ir gydymą 
turi būti pradėtas kuoanl 
ščiausiai. Liga prasided 
dažniausiai taip iš lengvi 
kad jos įsikerėjimas ga 
būti taip toli nuėjus ja 
tuomet, kuomet pirmiej 
persergianti ženklai pas 
rodo. Kadangi vėžys orge 
nų negali būti matytas to 
kol viduriai nėra atidarc 
mi, taip ir reikia jį pažint 
pasitikėti simptomais.

N-SPINDULIAI
X-spinduliai tačiai 

kaip - kada parodo nužiū 
riamas pilvo ar žarnų pei 
mainas. Ir be to, tų orga 
nų normali funkcija anksl 
pradedama trukdyti, ir ta 
turėtų pakelti mūsų nužiū 
rėjimą. Nevirškinimas yr 
labai paprastas nusiskun 
dimas, bet asmenys, vir 
40 metų ir kurie pirmiai 
turėjo gerai virškinančiu 
vidurius, jeigu tiktai pra 
deda mažiau sverti turi ži 
noti, kad kas nors yra i 
turi prisiminti apie vėžį 
Nevirškinimas nėra tai ti 
kras pilvo vėžio prirody 
mas, tačiau, jei jis nuola 
tinis, tai geriau būti atsar 
giu ir gerai ištirti su pagel 
ba šių laikų metodų, ypa 
tingai X-spinduliais. Sko 
nio permaina kaip tai ne 
mėgimas mėsos skonio i: 
yra dažnai pilvo vėžio sim 
ptomai. Skausmas pilve 
duobelėje ir vėmimas daž 

i nai be matomo kraujo yri 
; dar didesni pavojaus žen 
klai. FLIS

LOS. N. A. Apskričio Metinis 
SUVAŽIAVIMAS

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

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.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam Slo InikraSčio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę. arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pageliojo ? iin-Metodą,

tams.
Mes noriai j>axiysim jums PILNĄ 

Pakelį. 7 dienoms DYKAI IšBAN- 
DYYMUE, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
ki.štus. Mes kviečiame Jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI. mOsij kal
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau J
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. 

2708 W. FarweU Avė. Chicago. III.
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rodo labai gerai ir matyt, 
kad jam sekasi bolę mėtyti.

Choro šokiai pavyko.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Vito Tamulis Norwoode — Kazys Babrauskas; di
rektoriai — M. Aidukony
tė, A. Gudinskaitė ir D. 
Paulauskas.

Nariais priimami visi 
jaunuoliai, sulaukę 16 m. 
ir aukščiau. Klubo susirin
kimai įvyksta 80 River St.

Linkime geriausių sėk
mių klubui.

Korespondentas

Norvvood, Mass. — Penk
tadienio vakare, gegužės 6 
d.,. Eikš klubo svetainėje į- 
vyko Šv. Cecilijos (Šv. Jur
gio parapijos) choro šo
kiai. Grojo Marianapolio 
Kolegijos orkestras. Rei
kia pasakyti, kad labai ge-l 
rai grojo. Tai rimtas orkes-1 
tras. Šokiuose dalyvavo' 
mūsų įžymus sportininkas 
p. Vito Tamulis, kuris 

bąli St. Louis ratelyj kaipo į 
metikas. Vito Tamulis ap
silankė į Norwoodą pas gi
mines ir vakare su savo įvyko- Baltimorės Filatelis- 
broliu atėjo į šokius. Jis iš-, tų Draugijos visokių pašto

šiais metais žaidžia base-! ®r- Bučnis Laimėjo Pirmą 
Dovaną Pašto Ženklų 

Parodoje
Balandžio 23 iki 30 š. m.

SUSIORGANIZAVO LIE
TUVIŲ KATALIKŲ 

KLUBAS
Šioje kolonijoje susiorga

nizavo naujas Nemuno klu
bas, kuris yra dalis Lietu
vių Katalikų organizacijos. 
Klubo tikslas yra sutrauk
ti jaunimą, sudaryti glau
desnius santykius, ir veik
ti sporto ir švietimo srity
je. Jau sudaryta bovvling ir 
tennis ratelis. Taipgi susi
tarta su muz. P. Saku, 
Lawrence lietuvių par. var-' 
gonininku ir jis pasižadė
jo atvykti mokyti chorą. 
Kun. Feliksas Norbutas 
pasižadėjo pamokyti jauni
mą lietuvių kalbos ir skai
tyti paskaitas svarbiais ir 
įdomiais klausimais.

Nemuno klubo nariai ar
timoje ateityje planuoja 
surengti šokius su užkan
džiais ir pakviesti svečius 
ir viešnias iš kitų lietuvių 
kolonijų. Šio parengimo 
komisiją sudaro šios pane
lės: Marijona Aidukonytė, 
Alena Gudinskaitė ir Geno
vaitė Vencytė.

Nemuno klubo pirminin
ku išrinktas p. Juozas Bel
skis; vice - pirm. p. G. Ven
cytė; fin. rašt. — A. Užda- 
vinytė; ižd. — Jonas Mar- 
celonis; sekr. Al. Jankaus
kaitė ; publikacijos vedėju

Edw. V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD. MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

ženklų paroda, Peale Mu
ziejuje. Dalyvao daug paš
to ženklų rinkėjų, kurie tu
rėjo išstatę daug brangių 
rinkinių. Kartu dalyvavo 
ir žinomas veikėjas, Dr. 
Jonas A. Bučnis. Jis dar 
nesenai, tik keletas metų, 
kaip pradėjo rinkti Lietu
vos pašto ženklus. Iki šiol 
jis suspėjo surinkti į savo 
rinkinį veik visų Lietuvos 
leidinių nuo Lietuvos ne
priklausomybės išleistų 
pašto ženklus. Vienok šio
je parodoje Dr. Bučnis bu
vo išstatęs tik Lietuvos o- 
ro pašto ženklus. Paroda 
buvo sutvarkyta sekcijo
mis. Dr. Bučnis savo sek- 

į cijoje laimėjo pirmą dova
ną, auksinį medalį, už Lie
tuvos oro pašto ženklų rin
kinį.

Lankantis toje parodoje, 
lietuviui buvo malonu ma
tyti artistiškus Lietuvos 
oro pašto ženklus, kurie 
buvo pažymėti mėlyna ant- 
spauda “First Award”. O 
čia juk buvo visokių rinki
nių, visokių laikotarpių ir 
iš viso pasaulio kampų. 
Šalę Dr. Bučnio rinkinio 
buvo didžiųjų valstybių, 
kaip Rusijos, Jung. Valsty
bių, Anglijos, Kinijos, ir 
kitų kraštų rinkiniai. Vie
nok Dr. Bučnio rinkinys, 

Inors ir neperdidelis, už į- 
domumą, gražumą ir pilnu
mą, laimėjo sekcijos pirmą 
dovaną.

Po paskyrimo dovanų, 
vienas parodos teisėjų, Do- 
manskis, lenkas, iš Phila
delphijos, pasakė Bučniui: 
“Jūsų rinkiniui trūko tik 
trijų taškų (three points), 
tai būtum laimėjęs pirmą 
dovaną visos parodos. Bū
tum išėjęs pirmuoju ir už 
Amerikos pašto ženklų 
rinkinio savininką, kuris 
čia turi $10,000.00 vertės 
rinkinį”.

| Dr. Bučniui per kelis me-

tus buvo ir, rodos, yra A- 
merikos Lietuvių Legijono 
vadas. Jis norėtų, papildy
mui savo pašto ženklų rin
kinio, gauti senų vokų (en- 
velopes) su rusų pašto žen
klais, kai dar Lietuva buvo 
po Rusija. Jei kas turėtų 
užsilikusių senų vokų su 
pašto ženklais, tai patarti
na tuos vokus (rusų laikų) 
su nenuplėštais ženklais, 
jam pasiųsti sekamu adre
su: Dr. John A. Bučnis, 110 
E. Lombard Street, Balti
more, Md.

Tie seni vokai su rusų 
pašto ženklais, kur užsilikę 
guli ir vėliaus nusimes. O 
juos sudėjus į Dr. Bučnio 
rinkinį, jie garsins Lietu
vos ir lietuvių va/*dą — aiš
kins Lietuvos istoriją. Vė
liaus Dr. Bučnis išstatys 
savo rinkinį parodose ir ki
tuose miestuose.

Lietuvis

Suorganizavo Lietuvių 
Atletikos Sąjungą

Šiomis dienomis, Chica
go, III., susiorganizavo 
Lietuvių Atletikos Sąjun
ga, kurios tikslas pasiųsti 
į Lietuvą geresniuosius 
sportininkus dalyvauti O- 
limpijadoje. Sąjungos val
dybą sudaro šie: pirm. Tei
sėjas Zuris; vice-pirm. — 
kun. Vaičiūnas, p. Kirienė, 
sport. Kumskis; sekr. — 
adv. K. Savickas ir Juozas 
Poška, abu sportininkai; 
ižd. — p. V. Rėkus; jo pa
gelbininkai: p. Pužauskie- 
nė ir Dr. Šimkus. Ši Sąjun
ga pasiryžusi pasiųsti Lie-j 
tuvon šią vasarą bent 10 
sportininkų. Kadangi pir
moji olimpijada Lietuvoje į 
įvyks liepos 17 iki 30 d.d., 
tai sportininkai turi išvyk
ti pradžioje liepos mėne
sio.

Olimpijados reikalais rū
pinasi ir informacijas tei
kia Amerikos Lietuvių At
letikos Sąjunga, 105 W. 
Madison St., Room 1905, 
Chicago, III.
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VARGONININKU SUSIRIN
KIMAS DAINŲ ŠVENTES 

REIKALU

I

(bambadieriai), tai pada
rytų, — esą reikia juos 
pirma specijaliai tam tiks
lui ištrainiruoti. O tai pa
daryti, esąs pašėlusiai sun
kus darbas, nes pradžioje 
pririšus jiems cigaretai, jie 
vietoje spardosi ir neina 
tolyn! Kalėjimo sargas 
reikalavo patikrinti tai, 
ką jie kalbėjo. Tuomet ka
liniai jo ir pagaliau paties 
kalėjimo Gubernatoriaus 
akyvaizdoje, pademonstra
vo tą keistą šmugelio bū
dą. Vienas kalinių, kitų 
sargų lydimas išėjo lau
kan pas minimą plyšį, pa
gavo vieną bambadierių, 
siūleliu pririšo jam prie 
pečių cigaretą ir paskiau 
paleido plyšin. — Ir di
džiausiam kalėjimo Guber
natoriaus ir sargo nustebi
mui, — bambadierius po 
valandėlės laiko, su ciga- 
retu ant pečių, jau buvo 
kalėjimo celės vidury! Tai 
matydamas kalėjimo Gu
bernatorius jiems pasakė: 
— Jeigu jau jūs esate to

kie gudrūs, kad net ir bam
badierius ištrainiravote 
šmugelį varyti ir jums tar
nauti, — tat aš nieko kito 
daugiau nebeturiu ir nebe
galiu pasakyti, kaip tik 
tai, kad mano kalėjime 
tolesniai vietos jums nebe- 
siranda. — Aš nebenoriu 

į tokių gudruolių ilgiau čia 
i laikyti! Geriau eikite svei- 

būdu. i tos kajutės kalinius (tik
Jų draugai iš lauko pusės' pranešimas ne p a s a k o 

pas minėtą sienoje plyšį kiek?) paleido laisvėn! 
atėję, sugauna bambadie-, J. Butkevičius,
rius, plonu siūleliu pririša 
jiems po vieną cigaretą 
prie pečių, paleidžia ply
šin, — ir po trumpo laiko, 
šie juos kaliniams kajutėn 
atneša. Kalėjimo sargas 
Diek Vaughan, nors ir iš 
pačių kalinių lūpų, visą tą 
istoriją girdėdamas, vis 
tik dėlto, nebenorėjo tikė
ti. Jis jų paklausė kokiu 
būdu bambadieriai tą šmu
gelį atlieka? Kaliniai jam 
atsakę, kad norint, kad jie

LDS. N. Anglijos Apskričio Metinė

GEGUŽINE
Įvyks Sekmadieny

Gegužės-May 29 d., 1938
ROMUVOS PARKE Montello, Mass.

JcLtsįjč; 
i'rinBH]

LDS N. ANGLIJOS APSKRIČIO GEGUŽINĖS

PROGRAMA
įVYKS GEGUŽĖS 29, 1938, ROMUVOS PARKE, 

MONTELLO, MASS.
SPORTAS — Bašeball, lošia mūsų aukštųjų mokyklų 

studentai.
MUZIKA — šokiai visą po pietį, ligi vėlumos dykai.
DAINOS — Šv. Roko parapijos choras, vadovaujant 

vargonininkui p. Vaičaičiui sudainuos 
gražių, ūpą keliančių dainelių.

MOVIS — (Krutamieji paveikslai) Bus rodomi vakare 
visiems, Romuvos parko salėje dykai.

Valgiai, Gėrimai, Žaidimai, Pažintys, Juokai, Pa
sisvečiavimai ir “good time”.

Kviečiami visi lietuviai, kaip LDS nariai, taip ir vi
si, kas tik jaučiasi Lietuvos ainis, dalyvauti pirmoje pa
vasario linksmoje GEGUŽINĖJE. RENGĖJAI.

IR BAMBADIERIAI PUIKIAI 
MOKA ŠMUGELĮ VARYTI!

Amarillio kalėjimo sar
gas, Diek Vangkap, Texas 
Valstybėje, Amerikoje, jau' 
nuo kurio tai laiko netikė
tai pastebėjo, kad vienos 
kajutės keli kaliniai, jam 
nebematant, rūko cigare- 
tus. Jis atydžiai pradėjo 
kalinių klausinėti, iš kur ir 
kokiu būdu jie gauna ciga- 
retų? Jie jam atsakė, kad 

icigaretus iš lauko pusės, 
per plyšį sienoje palei že
mę, jų kajutėn įšmugeliuo- 
ja milžiniški bambadieriai 
(Cocroach). Esą tas šmu-j 
gelis atliekamas .sekančiu sau iaukanj Įr visus iš

i
i
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II Rytinių Valstybių Žinios
Pirmas Toks įvykis

■ v • •• •Išeivijoje
ELIZABETH. N. J. — Eliza- 

bethe lietuvių kolonijoje gegu
žės 14 — 15 dienomis įvyksta 
šioje kolonijoje pirmą kartą me-

Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn., gegužės 
3 d. įvyko Naujos Anglijos 
lietuvių parapijų vargoni
ninkų susirinkimas. Susi
rinkimą vesti išrinktas 
muzikas Rapolas Juška ir 
raštininku muz. Mamertas 
Karbauskas.

1. Dainų šventės pirminin
ku išrinktas muzikas R. 
Juška.

2. Nutarta išsiųsti laiš
kus kiekvienam vargoni
ninkui, prašant pranešti 
kiek narių iš choro 
vaus Dainų šventės 
ramoje.

3. Pagal tradicinę 
mų eilę, p muz. Jonas Či- 
žauskas, p. Jonas Vaičaitis 
ir p. Steponas Virkauskas 
išrinkti bendro choro ve
dėjais Dainų Šventės prog
ramai. p. Čižauskas malo
niai apsiėmė. Nutarta laiš
kais kviesti p. Vaičaitį ir p. 
Virkauską, nes jie susirin
kime nedalyvavo.

4. Dainų programą nus
tatyti palikta p.p. Jonui 
Čižauskui, p. Juozui Žemai
čiui ir p. M. Karbauskui. 
Programa susidės iš 12 dai
nų, įnimant Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

5. Nutarta, kad p. J. Bal
sis išrašytų dainas cho
rams. Už tą darbą jam at
lyginti iš Lietuvių Dienos 
iždo.

6. Kiekvienas vargoni-

daly- 
prog-

rinki-

ninkas turi prižiūrėti, kad 
choro knygius būtų atsa
komingas už muziką.

7. Tuojaus po pamaldų 
bus bendro choro praktika, 
po praktikos pietūs.

8. Dainų Šventės progra
mos laikas nustatytas — 
4 vai. po pietų.

Choro paradas prasidės 
3 vai. po pietų, iš didžiojo! 
namo į Dainų programos 
vietą.

9. 10 vai. ryte Šv. mišios. 
Hartfordo choras, vadovy
bėje p. Justo Balsio, giedos 
mišias. Nutarta pakviesti 
laiškais artistus p. Joną ir 
Marijoną Čižauskus giedo
ti solo laike šv. Mišių.

10. Kiekvienas choras rū
pinsis savo kelionės lėšas 
padengti. Įžanga į parką 
chorams dykai. Choris
tams bus padaryta atski
ros spalvos tikietšiiai 
(tags).

11. Mėgėjų Valanda (12 
vai. vidudienį). Vedėjas 
bus kun. P. Strakauskas; 
jį pavaduoti išrinktas muz. 
Justas Balsis.

12. Dainų šventės kores
pondencijos išlaidos bus 
apmokėtos iš Lietuvių Die
nos iždo.

Dalyvavo šie vargoninin
kai ir garbės svečiai kuni
gai:

Kun. K. Urbonavičius, 
kun. Dr. J. Navickas, MIC., 
kun. Al. Jagminas, MIC., 
Muzikai: Jonas Čižauskas, 
Anicetas Šlapelis, Jonas 
Balsis, Rapolas Juška, M. 
Karbauskas, Brolis Jonas 
Banys, MIC. Darb. Adm. 
Antanas Peldžius.

Pirm. R. V. Juška, 
Sekr. M. Karbauskas.

no paroda. Parodoje dalyvauja 
vien tik toje kolonijoje gimę ta- 
ytojai, todėl ši paroda yra savo
tiška ir todėl bene tik bus ir- 
mutinė savo rūšyje, kur vien tik 
iš vietinių menininkų kurinių 
paroda būtų surengta. Jau ko
misijoje užregistruota virš 70 
kurinių. Menininkai yra lankę 
bei lanką speciales dailiojo me
no (tapybos) mokyklas. Jei 
rastųsi, kurie dar nėra pakviesti 
iš vietinių menininkų, kurie no
rėtų arodoje dalyvauti, tat ko
misija kviečia susinešti su ad
vokatu Jonu Petriku (tel. Eliza- 
beth 3-7788) iki gegužės 8 d. 
Paroda nurodytomis dienomis 
atsidarys 4 vai. po pietų; 7 vai. 
vakare bus meno teisėjų (eks- 
ertų) pareiškiamos nuomonės 
apie meną bendrai ir bus visuo
menė supažindinama su parodo
je išstatytais kuriniais. Praneši
mai bus pamarginami vietinio 
jaunimo muzikaliniais dalykė
liais. Pranešėjais pakviesti žy
mūs meno asmenys. Gegužės 16 
d. parodą atlankys viešųjų mo
kyklų studentai didesnėmis gru
pėmis.

Iš atsilankiusiųjų parodon bus 
imama mažutė įžanga. Visa su
sidariusi suma bus padalyta ly
giomis tarp dalyvautojų parodo
je menininkų, su sąlyga, kad ši 
suma būtų panaudota išimtinai 
pasitobulinimui.

Tokias parodas manoma ren
gti kas metas, kad tuomi suįdo
minti pačius menininkus ir tuo
mi pačiu supažindinant visuo
menę auklėti mene. Mūsų koloni
joje jaunimo yra daug, kurie 
studijuoja įvairias specialybes, 
kurių tarpe pradeda rastis ir 
menininkų tapytojų.

Paroda įvyks minėtomis die
nomis lietuvių šv. Petro ir Povi
lo Parapijos auditorijoje, 220 
Ripley Place, Elizabeth, N. J. 
Parodos rengimo komisija nuo
širdžiai kviečia netik Elizabethe 
lietuvius lankytis parodon, bet 
kviečia juos atsivesti svetimtau
čius pažįstamus supažindinimui 
su lietuvių meno kuriniais, o 
taip pat kviečia ir tolygesniųjų 
kolonijų lietuvius pasidžiaugti 
mūsų kolonijos jaunimo meno 
darbais. Tokiu širdingu parėmi
mu duosime ypatingą ūpą jau
niesiems gyliau pasišvęsti stu
dijoms ir tuomi padėsime jiems

I

— mūsų jaunimui — prasiskinti! 
kelią aukštyn.

Parodos Rengimo Komisija, j

Keliaukite į Lietuva

HOLLAND-AMERICA

CAMDEN, N. J.
Šv. Jurgio lietuvių par. 

šįmet mini 25 metų gyva
vimo jubiliejų. Nors čia y- 
ra mažai lietuvių, bet jie 
vienybėje veikia. Šios para
pijos klebonu yra kun. B. Į 
Virbickas. Vieversėlis.1

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

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

NIEUW AMSTERDAM. geg. 21 
VOLENDAM geg. 28
STATENDAM .............. Birž. 3
NIEUW AMSTERDAM, Birž. 11 
STATENDAM, .................. Birž. 24
NIEUW AMSTERDAM, Liepos 2
Visais kelionės reikalais kreipkimės 
pas vietinius mfistj autorizuotus a- 

gentus arba I
HOLLAND-AMERICA LINE

Artimiausią J. A. V. Ofisą

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję j tavernos ar restauranus visuomet pra- I 

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai jsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Antradienis, Gegužės 10 d., 1938

Pennsylvanijos Žinios
Įrengimui AMŽINOS ADORA 

CIJOS Svč. Sakramento 
Lietuvoje Aukojo:

New Philadelphia, Penn- 
sylvania 

Saldžiausios Jėzaus Širdies 
Parapijoje

Klebonas kunigas S. Mu- 
suras $20.00; Draugija Šv. 
Rožančiaus, pirmojo sky
riaus 25.00; E. Zitkienė — 
5.00; Stanionių Šeimyna — 
10.00; M. Kaunienė 4.00; A. 
Matusevičienė 10.00; J. 
Ruckuvienė 6.00; O. Barta- 
šienė 5.00; P. Narijaus- 
kas 2.00; K. Barkauskienė 
2.00; I. Gelzinis 5.00.

Po dolerį aukavo: Gai- 
dus, Šatkauskas, Kandru- 
sevičienė, Elinauskienė, S. 
Bulota, Mitskas, Lukošiū
nas, Kubilius, Verbila, 
Verbilienė, E. Powell, Ba- 
zevičius, Kudirka, Spelyn- 
gienė, Sakalauskas, Kvede- 
rienė, Šaukienė, Abrama- 
vičienė, Sabaliauskienė.

Smulkių aukų $59.82.
Tamaąua, Pennsylvania
O. Mikšienė $2.00.
Po dolerį aukavo: Milius, 

Zolnieriūnas, Abromaitie- 
nė, Nedzinaskas, Draunius, 
Pasudavienė, Krukalavi- 
čius, Alanskis, Urbanckie- 
nė, Barnickienė.

Smulkių aukų $9.63.
Aukos nusiųstos: Kuni

gui A. Linkui, 12259 Eme- 
rald Avenue, Chicago, III.

Kun. D. Mikšys.

P-nas Antanas Užumeckis 
tuo pačiu adresu ir gražiai 
gyvena su savo mylima 
žmona Leokadija (iš šei
mos Dziesinskių) ir sū- 
nais: Edvardu, Reimandu 
ir Medardu.

Korespondentas

-------- -------------------------- . 
lietuviai turėtų pasinaudo
ti Dievo malonėmis gausiai 
ateidami išklausyti pamo- 
nančių pamokslų. P.K.

PITTSBURGH, PA.

PRIEŠ AUDRĄ...

Kovo 27 d., Lietuvių Mu- 
zikalio namo svetainėje į- 
vyko lietuvių masinis susi
rinkimas, kurio tikslas bu
vo užprotestuoti prieš Len
kiją dėl jų gruoboniškų 
žygių. Susirinkimą sušau
kė neva tautininkai, bet ti
krumoje pasirodė tikri Ma
skvos agentai, nes rezoliu
ciją priėmė tokią, kurią 
mielai patalpintų ir lenkų 
laikraščiai. Lietuvos apsi
gynimo reikalams tame su
sirinkime buvo surinkta 
virš $300.00. Dabar paaiš
kėjo, kad tų surinktų pini
gų nepasiuntė ir nemano 
siųsti. Aukotojai pradeda 
nerimauti. Daugelis iš jų 
sako: “Jei reikės, tai ir tei
smą pasišauksime į pagel
bą, bet tie pinigai per Lie
tuvos Generalinį Konsula
tą (Kodėl būtinai per L. G. 
K. ? Kodėl ne į Tautos Fon
dą? Tautos Fondas sunau
dotų skirtam tikslui. Galė
tų persiųsti Ginklų Fon
dui. Red.). Kyla audra. A- 
bejose pusėse matosi griež
tas užsispyrimas.

Pisorius.

PADĖKA
Kadangi Pittsburgho ir apy

linkės Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų, balandžio 27 d. 
buvo surengę kortavimo vakarą, 
kuriame dalyvavo nepaprastai 
skaitlingas būrys žmonių, su
teikdami didžią paramą mokyk
los padidinimui, visos Sesutės y- 
ra labai dėkingos. Seserys dėko
ja visiems Rėmėjams už jų.pasi- 
darbavimą. Taipgi dėkoja Kle
bonams už širdingą pakvietimą 
savo žmonių į tą pasilinksmini
mą.

Ačiū Rėmėjų Valdybai ir vi
siems nariams, nes iš pasekmių 
suprantame Tamstų uolų pasi
šventimą. Ačiū visiems, kurie 
prisidėjo aukomis ir dovano
mis. Ačiū visiems atsilankiu
siems, kurie dalyvavo tame pa
silinksminime. Ačiū virėjoms ir 
patarnautojoms; Piliečių svetai
nės valdybai, kurie paskyrė to
kią patogią dieną.

Lai Viešpats Dievas iš Savo 
didžio gerumo atmoka visiems.

Seserys Pranciškietės.

Svarbi Žinia

PHILADELPHIA, PA
SUKAKTIS

Gegužės 17 d. sueina ly
giai 50 metų kaip p. Anta
nas Užumeckis, didis vei
kėjas katalikiškoje ir tau
tinėje dirvoje, atvyko iš 
Lietuvos ir apsigyveno 
Jung. Valstybėse, Phila- 
delphijoje. Jis yra Įžymus 
laidotuvių direktorius a- 
dresu: 300 Wharton St.

Šv. Kazimiero par. baž
nyčioje daromas remon
tas. Žmonės gausiai auko
ja Dievo namo išpuošimui. 
Šios parapijos klebonu yra 
didis katalikiškos spaudos 
rėmėjas, kun. I. Valančiū- 
nas.

Šv. Andriejaus lietuvių 
par. bažnyčioje, kurios 
klebonu yra “Darbininko” 
nuoširdus rėmėjas, kun. J. 
Čepųkaitis, prasidės šv. 
misijos gegužės 13 d. Visi

MALDAKNYGES

Kaip Pittsburghiečiams, 
visiems Amerikos lietuviams y- 
ra svarbu žinoti, kad artinasi 
nepaprasta diena, vadinama 
LIETUVIŲ DIENA.

Šiais metais Lietuvių Diena 
bus toki, kokios dar nebuvo. Vi-1 
sa svarba tos dienos yra, kad' 
nevien šv. Pranciškaus Rėmė-1 
jai, nevien Sesutės rengiasi dide
liam darbui, bet visų Lietuvių 
Širdis ir visa Katalikų energija 
— tai yra FEDERACIJA. Fe
deracija yra siela ir gyvybė vi
sa Katalikų veikimo. Ką tiktai 
Ji (Federacija) pasiima į savo 
rankas, tai žinai gerai, kad bus 
padarytas milžiniškas darbas. 
To milžinišku užsimojimo stip- 
riausis ramstis yra: Pittsbur
gho Provincijos Kunigų Vieny
bė. Kadangi tos dvi galingiau
sios jėgos jungiasi į vieną, tai 
sudaro nesulaužomą galybę. Tad 
gi su karščiausiu pasitikėjimu 
drįstu paskelbti visuomenei, 
kad laukiame nepaprasto daly
ko.

Lietuvių Diena per daugelį 
metų liepos 4, ir ta pati diena 
pasiliks ir šiais metais,
taip gi ta pati — Sesučių Pran- 
ciškiečių farma.

Malonėkite tėmyti žinias apie 
tą svarbią Dieną — jas rasite 
kituose numeriuose.

Ąun. J. V. Skripkus.

taip

širio našlaičius Velykų margu
čiais ir gardumynais. Balandžio 
dešimtą dieną, po pietų, šis bū
relis palinksmino mažutėlius, ir 
sutąįkė daug džiaugsmo sene
liams ir vaikučiams. Šiai kuope
lei darbščių mergaičių tariame 
gilų nuoširdų dėkui

Jėzaus Kančios Draugija, Mi- 
ners Mills, Pa. suteikė auką de
šimts dolerių. Šiai duosniai dr- 
jai irgi reiškiame širdingą pa
dėką todėl, kad per savęs atsiža
dėjimą, galėjo duoti mums tiek 
pagelbos.

Didžiai gerb. P. Klučnikienė 
vėl surengė pasekmingą vakarė
lį Šv. Kazimiero Parapijos salė
je, Plymouth, Pa., ir suteikė be
veik dvigubą auką, negu pir
miau minėta panašiame vakarė
lyje. Tariame Jai nuoširdų dėkų 
už Josios gerumą ir nenuilstan
tį rėmimą. Paskmingumas to va
karo remiasi raginimais kunigo 
A. Sinkevičiaus, kuris teikė 
daug paramos, ir nemažai laiko 
pašventė. Mes stengsimės dėkin
gumą tęsti karštoj maldoj už vi
sus tuos, kurie pribuvo prie šios 
progos, ir rašysime gausiausio 
atlyginimo nuo Dievo visai Šv. 
Kazimiero Parapijai, Plymouth, 
Pa.

Dar norime išreikšti gilų dė
kingumą sekantiems, kurie Ve
lykų metu suteikė po čekutį: 
Pralotui J. V. Miliauskui; Kun. 
P. J. Juškaičiui ir Kun. J. F. 
Boll (Baltasevičiui).

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

(JUŠKAS REDAKCIJAI
Mt. Carmel, Pa. 

1938. V. 1.
Gerbiamas Pone Redaktoriau, 

Nuoširdžiai dėkodamas Jums 
už mano misijų kelionių garsini
mus Amerikoje, prašau šį mano 
“Dėkingumo ir atsisveikinimo 
žodį” patalpinti Jūsų vedamaja
me laikraštyje.

Iš Amerikos išvažiuoju šio 
mėn. 4 d.

Širdingiausias ačiū ir sudiev. 
Su pagarba

Kun. A. Drazdys.
Linkime misijonieriui kun. A. 

Drazdžiui laimingos kelionės ir 
dėkojame už bendradarbiavimą.

Dėkingumo Ir Atsisveikinimo 
Pareiškimas

•■"'A ’

Vieta

ELECTRIC

Free and ample parking tpace for 
a giant juicy voatermelon, or proud 
high-breasted turkey — thanks 
to the Hotpoint Refrigerator’* 
quick-shift shelves and removable 

oegetable dr atvers!

ROOM-SPACE A-PLENTY - iafpaizi?

ATLAIDŲ ŠALTINIS, parašė Tėvas Kazimieras, kapucinas, 308 pusi., 
tikro koienkoro ir lankstūs viršeliai ............................................

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

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

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

65c. 
75c.

$1.50 
90c.

$1.50 
$2.50

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

40c.

apvalūs kampai ............................................................-.................
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi.............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ...... ...............
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ...................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai ........ ........................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti 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 koienkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 

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

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi koienkoro vir
šeliai .................. .... .'..........................................................................

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

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raidės didumo 

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

‘ŠVENTAS DIEVE’
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
31/2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų. 
Kaina 5^-00

$3.00

65c.

$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.

Graži Pramoga
ŠV.Birželio 24 d. šių metų 

Pranciškaus Vienuolyno Rėmė
jai turėjo skaitlingą kortavimo 
vakarą. Piliečių svetainėje. Ne
paprastai daug žmonių susirin
ko. Tiesa, svetainė rūminga, bet 
tokios daugybės negalėjo sutal
pinti.

Žmonės suvažiavo iš visų Pitt
sburgho parapijų, net ir iš apy
linkės. Tvarka buvo nepaprasta 
— visi ramiai, gražiai žaidė. Val
dyba ir tvarkdariai gražiai dir
bo, ir prisidėjo prie to darbo 
gabūs pagelbininkai.
. Taipgi buvo ir vakarienė. Ne
paprastai buvo gardus “Chop 
Suey”. Žinoma, ponia Martinai
tienė virė, tai turėjo būti geras.

Gražus dalykas, kad Rėmėjai 
taip uoliai darbuojasi Vienuoly
no statybos reikalams.

Ten Buvęs.

ELMHURST, PA.

Tai buvo prieš trejetą metų, 
kada saleziečių vienuolijai Lie
tuvoje daviau sutikimą jų tiks
lais vykti į Ameriką. Skaudu, 
tada, buvo skirtis su savaisiais, 
skaudu palikti savo tėvynę Lie
tuvą ir vykti Į šalį tolimą, ma
žai man žinomą.

Nejučiom praslinko Ameriko
je tie treji metai. Amerikos lie
tuvių vaišingumas padarė tai, 
kad šiandien jaučiu tą pat ap
leisdamas Ameriką, ką tada jau
čiau palikdamas Lietuvą.

Išvažiuodamas, iš Amerikos 
lietuvių išsivežu giliausią Jums 
pagarbą, meilę ir dėkingumą. 
Širdingiausias ačiū gerbiamiems 
klebonams už priėmimą ir ma
no misijų paramą; draugam ku
nigam už nuoširdų draugišku
mą; Tėvų Marijonų, Šv. Kazi
miero, Šv. Pranciškaus ir Nu
kryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuo
lijom už dvasinę maldos para
mą; katalikų laikraščių: ‘Drau
go’, ‘Garso’, ‘Amerikos’ ir ‘Dar
bininko’ redakcijoms už mano 
misijų kelionių pagarsinimus; 
mylimiems giminėms už tikrai 
brolišką priėmimą. Visiems Lie
tuvos saleziečių bendradarbiams 
ir rėmėjams savo ir saleziečių 
vardu giliausią padėką ir nuola
tinių vienuolijos maldų užtikri
nimą.

Visiems tardamas sudiev, pa
silieku su giliausia pagarba ir 
dėkingumu.

Kun. Albinas Drazdys.

Conditioned Vegetable draw- 
ers keep “green goods” at 
new-picked freshness. Per- 
mits quantity buying.

NUOŠIRDI PADĖKA
Netiktai per Kalėdas gerieji 

šių apylinkių žmonės atsimerta 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselių naš
laičius ir senelius, bet ir šiose 
Velykose jųjų duosn urnas ir ar
timo meilė veikė. Dar kartą 
Scrantono kilni kuopelė jaunų 
lietuvaičių mergaičių susirinko 
Elmhurste ir pavyzdingai pavai-

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgią 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptą — nurodymą 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi- šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairią vaisią vyną, 
ios kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

| ĮSIGYKIT HOTPOINT ŠALDYTUVĄ 
į Karštas Oras Čia Pat

Atėjus karštam orui maistas genda — reikalinga šaldytuvas, kuris 
apsaugotų maistą nuo gedimo. Įsigykite vieną garsiausių HOTPOINT 
ŠALDYTUVŲ, kuris yra vienas iš ekonomiškiausių ir patvariausių. Galite 
pirkti su labai mažu įmokėjimu ir tik $1.19 mokant į savaitę. Nusipirkę 

z tikrai pasidžiaugsite, ir nepamatysite kaip lengvai išsimokėsite.

Žis HOTPOINT šaldytuvas turi vėliausius extra pridėčius, kurie yra 
be galo parankūs. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir pamėtykite kaip 

Ijiė išrodo ir kaip galima pigiai ir greitai juos įsigyti.

Pirm Pirksite, Ateikite Pas

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

; Samual Kanfman, , Prezidentas ir Kasininkas
' Telefonas LIBerty 2337

) . •.............. •
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Kobe Nustatyti Garažo 
Nuostoliai

Lenkų Žodžiai Nesiderina Su Jų Darbais
Vilniečių Lietuvių 

Nusiskundimai
Vilniaus lietuvių laikraštis 

“Vilniaus Žodis” įdėjo vedamąjį 
straipsnį, kuriame aptaria Vilni
jos lietuvių padėtį po Lietuvos- 
Lenkijos santykių užmezgimo. 
Laikraštis nusiskundžia, kad iš 
lenkų pusės tenka girdėti ir 
skaityti lietuviams gražių žo
džių, tačiau tie žodžiai nesideri
na su jų darbais.

Čia norime sustoti, rašo “Vil
niaus Žodis” — ties mus ypatin
gai liečiančiais gyvais dienos 
klausimais, į kuriuos žiūrime 
kaip Lenkijos valstybės piliečiai 
ir kaip lietuviai.

Per paskutinius dvejus metus 
uždarytos didžiausios ir svar
biausios lietuvių draugijos kurą- i 
torius įsidėjo savo antspaudan ; 
net likvidatoriaus titulą. Tuo! 
pačiu metu uždaryta Švenčionių! 
gimnazija, skyriai, darželiai, i 
mokyklos, skyriai, skaityklos. I

IŠ VISO UŽDARYTA PER 
600 KULTŪRINIŲ VIENETŲ. 
BE TO, SULAIKYTA DU LAI
KRAŠČIAI.

Prasidėjus, masiniams, dau
gumoje atvejų tariamais viešojo 
saugumo sumetimais, skyrių už
darinėjimams, lietuviai negalėjo 
žinoma, įrodyti, atitinkamiems 
valdžios organams, kad skyrių 
ir kitų kultūrinių įstaigų veiki
mas buvęs legalus. Tiesa, lenkų 
spaudoje pasirodydavo pavieniai 
balsai reiškią nusistebėjimo, o 
kartais ir pasipiktinimo dėl pa
našios atitinkamų valdžios veik
snių laikysenos lietuvių atžvil
giu. Bet, nebuvo, aišku, jokios 
apčiuopiamos naudos.

Norėdami išvengti pono cen
zoriaus paišelio, susilaikome 
nuo platesnio mūsų dabartinės 
padėties priežasčių aptarimo ir 
betarpiškai pareiname prie 
mums skaudančios vietos.

Nuo kovo 19 dienos didelė len
kų spaudos dalis Lietuvos atžvil
giu pradėjo dėti teigimų, o kar
tais ir labai gražių straipsnių, 
prašoma įvairiausių informacijų 
ir siūloma tokių pasiūlymų, a- 
pie kokius ankščiau ir svajoti 
nebuvo galima. Kartais rodosi, 
kad lietuviai lyg priveligiuoti 
žmonės. Bet taip tik atrodo.

Tikrumoje mūsų gyvenimas 
nepasikeitė. Draugijos kura
toriai kaip sėdėjo taip ir sėdi; 
mokyklos, skyriai, skaityklos, 
kaip sulaikyta, taip ir iki šiol 
nepasirodo.
Turint gražiausių norų ir ge

riausios valios, vis tiek negali
ma suderint anų pagyrimų ir

esamųnegalima sušvelninti 
skaudžių faktų.

Šiuos klausimus keliame neno
rom ir jaučiame tam tikro ne- 
skanumo, nes esame įstikinę, 
kad jie yra savaime suprantami 
ir savaime turėjo būti išspręsti.

Juk ir tai, ką lietuviai turėjo 
prieš dvejetą metų, toli gražu 
nebuvo minimumas, ko mes sie
kėme ir reikalavome. Tai dalis 
to minimumo. Ir dėlto mums 
skaudu šiandieną prisiminti toji 
maža dalis, kurią savo pastango
mis ir keliolikos metų darbu įsi
gijom ; ne dėl ko kita.

Ir šiandien, kai girdime ir ste
bime lietuvių lenkų užmezgimo 
santykių pirmuosius žingsnius, 
atrodo, kad daroma šalia rusų 
ir nematome mūsų gyvenimo pa
lengvėjimo žymių, išskyrus gra

ižius žodžius. Tuo tarpu tik gra- 
į žūs žodžiai.

Kadangi ir po diplomatinių 
■ santykių užmezgimo lenkų val
džios įstaigos Vilnijoje tebetę- 

i šia ankščiau pradėtąjį lietuviš
kų organizacijų, mokyklų ir 
spaudos marinimo darbą, tai 
reikia manyti, kad lenkų val
džia už lietuvių veikimo oku
puotame krašte palengvinimą 
reikalaus, kad Lietuvos valdžia 
suteiktų įvairių lengvatų len
kams nepriklausomoje Lietuvo
je. Tuo tarpu tenka laukti, kaip 
toliau plėtosis Lietuvos - Lenki
jos santykiai.

Balandžio 7 d. Kauno 
Miesto Tarybos Biudžeto 
Komisijos posėdžiui bur
mistras įteikė garažo griu
vimo nuostolių skaičiavi
mus. Iš tų išskaičiavimų, 
kaip oficialiai pranešama, 
matyti, kad Savivaldybė 
dėl garažo griuvimo turės 
101.000 litų nuostolių, nes 
didelė dalis medžiagos busi 

atsta-Įsunaudota garažui 
tyti.

Šventvagystė

DARBININKASDARBININKAS

Chicagos Universitete studentai mokosi pūsti 
burbulus. Čia matome studentę Palmer, pučiant bur- 

Į Kruonio bažnyčią nak- bulus, o instruktorius Haspen seka jos darbą.
tį įsiveržė vagys ir iš alto- ---------------------------------- ;--------------------------------
riaus išėmė sidabrinę pus- BALTIJOS SANTARVĖS KONFERENCI. 
ką su komunikantais. Ko- 
munikantus suvalgę, o puš
ką išsinešę. I

Tsb.

8

KURIAMA LIETUVOS MENO AKA
DEMIJA

«--------------------------

"Sotu ir Sveika"
Lietuvoje pamažu 

riasi “naujoji virtuvė 
y. virtuvė su lengvesniais 
valgiais. Todėl L. K. Mote
rų Draugija, rūpindamosi 
kultūrine pažanga ir tau
tos sveikatingumu, išleido 
knygygelę “Sotu ir Svei
ka”. Knygelė naudinga vi
soms šeimininkėms,

ku- 
o”, į

Lydekos "Kerštas"
1934 metais sudarius Bal

tijos Santarvę, į kurią įei
na Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybės, kasmet 

su- įvyksta šių valstybių už-Kaltinėnuose gyv. Z.
manė eiti į Senakmenį šau- sienių reikalų ministerių 
dyti žuvų. Kai buvo keliasū - •• ’ ’ •
nušovęs, mėgino pailsėti, 
tik viena dar gyva didelė 
lydeka besjdaužydama pri
silietė šautuvo gaiduko ir 
iššovė medžiotojui į koją. 
Sutrupintas visas kaulas. 
Sužeistasis paguldytas li
goninėn.

Už Stiklelį Prarado Arklį
RASEINIAI. Šiomis dienomis 

vienas N. kaimo ūkininkas atve
dė į Raseinių jomarką parduoti 
gerą arklį, o pardavęs norėjo 
nusipirkti du blogesnius ūkio 
darbams. Jam pardavus arklį 
už 420 litų, priėjo nepažįstamas 
vyras ir sako: Aš Tamstai duo
siu pusbonkį, tik man pasakyk, 
ar tas arklys yra tikrai sveikas. 
Aš jį noriu iš žydo nupirkti. Ūki
ninkas su pasiūlymu sutiko ir 
nuėjo išgerti pažadėtos degtinės. 
Begeriant degtinę, žmogui ap
temo akys ir pasidarė labai blo
ga. Nepažįstamasis sako: Einam 
į kiemą greičiau praeis. Išėjus į 

i kiemą, nepažįstamasis ištraukė 
i iš kišenės visus pinigus ir pabė
go, palikęs ūkininką kieme be

Prieš penkioliką metų 
Kaune buvo įsteigta Meno 
Mokykla. Pradžioj mokyk
la turėjo daug vargo, nes 
jai trūko tinkamos patal
pos, ir patyrusių mokyto
jų. Tačiau menininkų dide
liu pasišventimu ir vyriau
sybės parama, mokykla 
tvarkėti, tobulėjo ir išaugo 
į rimtą meno židinį. Per 
tuos kelioliką metų moky
kla išleido daug jaunų me
nininkų. Gabesniems jų 
švietimo ministerija davė 
stipendijas (piniginę para
mą) dar užsieniuose pasi- 
mokslinti. Tokiu būdu jau 
yra išauginta jaunoji me
nininkų karta, kuri savo - * -
tarpe turi labai talentingų1 SąmOnės. Piktadarys ieškomas.

M. Jankui 80 Metų
Šiemet Maž. Lietuvos pa

triarchui M. Jankui sueina 
80 metų amžiaus.

Ankstyvas Perkūnas
Šeduva. Kovo 24 d praėjo 

smarkus lietus su pirma 
smarkia perkūnija. Liau-j 
diškių k. gyventojus Bag- 

ku- donus A. ir J. gerokai iš- 
rioms rupi šeimų sveikata, gąsdindamas. Mat žaibas 

daugiau j. Bagdono trobos langus 
lengvesnio išdaušė ir viduj esančią

Knygelės šūkis: “ 
daržovių ir
maisto mūsų kasdieniniam mažą mergytę kiek pri- 
stalui ir vaišėms”! Knyge- trenkė, o A. Bagdono sūnų 
lė naudinga visoms šeimi- bekinkant arklį parmušė 
ninkėms, kurioms ypač rū- ant žemės ir tėvui truputį 
pi šeimų sveikata.

TROŠKŪNAI
veidą apsvilino. Trobų ne
uždegė.

Trūksta Darbininkų
Ūkininkai vargiai begau- 

na samdininkų prie ūkio 
darbų. Algos duoda beveik 
nesiderėdami, bet ir tai 

(tenka daug sugaišti, iki nu- 
susižavėjimų su faktine padėti-Į sisamdo. Ypač sunku gauti 
mi. Net ir gražiausiais žodžiais tarnaičių.

i

Kaip Žmonės Pratinami 
Bažnyčioje Klausyti 

Pamokslų
Salakas. Apylinkės žmo 

nes nuo senesnių laikų dau 
gumoje priklauso prie ka

I
BROCKERT’S ALE

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271'

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję j tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

menininkų, daug žadančių; 
Lietuvos menui.

Meno Mokykla savo mok
slo paimtimi dabar jau pri
lygsta užsienių aukšto
sioms meno mokykloms — 
akademijoms. Kadangi 
šiemet Meno Mokyklai su- tinė Lietuvių Olympiada. Lie- 
eina nuo jos įsteigimo 15 Pos d. Lietuvių Laivakorčių 
metų ir Lietuvos Nepri- Agentų draugija rengia Cunard 
klausomybės 20 metų su-|White star lini> laiv“ AQUI- 
kaktis, tai norima Meno TAŲį eksku™» kun plauks 
Mokyklą perreformuoti j skuj greitu<u traukiniu ; Kau.

ną.
Su šia ekskusija išplauks ir

Vyks Daugelis Lietuvių 
Pamatyti Olympiados

Lietuva šiemet minės 20-ties 
metų nepriklausomybės sukaktį 
ir ta proga įvyks pirmutinė tau-

konferencijos, bendriems
ir kitokiems reikalams ap
tarti.

Šiemet tokia eilinė Balti
jos Santarvės konferencija
įvyks Latvijos sostinėje 
Rygoje gegužės mėn. 19 — aplankys Lietuvą! draugė aukštąją meno akademiją?

- ..... Kad atvykusią'^eno Mokyklos Mokytojų; — --------- -----
pasaulio lietuvių gerą nuo- taryba išrinko delegaciją, teisėjas V. F. Laukaitis, iš Bal- 

" taika būtų sustiprinta,! byriai pavesta rūpintis
Kauno visuomenė prašoma s^u0 reikalu. Tsb.
parodyti savo nuoširdumą 
ir svečiams paramą.

Šią vasarą Kaune įvyks! 
daug įvairių iškilmių, į ku
rias atsilankys gausiai sve
čių. Kiekviena proga, kada 
įvykdavo didesnės šventės, i 
Kauno svečiams tekdavo

JA RYGOJE
-----------------------------------
Merkys paskelbė kaunie
čiams tokį atsišaukimą:

“Į KAUNO VISUOME
NĘ. Visa Lietuva šiemet 
mini 20 metų laisvės su
kaktuves. Šių sukaktuvių

i didingos šventės nuotaika 
gyvena ir už Lietuvos sie
nų po platųjį pasaulį iš
blaškyti lietuviai, kurie sa- 

įvo senosios tėvynės prisi- 
f rišimui sutvirtinti gausiai

21 dienomis. Latvių užsie
nių reikalų ministeris kvie
timus į konferenciją ir 
konferencijos darbų tvar
kos projektą jau pasiuntė 
Lietuvos ir Estijos užsie
nių reikalų ministeriams.

Numatoma, kad šiemet 
bus svarstomas Baltijų 
valstybių saugumo patik
rinimo klausimas, kuris 
dabar visiems šiems kraš
tams pasidarė opesnis, ne
gu ankščiau. Tsb.

I

Yra ir Tokių Išsišokėlių
Dubingų miestely, Povilas 

Paškevičius išsiėmęs penklitį 
pradėjo lenkiškai niekinti Vytį, 
kolioti lietuvių tautą ir jos vals
tybę, o po to dar šūkauti Lenki
jos garbei.

Paškevičius buvo suimtas, bet 
už 2000 litų laidą paleistas iki 
teismo. Apeliaciniuose Rūmuo
se prokuratūra Paškevičiui 
kėlė bylą.

Pirmojo Griaustinio 
Padarinys

į White Star linijos laivu AQUI-
tai norima" Meno eksku1«' kuri Plauks

Amerikos Lietuviams Filmi
ninkams Davė Nemokamus 

II Klasės Geležinkelių 
Bilietus

Ministerių Kabinetas nu- 
pakelti didelio vargo: mes tarė išduoti Amerikos lie- 
dar neturime pakankamai tuviams filmininkams bro- 

; viešbučių, nakvynės namų, liams Mečiui ir Kaziui Mo- 
kur galima būti^ bent nak- tūzams nuolatinius vardi- 
čiai prisiglausti. nius nemokamus II klasės:

20 metų Lietuvos Nepri- geležinkelių bilietus va-| 
klausomybei minėti komi- ?!u°tl1.vlsa,ls .^«‘“VOS gele’ 

v,,,™ zuikeliais ligi 1938m.gruo- 
džio 31 d.

timore, Md. Šiai ekskursijai va
dovaus Cunard White Star Line 
oficialus atstovas, kuris sutvar
kys visas kelionės smulkmenas.

Taigi, kurie norite su šia ek
skursija vykti į Lietuvą, prašo
me dabar užsisakyti vietas lai- 

Ive, nes iš anksto užsisakant ga- 
■ įima gauti gerą ir patogią vietą. 
> Visais ekskursijos reikalais 
kreipkitės pas vietinius lietu- 

i vius agentus. Sk.

Jau Atvyko Vienas Teatras 
Iš Vilniaus

iš-

pa-Krekenava. Pirmasis 
o___t_________ j.__. vasario griaustinis III-24
talikiškų organiz a c i j ų, d. naktį sukėlė gaisrą: pa- 
bendrai yra daugumoje degė Pilipūsčių km. stam- 
raktikuojanti katalikai, baus ūk. Bako naują, moli- 
bet vyrai nelabai mėgo nį, gontais dengtą klojimą, 
klausyti pamokslų, beveik Sudegė klojime buvę šiau- 
pusė visuomet išeidavo iš dai, padargai, svetimas 
bažnyčios laike pamokslo, motoras ir paprasta kulia

moji mašina. Nuostoliai 
apskaičiuojami tūkstan
čiais. Pažymėtina, jog pa
naši nelaimė šį ūkininką 
jau antrą kartą aplankė.

teto suorganizuotas Kauno 
Butų Informacijos Biuras, 
kuris kreipsis i Kauno gy
ventojus užregistruoti lie
kamus kambarius vasaros 
svečiams.

Gerbiamoji Kauno visuo
menė prašoma atjausti mū
sų brangius svečius, kiek 
galimybes leidžia susispau
sti savuose butuose ir pa
siruošti priimti kad ir už 
nustatytą atlyginimą va
saros Kauno iškilmių sve
čius.

Didžiųjų iškilmių metu 
parodytas Kauno visuome
nės nuoširdumas svečiams 
jungs mus į stipresnę ir 
vieningesnę Lietuvos Tau
tos šeimą”. Tsb.

Dideli Palengvinimai Užsie
nio Lietuviams

Vilniaus žydų teatras 
pradėjo vaidinti Kaune, Zi- 
tininkių salėje. Kauno žy
dų artistai kviečiami į Vil
nių.

LDS. Connecticut Apskričio 
Kuopoms Pranešimas

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

Ilgo laiko buvo ieškojama 
priemonių, kad ir vyrai 
klausytų pamokslų. 1937 
m. atvyko į Salaką kun. 
Pranevičius, kuris gražiai 
sako pamokslus ir visuo
met pasirengęs ir neilgiau 
20 minučių, kas labai pa
veikė vyrus. Dabar beveik 
nė vienas vyras neapleidžia 
pamokslą (išskyrus pusin- 
teligentus, kurie stovi prie 
didžiųjų bažnyčios durų).

Kauniečiai Raginami Priimti 
Užsieniečius

Kaune Rado Seniausią 
Kapinyną

Dvaru Ordinarininkai 
Skundžiasi

KREKENAVA. Daug neaiš
kumų esama tarp ordinarininkų 
ir dvarininkų. Vasarą paprasti 
ūkininkai moterims moka už 
dieną 2, o kartais 3 litus ir mai
stą duoda. Dvarininkai ordinari
ninkų žmonas verčia dirbti už 1 
litą ir maisto neduoda. Dvarų 
ordinarininkai dėl tokių dalykų 
nepatenkinti ir laukia šio reikalo 
tinkamo sutvarkymo.

Šiemet, ryšium su Nepri
klausomybės 20 metų su
kakties iškilmėmis, laukia
ma Lietuvoje žymiai dau
giau svečių iš užsienių, ne
gu bet kuriais kitais me
tais. Žinoma, daugiausia 
laukiama užsieniuose gy
venančių lietuvių. Atitin
kamos organizacijos ir j- 
staigos jau dabar rūpinasi 
užsieniečių svečių priėmi
mu. Kada gi viešbučiuose, 
numatoma, neužteks vietų, 
tai svečius norima laikinai 
apgyvendinti pas priva
čius asmenis. Šiuo reikalu 
Kauno burmistras Ant.

i
I

Kaunas. Gegužės 2 d. Lie- j 
tuvos Vyriausybė nutarė 
užsieniuose gyvenančius! 
Lietuvos piliečius ir lietu
vius, kitų valstybių pilie- ven,’ Conn. 
čius, atleisti nuo vizų mo
kesčių ir sauskelių rinklia- lyvauti šiame suvažiavime, pri- 
vų jų automobiliams, teik- siunčiant atstovus su naudin- 
ti jiems gegužės - rugsėjo gaiš ir rimtais įnešimais organi- 
mėnesio laikotarpyje Lie- , zacijos gerovei.
tuvos geležinkeliais ir gar- Kadangi jau artėja Trilypė 
latviais 50, autobusais 25 i2ks„2L<i'..“r:
nuošimčius nuolaidų, akty-1 
viuosius Tautinės Olimpi- 
jados dalyvius birželio — 
rugpiūčio laikotarpyje ve
žioti Lietuvos geležinke
liais nemokamai, o keliau
jantiems autobusais duot 
50 nuošimčių nuolaidą.

i
i Visos kuopos kviečiamos da-

įželio, š. m., tai kviečiame visas 
; kuopas prie to rengtis ir pada
ryti pranešimus šiame suvažia
vime, būtent, kas yra nuveikta 
ir kaip rengiamasi dalyvauti.

Sesijos prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

B. Mičiunienė, 
Apskričio Rašt-kė.

BATCHELDER WHITTBIORE COAL CO.

II šimtmečio kapi-

Kauno priemiestyje Vilijam
polėje darbininkai rado kasda
mi žvyrą įvairių žalvarinių radi
nių, kuriuos pristatė Kultūros 
Muziejui. Muziejaus vedėjas Dr. 
J. Puzinas susirūpino radinių 
vietą ištirti. Kultūros muizejaus 
ekspedicija, nuvykusi į vietą ra
do didelį I
nyną. Ligi šiol atkasta ir išty
rinėta 33 kapai. Kapinynas la
bai turtingas. Rasta įvairių pa
puošalų, karolių, smeigtukę, 
žylvarinių apyrankių, apikaklių 
ir vyrų kapuose primytiviškiau- Į 
šių geležinių kirvių. Atkreipti
nas dėmesys į rastą ypatingai i 
retą žalvarinį žiedą.
.Kapinynas dar ne visas ištyri

nėtas, bet darbai laikinai nu
traukti.

Dr. J. Puzinas, baigęs darbą, 
žada visuomenę per spaudą apie! 
šiuos kasinėjimus plačiau pain
formuoti. Tsb.
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