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LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSI
VIENYMO NAUJA VALDYBA
Pereitą šeštadienį, gegu

žės 14 d. grįžo iš Lietuvių 
Katalikų Susivienymo sei
mo, kuris įvyko Pittsbur
ghe, gegužės 9 — 12 d.d. p. 
K. Vencius iš Lavvrence ir 
atsilankęs į “Darbininko” 
redakciją papasakojo savo 
įspūdžius. Seimas buvęs 
tvarkus ir turiningas. Ats
tovų dalyvavo 114. Ketvir
tadienis tai buvęs svar
biausi diena — Pildomojo 
Komiteto rinkimas. Štai 
naujos valdybos sąstatas: 
Dvasios Vadas — Kun. P. 
Juras; pirm. — Leonardas 
Šimutis; vice-pirm. — Ka- 
rašauskas; sekretorius — 
Kvietkauskas (buvęs iždi
ninkas) ; iždininkas — Jo- 
neika; iždo globėjai — K. 
Vencius ir Paleckis; dak
taras kvotėjas — Dr. A. 
Rakauskas.

Kitas seimas įvyks Wor- 
cester, Mass., Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoj. •

Iš Bostono apylinkės 
LRKSA seime dalyvavo 
kun. J. Švagždys, kun. P. 
Juškaitis, kun. P. Juras, p. 
K. Vencius, kun. A. Pet
raitis.

FEDERACIJOS TARYBOS 
POSĖDIS

Pittsburghe. 
daug atstovų, 

keletą svarbių 
kuriuos pa-

Penktadienį, gegužės 13 
d. įvyko ALRK Federaci
jos Tarybos posėdis, Hotel 
Roosevelt, 
Dalyvavo 
Padaryta 
nutarimų, 
skelbs spaudoje Federaci
jos Sekretoriatas. Federa
cijos Taryba nutarė šiais 
metais Federacijos meti
nio kongreso neskelbti, bet 
šaukti rudenį vėl Federa
cijos Tarybos posėdį.

”Į Lietuvos Vyriausybę Įsi
leis Krikšč. Demokratus"
Tokia antrašte Chicagos 

lietuvių socialistų organas 
įsidėjo žinutę savo kores
pondento iš Lietuvos, kad 
būk tautiitinkų valdžia įsi- 
leisianti du krikščions de
mokratus j valdžią minis- 
teriais. Minimas prof. Bis
tras. Mes labai abejojame, 
kad Lietuvos katalikų va
dai besąlyginiai eitų tauti
ninkams į talką. Spėjama, 
kad tai bus socialistų-lais- 
vamanių paleista spaudos 
antis.

Tysliava NebegrįšiąsĮ 
"Vienybę"

p. Juozas Tysliava, tauti
ninkų - laisvamanių laik
raščio “Vienybė” redakto
rius, pasitraukęs. Jo vietą 
užimąs p. Petras Jurgėla, 
kuris jau kurį laiką buvo 
redakcijos nariu. Kalbos, 
kad p. Tysliava negrįš į 
“Vienybę” ėjo jau nuo se
niai, nes pasikeitus valdy
bai susidarė nepakenčia
mos sąlygos, bet svarbiau
sia tai finansų trūkumas. 
Dabar to laikraščio ben
dradarbė, p. Marija Aukš- 
taitė tuos gandus kaip ir 
patvirtina savo klausimu 
ir šūkiu: “Ar gali Vienybė 
būti be Tysliavos?’” To
liau ji sako: “Ir jeigu J. 
Tysliavos pečiai apleido 
Vienybės naštą, tai be abe
jo jo sieloj pasiliko karti,
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Mirė Profesorius Petras 
Leonas

Kaunas, gegužės 12 d. 
mirė žymus visuomeninin
kas ir mokslininkas, Vy
tauto Didžiojo Universite
to profesorius Petras Leo
nas. Velionis aktyviai ko
vojo su carizmu prieškari
niais laikais, o nepriklau-i 
somoje Lietuvoje nenuils
tamai dirbo visuomeninį 
darbą. Savo laiku buvo Mi
nistru ir V. D. Universite-i 
to Juridinio Fakulteto De
kanu.
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Nauja Vengrijos Valdžia 
Santykiaus Su Vokietija- 

Italija
Budapeštas, Vengrija, — 

Geg. 16 d. — Vengrijos sei
mas pareiškė nepasitikėji
mą dr. K. Daranyi valdžiai. 
Kabinetas griuvo. Diktato
rius Horthy paskyrė Belą 
Imredy sudaryti naują mi
nisterių kabinetą, kas jam 
pavyko padaryti. Naujoji 
valdžia pareiškė, kad ji su
stiprins santykius su Vo
kietija ir Italija, kurių i- 
dėjos plinta pasauly. Nau
jas premieras Imredy pa
sižadėjo vykinti įstatymą 
prieš žydus, kuris buvo pri
imtas pereitą penktadienį. 
Įstatymas leidžia tik 20 
nuošimčiui žydų būti biz
nyje, industrijoje ir profe
sijose.

Japonai Sunaikino Jėzuitų 
Bažnyčią

Hankow, geg. 16 d. — Ki
niečiai iš Suchow praneša, 
kad japonai iš oro bombar
davo ir užmušė 700 civilių 
gyventojų, sugriovė apie 
300 namų, tarp kurių ir Jė
zuitų bažnyčią, 4 valdžios 
mokyklas ir vieną ligoninę. 
Suchovo gyventojai buvo 
netikėtai užpulti iš oro.

Vyskupų Delegacija Pas 
Ministerį Pirmininką

Kaunas — Balandžio 22 
d. pas Ministerį Pirminin
ką VI. Mironą Ministerių 
Kabinete apsilankė svar
biais bažnytiniais reika
lais vyskupų delegacija.

Nubaudė Įžymų Vokietijos 
Sportininką

• v

Berlynas, Vokietija, geg. 
16 d. — Moabit kriminalis 
teismas nubaudė įžymų te- 
nnis sportininką, von Cram 
už santykiavimą su žyde. 
Jis gavo vienus metus ka
lėjimo.

skaudi, niekam nepasako
ma, nesužinomą kančia ir 
paslaptis”.

Suprantama, kad p. Tys- 
liavai nebuvo lengva palai
kyti laikraštį, kuris ban
krutavęs atsigaivyno, bet 
neturėjo ir neturi stipraus 
pagrindo. “Vienybė” dar 
labiau susmulkėjo, kada ji 
viešai pradėjo ginti Lietu
vos tautininkų rėžimą ir 
pulti Bažnyčiai ir Lietuvai 
užsitarnavusius kunigus- 
vadus.
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Centralines Lietuvos Pieno Perdirbimo Bendrovių Sąjungos “Pienocentro” metinis susirinkimas balandžio 25 ir 26 d. Kaune, K< 
rininkų Ramovės rūmų salėje. Į suvažiavusius atstovus kalbą sako Lietuvos ministeris pirmininkas kun. Vladas Mironas.

Japonai Nukirto Lunghai 
Geležinkelį Kinijoj

Shanghai, geg. 16 d. — 
Japonai, kurie dabar smar
kiai puola kiniečius centra- 
linėje Kinijoje, sumušė ki
niečius palei Lunghai gele
žinkelį ir jį perkirto pu- 

j siau.
I i

Ispanijos Nacionalistai 
Apsupo 10,000 Radikalų
Hendaye, Prancūzijos-Is

panijos rubežius, geg. 16 d. 
— Ispanijos nacionalistai 
kelyje į Valencią ir Castel
lon de La Plana apsupo 
10,000 radikalų kareivių. 
Taipgi nuvyjo radikalų 
miliciją nuo mylios aukš
tumo San Cristobal kalno 
ir žygiuoja į Valencią. Na
cionalistai smarkiai varosi 
pirmyn ir pietiniame fron
te nuo Allpuz rytinėje Is
panijoje, kur jie laimėjo 
svarbią poziciją Sierra de 
Gudar. Ten jie pasiruošę 
pulti Morą de Rubielos.

I

Remiantis Ispanijos ban- 
kos skaitlinėmis, užsienio 
finansieriai apskaitliavo, 
kad Ispanijos radikalų val
džia nuo liepos 17, 1936 m. 
kasdiena išleidžia $1,410, 
000. Tai milžiniška suma 
pinigų. Jeigu karas užsitęs 
ilgiau, tai ir Rusija ir viso 
pasaulio radikalai suban
krutuos.

Kun. Cox Išteisintas
Pittsburgh, Pa., geg. 16 

— Kun. James R. Cox, ku
ris savo parapijoje yra pa
sižymėjęs labdarybe, buvo 
kaltinamas už siuntimą 
pašta laimėjimo tikietų, 
sąmokslą daryti laimėji
mus ir t.t. Kaltinami buvo 
ir keli kiti asmenys, kurie 
taip vadinamą Garden Sta- 
yes $25,000 kontestą. Kun. 
James R. Cox prisaikintieji 
teisėjai išteisino kaipo ne
turėjusį ryšio su tuo kon- 
testu ir dėl kitų 12 kaltini
mų prisaikintieji teisėjai 
nesusitaikė.

I

Užtroško Tūkstančiai Avių
Vidurinėje Australijoje 

siautė tokia sausra, kokios 
nebuvo nuo 1902 metų. Dėl 
sausros užtroško tūkstan
čiai avių. Jei nelis dar il
gesnį laiką, tai numatomi 
labai dideli nuostoliai. Kar
tu su sausra krašte siaučia 
skėriai.

Sušaudė 18 "Trockistų" 
Rusijoje

sušaudė 
sabotaža- 
didelį iš-

Maskva, Rusija, geg. 16 
d. — Sovietų diktatoriaus 
Stalino teismas nuteisė tris 
vadinamus “trockistus” 
už sabotažavimą ir 6 su
šaudė. Taigi per pastarą
sias dvi dieni sovietų bude
liai sušaudė 18 žmonių, 
šešius sovietų vandens jė
gos viršininkus 
Uzbekistane už 
vimą ir perdaug
laidumą statyboje. Trys 
sovietų viršininkus sušau
dė Sisian regione, Aremni- 
joj už kenkimą žemdirbys
tėje. ■ •

Novosibirsko laikraštis 
praneša, kad šeštadienį, 
geg. 14 d., sovietų budeliai 
sušaudė 9 žmones dėl kilu
sios ekspliozijos kasykloje, 
kur žuvo 4 darbininkai.

Šios yra oficialės sovietų 
valdžios žinios. Bet kiek 
sušaudo ir nukankina so
vietų budeliai žmonių, apie 
kuriuos spauda nepraneša, 
tai tik Dievas žino. Kada 
bus galas sovietų skerdy
nėms?

Prezidentas Atsišaukia Dėl 
Kinijos

Washington, D. C., geg. 
16 d. — Prez. Roosevelt vėl 
atsišaukė laišku į visuome
nę, prašydamas šelpti ne
laiminguosius kiniečius 
Kinijoje, nukentėjusius 
nuo karo. Jis parašė Rau
donajam Kryžiui, prašyda
mas teikti pašelpą kinie
čiams.

v •

Sportininkas Liubinas Vyks
ta Į Lietuvos Tautinę 

Olimpijadą
New Yorkas, gegužės 14 

d. Teko patirti, kad J. A- 
merikos Valstybėse pagar
sėjęs sportininkas, Pasau
linės Olimpijados Berlyne 
dalyvis, lietuvis Pranas J. 
Liubinas birželio 3 d. Šve
dų - Amerikos linijos lai
vu “Kungsholm” išvyksta 
į Lietuvą dalyvauti Lietu
vos Tautinės Olimpijadoje 
ir pasisvečiuoti. 1936 me
tais p. Liubinas lankėsi 
Lietuvoje su savo šeima ir 
gautais Lietuvoje įspū
džiais labai patenkintas, 
kad ryžosi ir šiais metais 
dar kartą aplankyti savo 
tėvų šalį.

Wagnerio Įstatymo Klausi
mas Atsidūrė Teisme

London, Ky., geg. 16 d.— 
Šiandien čia prasidėjo by
la, kurioj kaltininkais yra 
22 anglių kasyklų korpora
cijos ir 23 jų viršininkai. 
Anglių kasyklų korporaci-i 
jos ir jų viršininkai nepri
pažįsta Wagnerio įstaty
mo, kuris leidžia darbinin
kams laisvai organizuotis 
į unijas tokias kokios jiems 
yra tinkamiausios. Korpo
racijos Wagnerio įstatymą 
skaito nekonstitucijiniu. 
Valdžia patraukė tas kor
poracijas teisman, kad pri
verstų jas laikytis to įsta
tymo. Taigi teismo spren
dimas yra labai svarbus 
darbininkams ir jų prie
šams darbdaviams. Iškvie
sta 250 liudininkų.

Labai abejojame, kad šio 
teismo sprendimas būtų 
nulemiantis. Viena ar kita 
pusė nepasitenkinusi galės 
apeliuoti. Taigi gali pa
siekti Aukščiausiąjį Teis
mą.

Kaip gaila, kad darbinin
kų organizacijos negali su
daryti vieningo fronto ko-j 
vose už savo teises. Štai tu
rime dvi darbininkų orga
nizacijas, kurios veikda
mos vieningai sudarytų 
galingą frontą prieš darbi
ninkų išnaudotojus, bū
tent, Amerikos Darbo Fe
deraciją ir CIO, bet jos jo
kiu būdu negali susitarti ir 
veikti bendrai. Šioje kovo
je už darbininkų teises 
kaip tik reikia vieningo 
stipraus fronto.

i 
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Ispanijos Nacionalistai 
Bombarduoja Barceloną
Barcelona, Ispanija, geg.

17 d. — Ispanijos naciona
listų lakūnąi puolė Barce
loną, radikalų sostinę. Nu- ir atimti ginklus nuo kai- 
mestos bombos padarė ne- miečių 
mažai nuostolių ir užmušė i

micmų. Cedillo yra buvęs < z a 77 T T TZAI/^ v i ’i"’ 
agrikultūros departmento V XX Z. II J (._) K. I I H

30 žmonių ir keliolika su- ministerių.
žeidė. —

20 Milijonų Žmonių Gyvena 
Iš Pašalpų

IVVashington, D. C. — So
čiai Security Board prane
ša, kad kovo mėnesį fede- 
ralei, valstybės ir miestų 
šelpimo įstaigos kovo mė
nesy išleido pašalpoms 
$234,800,000. Per tą mėne
sį apie 20 milijonų žmonių 
gavo pašalpą iš valdžios.

Nesusipratimai 
Anglijos r Meksikos

Senato Komisija Atmetė 
Įnešimą Nuimti Embargo 

Ispanijai
VVashington, D. C.,

17 d. — Senatorius
geg. 
Nye 

buvo įnešęs bilių, kuris 
reikalauja nuimti embargo
ir praleisti karo reikmenis: j°s Meksikos dėl suvals 
Ispanijos radikalams. Šios tybinimo Anglijos - Ame 
šalies radikalai, tarp kurių rikos naftos ekspliotaci 

i ir protestantų ministeriai jos korporacijų naftos ver 
labai karštai rėmė tą su- smes ir turto, kuris įver 
manymą. Bet Senato komi- tintas $400,000,000.
sija 17 balsų prieš 1 tą ra-Į Meksika pasiūlė Ameri 
dikalų sumanymą atmetė. :jęOS įr Anglijos korporaci 
Vadinasi, Jung. Valstybės! joms, kurioms priklaust
ir toliau laikysis bešališ
kai.

Meksikoje Jaučiamas 
Sukilimas

San Luis Potosi, Mexico, 
geg. 16 d. — Šio miesto ir 
apylinkės piliečiai pasiruo
šę padaryti sukilimą. Jie 
nepatenkinti dabartinės 
valdžios rėžimu, ypač že
mės padalinimu. Valdžia, 
sužinojus apie piliečių pa
siruošimą sukilti, tuojau 
sutraukė ginkluotą kariuo
menę sukilėlius malšinti. 
Bažnyčių bokštuose išsta
tė kanuoles, gatvėse pas
tatė ginkluotą kariuomenę. 
Trys tūkstančiai kareivių 
stovi barakuose, o 5 tūks
tančiai kareivių išsklaidyti 

I visoje valstybėje.visoje valstybėje. | .
Sukilėlių skaičius siekiąs S®1*lalsvai rem,t> arba “ 

nuo 18,000 iki 35,000. Jų Ethiopijos nepriklausomu 
vadas esąs gen. Saturnino Vadinasi, Tautų Sąjun- __ tarvha nncinlnuD ran.Cedillo, kuris dabar ser
gąs. Sukilėliai kaimiečiai 
turi užtektinai ginklų. Val
džia įsakė padaryti kratą

Premija Geriausiam 
Romanui Ir Dramai

Katalikų Veikimo Centro 
Vyr. Valdyba ryšium su 
550 m. sukaktimi krikščio
nybės įvedimo Lietuvoje, 
paskutiniame posėdyje nu
tarė .skirti dvi stambias 

— romanui ir 
kurie pavaizduos

premijas 
dramai, 
krikščionybės Idėjos prigi- 
jimą Lietuvoje.

X Gf RIAUN
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Nutraukė Santykius
Mexico City, geg. 17 d. - 

Meksikos prez. Cardena 
atšaukė savo pasiuntin 
Anglijai ir nutraukė diplc 
matinius ryšius. Nesusi 
pratimas kilo tarp Angli 

tos naftos versmės atlygi 
nimą naftos produktais 
arba pinigais, kurių turėti 
palaukti iki iš parduoti 
gazolino susidarys reika 
linga pinigų suma.

Bet Anglija laukti neno 
ri. Ji pasiuntė protesto no 
tas ir reikalavimą atlygin
ti tuojau.

Selassie Pralaimėjo Bylą 
Tautų Sąjungoje

I

Geneva, geg. 16 d. —Tau- 
tų Sąjungos tarybos posė- 
dyj, Haile Selassie, buvęs 
Ethiopijos karalius, atsi
šaukė į valstybes, kad jos 
pasmerktų Italijos žygį į 
Ethiopiją. Bet Anglija pa
siūlė, kad priklausančios 
Tautų Sąjungos valstybės 

gos taryba nusiplovė ran* 
kas Ethiopijos klausimu. Z 

Haile Selassie, išklausęs 
tarybos sprendimą, ramifi 
apleido svetainę.

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ
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VIETINĖS ŽINIOS

Marianapolio Kolegijos Parke Thompson, Conn
Draugijos Taip ir Pavieniai Asmenys yra Kviečiami Gausiai Dalyvauti
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Lietuvos Dukterų Dr-jos 35 
Metų Gyvavimo Sukaktis

So. Bostono Lietuvos 
Dukterų Draugija susilau
kė gražaus amžiaus, nes 
jau 35 metus gyvuoja ir 
gražiai veikia. Ji susiorga
nizavo 1903 m., tuo pačiu 
laiku kaip ir šv. Petro pa
rapija. Ji pasižymėjo pla
čia katalikiška veikla ir 
kilniais patriotiniais dar
bais. Tokiam gražiam am
žiui ir naudingai darbuotei 
paminėti Lietuvos Dukterų 
Draugija surengė jubilieji
nį vakarą geg. 15, Šv. Pet
ro svetainėje, So. Bostone.

Po įžanginių kun. K. Jen- 
kaus ir kun. K. Urbonavi
čiaus kalbų, prasidėjo la
bai įdomi programa, kurią 
išimtinai atliko 6 — 7 me
tų vaikučiai. Buvo tautinių 
lietuviškų šokių, kaip tai: 
aguonėlė, noriu miego; re-DAKTARAI

nuo
v.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12.
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

. •? (pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET,
Kampas Įnman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

(VAIRUS SKELBIMAI

Ilginis vaizdelis; patriotinė 
eisena, kurioje maži didvy
riai atvaizdavo kaip jie už
kariaus Vilnių; keletas 
scenų iš Lietuvos gyveni
mo; lietuviškas baletas, ei
lės, dainos ir t.t. Teko nu
stebti dėl vaidinant uju da
lykų turiningumo ir įvairu
mo. Žaislus dirigavo 7 me
tų Algimantas Ivaškutis, 
kurs, tarsi koks scenos į- 
gudęs vakaro vedėjas rim
tai perstatė scenos daly
vius. Jo šeštametis broliu
kas Rymantas skambiu 
baritonu vyravo dainose. 
Klausytojai laimės šypse
na stebėjo tą žavingą vai
kučių vaidinimą. Ypač lai
mingais jautėsi jų tėveliai 
ir mamytės, džiūgaudami, 
kad jų vaikeliai ne tik kad 
neištautėjo, bet pasirodė 
tikrais lietuviškais patrio
tais.

Programą surengė poniai 
Ona Ivaškienė, Aleksandro' 
Ivaškos žmona. Ji jau se-1 
niai pagarsėjo kaipo uoli j 
lietuviška darbuotoja, taip 
gražiai išauklėjusi savo du 
sūneliu Algimantą ir Ry- 
mantą, bet niekas nesiti
kėjo, kad ji parodys tiek 
sumanumo ir kantrybės, 
surengdama tokią gražią, 
įvairią ir sudėtingą prog
ramą. Draugijos pirminin
kė, p. Ieva Marksienė įtei
kė jai pripažinimo puokštę, 
publikai gausiai beplojant.

Dar pasižymėjo kaipo so
listės deklamatorės ir šoki- 

j kės šitos mergaitės: Albina 
; Neveraitė, Rita Savickaitė, 
i Irena Medonytė, Alena 
Plevokaitė ir Eleonora Pi- 
gagaitė. Minėtinas ir Ed
mundas Rudis, kaipo lietu
viško baleto dalyvis. P-lė 
Marijona Treinavičiūtė ga-! 
biai vedė muzikalinę prog-, 
ramos dalį. Žvalgas, j

i

I

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

ATVYKO IŠ LIETUVOS
Per "Darbininko" Laivakor

čių Agentūrą

ponytė. “Shot Put” — vy
rams laimėjo A. Yakavo
nis. Visi gavo puikias do- 

jvanas. Radosi ir didvyrių, 
į kurie nežiūrint blogo, šal
to lietingo oro ėjo maudy
tis ežeran
Taruška ir Gailiūnas.

Vakarui atėjus, visi link-

bino Nevieros uošvė. Ji 
svečiuosis šešetą mėnesių.

Taipgi tuo pačiu laivu tą 
dieną atvyko Simono Ul- 
cicko tėvas, o A. Zapėno 
uošvis, kurie gyvena Na
shua, N. H. Jis taipgi vie
šės šešetą mėnesių.

Gegužės 10 d. Švedų A-
merikos linijos laivu Drot- smai drožė atgal — 5 my- 
tingholm pas p. Švagždžius 
į So. Bostoną atvyko jų gi
minaitė p-lė Ona Pašakar- 
nytė. Kadangi ji yra Ame
rikoje gimusi, tai mano 
šioje šalyje ir apsigyventi.

Rap.

Yakavonis,

I

lias į Mattapan Sąuare. Vi
si turėjo punkų* laiką.

, Dėdė Tadas

Krikštas
Geg. 15 d., tapo pakrikš

tytas sūnus adv. Kazimiero 
ir Onos (Gabriūnaitės) Ka
linauskų, vardais Karolis 
Juozapas. Kūmai buvo Pi
lypas Gabriūnas ir Anielė 
Kalinauskaitė.

baisi audra su lietumi. Pri
darė daug nuostolių ant 
sausžemio ir vandens. Iš
vertė daug medžių, apdras
kė namus,, išplovė vieške
lius, nutraukė telephonų iri 
telegrafų vielas.

ATIDARĖ BIZNĮ

GRABORIAI

Merginoms Rekolekcijos

Prokuroras Foley Pasiskyrė 
Sau Pagelbininku Lietuvį

Federacijos 3-jo Skyriaus 
Susirinkimas

ALRK Federacijos 3-jo Skyriaus su
sirinkimas įvyks antradienį gegužės 
17 d., 7:30 vai. vakare, šv. Petro pa
rapijos bažnytinėje salėje W. 5th St., 
So. Boston, Mass. Kviečiami visi at
stovai dalyvauti. VALDYBA

Šiomis dienomis Suffolk 
County prokuroras Wil- 
liam J. Foley, kuris gyvena 
So. Bostone paskyrė adv. 
Juozą Cūnį, LDS organiza
cijos narį, Legal Aid de- 
partmento nariu. Sveikina
me adv. Juozą Cūnį, laimė
jusį valdišką vietą ir linki
me geriausių sėkmių. 
Džiaugiamės, kad prokuro
ras adv. William J. Foley 
nors tiek įvertino lietuvius- 
pasiskirdamas sau pagel
bininku gabų lietuvį adv.: 
Juozą Cūnį. ;

Uždarytos Federal National
Bankos Depozitoriai Gaus 

Dividentus
Jung. Valstybių valiutos 

kontrolierius praneša, kad 
jis davęs įsakymą tuojau 
išmokėti $1,091,700 trisde
šimts trims tūkstančiams 
uždarytos Federal Natio
nal bankos depozitoriams. 

i Išmokėjimas prasidės šian
dien (antradienį). Kiekvie
nas depozitorius gaus 5 
nuošimtį nuo kiekvieno už
daryto dolerio. Taigi pris- 
kaitant šį 5% depozitoriai 
jau bus gavę 40 nuošimtį 
uždarytų pinigų.

Federal National bankos 
depozitorių skaičiuje yra 
daug lietuvių, ypač So. 
Bostone. Taigi dividentas 
šiais sunkiais laikais yra 
labai reikalingas.

Į

LDS 1 -mos Kuopos 
Susirinkimas

1-mos Kuopos Susirinkimas į- 
gegližės 24 d., š. m., 7:30 vai.

LDS 
vyks 
vakare, šv. Petro parapijos svetainė
je, 492 East 7th St., So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti.

Nevvtovvn, Pa. — Kviečia
me visas philadelphiejos ir 
apylinkės lietuves mergi
nas atlikti rekolekcijas Vi
loje Juozapo Marijos gegu
žės 20 — 22 dienomis. Re
kolekcijos prasidės penk
tadienio vakrą; baigsis 
sekmadienio vakarą. Kun. 
P. Aukštikalnis, Jėzuitas 
bus rekolekcijų vedėjas.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Vilią Joseph Marie 

Holland Road 
Newtown, Pa.

I

Žinoma katalikiškose i 
draugijose darbuotoja Ona^ 
Staniuliūtė, atėjus vasarai, 
atidarė Ice cream ir lengvų 
užkandžių krautuvėlę, I St. 
ir Columbia Rd. Ona Sta
niuliūtė tame biznyje yra 
jau 15 metų ir teikia gerą 
patarnavimą.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

į Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537.

VALDYBA.!

LIETUVIŲ DIENOS REI
KALU SUSIRINKIMAS

Antradienį, gegužės 17 
d. 7:30 vai. vakare įvyks 
Lietuvių Dienos reikalu su
sirinkimas, į kurį kviečia
me visus tuos, kurie pri- 
jaučia Lietuvių Dienai da
lyvauti.

A. Peldžius,
L. D. So. Bostono Kolonijos 

Kom. Pirmininkas.

L. Vyčių N. A. Apskričui

PERSIKĖLĖ

Smarki Audra Pridarė Daug 
Nuostolių Naujoje Anglijoje

Siuvėjas Bendzevičius, 
kuris turėjo savo siuvimo 
įstaigą, 453 E. 8th St., per
sikėlė į savo seną vietą, 5 
Douglas St. P-nas Z. Ben-i 
dzevičius yra geras siuvė
jas, kuris moka kiekvieną' 
klijentą patenkinti.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, So. Boston.
Tel. gOU Boston 1437

Residence: 198 M St., So. Boston. 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Patarnavimas Dieną, ir Naktį.

Iš šeštadienio į sekma
dienį, geg. 14 — 15 d. d. 
Naujoje Anglijoje siautė

11-kos M. Amžiaus 
Motinėlė

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Mome ir Res.

564 East Broad way,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

i

Dar Galima Suspėti Į Tiesio 
ginę Ekskursiją Į Lietuvą—

M S “GRIPSHOLM” Iš
N. Y. GEG. 28 D.

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA

, Užpereitą sekmadienį, 
gegužės 8 d. Cunard Line 
laivu Laconia iš Lietuvos 
atvyko pasisvečiuoti p. Pr. 
Razvadausko motina, o Al-

Choro "Veenie Roast"

Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerlmvene užtikrina patogių kelionę į Kaitau.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
H VMBURG • NEVV YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas IK Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir 
immfgracijos vizas dėl jūsų giminltf iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį urentą arba
252 Boylston St., Mass.

HAMBRRG-AMERICAN EIHE 
NORTH GERMAN LLOYD

Sekmadienį po pietų, Šv. 
Petro par. didžiojo choro 
40 narių, nežiūrint blogo 
oro, susirinko Mattapan 
Sąuare, ir pėkšti per Blue 
Hills, numaršavo prie 
Houghton’s Pond, 5 mylias 
nuo Mattapan Sąuare.

Atvykę į vietą, užsikūrė 
ugnį, žaidė baseball, turėjo 
lenktynes, dainavo ir už 
poros valandų išsikepė 
“Weenies”. Turėjo skanių 
užkandžių.

Ponai Yakavonis, ir Ta
ruška nuvyko į vietą su 
pilnu vežimu valgių ankš
čiau.

Sulaukę savo vado, p.*R. 
Juškos ir Dvasios Vado 
kun. Jankaus, po mišparų, 
pradėjo “Treasure Hunt”. 
Choristas Alkis laimėjo 
pirmą dovaną. 3 kojų lenk
tynes (merginonfš) laimė
jo p.p. P. Žibutė ir M. Kle-

Mūsų Apskrities metinis 
balius ir šokiai įvyks gegu
žės 21 d., ,Eden Gardens, 
Worcester, Mass., L. Vyčių 
26 kp. vadovybėje.

Aš laikau sau už garbę ir 
pareigą širdingai kviesti 
visus vyčius, vyčių drau
gus ir prietelius, dalyvauti 
mūsų Apskrities parengi
me.

Patys vyčiai turėtų 
smarkiai ir vieningai pa
dirbėti, nes tik vienybėje 
dirbdami turėsime gražių 
vaisių!

Tad reiškiu vilties, kad 
visi įvertinsime 26 kp. dar
buotę mūsų Apskričiui ir 
visi skaitlingai dalyvausi
me gegužės 21 d., Worces- 
ter’y.
Jūsų — Pr.Razvadauskas. 
L. Vyčių N.*A. Apsk. Pirm.

Choro Susirinkimas
Pereitą penktadienį, šv. 

Petro par. choras, savo su
sirinkime nutarė rengti 
supkią išmokti, bet puikią 
Gilberto ir Sullivano opere
tę, kuri vadinasi Mikado — 
Japonijos Imepartorius.

sis veikalas su orkestrą, 
scenerija ir kostumais yra 
labai sunkus išmokti ir 
prirengti, bet turi daug 
juękų ir gražios muzikos.

Praktikos įvyks per visą 
vasarą: vyrams trečiadie
niais; merginoms — pir
madieniais. Lauksime atei
nančio ruderis, kad galėtu
me pasidžiaugti jaunimo 
pastangomis. Senis

Jau tik pora savaičių be
liko iki išplaukimo tiesio
ginės * ekskursijos į Lietu
vą. Kuri išplauks Švedų A- 
merikos Linijos moderniš
ku motorlaiviu “Grips
holm” iš New Yorko gegu
žės 28 d. Ši ekskursija bus 
tikrai tiesioginė, nes pake
ly nebus sustojama niekur 
kitur kaip tik Gothenbur- 
ge, Švedijoj ir sekantis t. 
y. antras sustojimas iš 
New Yorko KLAIPĖDA! 
Kurią numatoma pasieks 
birželio 9 d. ryte. Ši kelionė 
bus tikras malonumas — 
įsėsite Nevv Yorke iš to pa
ties laivo išlipsite Klaipė
doj. Čia atatinkamas eks
kursijoms sutikti komite
tas iškilmingai pasitiks ek
skursantus.

Antra Švedų Amerikos 
Linija ekskursija išplauks 
tuo pačiu motorlaiviu — 
“GRIPSHOLM” — liepos 
1 d. Iš Nevv Yorko į Klaipė
dą, per Gothęnburgą- 
Stockholmą, iš čia laivu 
S. S. “MARIEHOLM” į 
Klaipėdą. Švedų Amerikos 
Linija palaiko nuolatinį su
sisiekimą tarp Nevv Yorko 
ir Klaipėdos, per Gothen- 
burgą, Švediją. Kelionė 
prasideda ir baigiasi Šve
dų Amerikos Linijos lai
vais. Važiuokite per Lietu
vos uostą Klaipėdą!

Antrai ekskursijai liepos 
1 d. vadovaus p. V. Mučins- 
kas, Švedų Amerikos Lini
jos liet. skyr. vedėjas. Eks
kursijos užgirtos: Liet. 
Laiv. Agentų Sąjungos A- 
merikoje. Dar galite sus
pėti išvykti gegužės 28 d.
ir jau laikas rezervuoti į. 
antrąją ekskursiją vietas 
liepos 1 d.

Turizmo progapandistas. ja dėl palikimo.

i

Britų Suvienytosios Spau
dos Biuras iš Brownnesvil- 
le, Pennsylvania Valstijo
je, Amerikoje, praneša, 
kad į Brownnesville Gene
ral Hospital, atgabenta 
viena negriukė mergaitė, 
11-kos su viršum m. am
žiaus, vieno juoduko kasy
klų darbininko žmona. Ta
me ligonbuty būdama, li
kos m. amžiaus “motinė
lė”, pagimdė gražią 6 sva
rų sunkumo dukrelę. Moti
nėlė ir jos dukrelė, ąbi esą 
sveikos. Š. m. gegužės 29 
d., motinėlei sukaks lygiai 
12 m. amžiaus. Gydytojai 
sako, kad tai esanti jau
niausia pasauly motina, 
pagimdžiusi pirmagymį.

J. Butkevičius.

TESTAMENTAS ŠLUOTOJE
Palermo mieste, Italijoje, gy

veno laibai šykštus vyno pirk
lys Danielis. Dels avo šykštumo 
jis visą amžių pykosi su savo 
giminėmis. Galop buvo pasiėmęs 
iš prieglaudos našlaitę patar
nauti sau. Mergaitė buvo labai 
gera ir klusni, tad šykštuolis 
pamilo ją kaip savo vaiką. Gimi
nės bijojo, kad šykštusis senber
nis nepaliktų mergaitei viso sa
vo turto, kurio jo turėta nema
žo. Giminės stengėsi su seniu 
susitaikinti. Pagaliau teko Da
nieliui padaryti operacija, nuo 
kurios jis neseniai ir mirė. Mir
damas žodžiu paliko savo namus 
ir ūkį giminėms, o visą namų a- 
pyvoką tai mergaitei. Danieliui 
mirus, giminės išgrozdė visus 
namus ieškodami pinigų, bet te
rado tik $51.00. Palaidoję velio
nį, tuoj išvarė iš namj ir našlai
tę. Išeidama mergaitė susirinko 
jai paliktus senio daiktus, jų 
tarpe ir keletą senų šluotų. Dai
ktus nunešė parduoti vienam 
senų daiktų pirkliui. Pirklys 
vartotąsias šluotas išardė ir ra
do paslėptą Danielio laišką pas 
jį tarnavusiai mergaitei. Atida
rius voką, rastas senio testa
mentas, kuriuo jis yra užrašęs 
jai viscas savo sutaupąs, bū
tent, net penkis milijonus lirų.’ 
Vadinasi, našlaitė visai netikė
tai tapo milijoniere. Velionies 
giminės darb ando bylinėtis šu

JamesB.Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengejas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Rainos Žemos
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

A

»
♦ »

Juozas M. DiBs
Laikrodininkas

I Į i i

*iį i 
auk-}Parduodu įvairiausios rūšies 

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

i
J
i 
i
i•

PecheU Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduoda Overglobe ir kitų iidir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams. •
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Rusų Profesoriai Pas 
Popiežių
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Visi Lietuvos Valsčiai Turės 
Bibliotekas

Švietimo ministerija yra 
numačiusi visuose vals
čiuose ir bažnytkaimiuose 
įsteigti viešąsias valstybi
nes bibliotekas. Per dvejus 
metus visame krašte įstei
gta 100 bibliotekų; šiemet1 
bus įsteigtos 35.

Be valstybinių bibliote
kų, įvairios organizacijos 
turi savo bibliotekas ir 
skaityklas. Tsb.

v •

krantus. Bet mes, sužavėti 
Kiel kanalo gražumais, 
dar nesiskubiname keisti į- 
spūdingus vaizdus. Mums 
svarbu pamatyti pakely 
pavyzdingiausią ūkininkų 
šalį — Daniją.

Ketvirtadienio perpiete 
atvykstame į gražųjį Ko-j 
penhafos uostą. Čia norin
tieji pamatyti Danijos ka
rališkąją sostinę, gali už jySe tikėjimas į Dievą e- 
$1.50 pasivažinėti po mies-!< _ ■
tą specialiuose autobusuo- į sekiojimai už tai _____
se su angliškai kalbančiais; njški. Tačiau Pijus XI tiki,

v •

I

ktadienį Stebulių km. Stra
vinskų šeimoje susiginčijo 
tos šeimos tėvas su savo 
dviem dukterimis, kurios 
tą dieną norėjo virti mėsą, 
o tėvas draudė. Stravins- 
kaitės prieš savo tėvą pa
vartojo smurtą, padaryda-! 
mos jam žaizdą galvoje ir 
jį sumušdamos. Nelaimin
gasis 60 metų senelis nuo 
skausmų ir didelio susijau
dinimo keletą valandų pa
sikankinęs mirė.

Viena iš minimųjų yra 
buvusi jaunimiečių sąjun
gos narė ir pasižymėjusi 
barbarišku elgesiu.

Rytojaus dieną atvykus 
teisingumo organams, aps. 
gydytojui, policijai ir kit., 
buvo padarytas nužudyto
jo skrodimas bei pravestas 
tardymas.

Pijus XI priėmė rusų ko
legijos Romoje profesorių? 
ir studentus. Popiežius sa- ’ 
vo kalboje pareiškė, kad 

į Rusija daug kenčia. Popie
žius turįs žinių, kad Rusi- 

. - - -- x j°s žmonių protuose ir šir-
$1.50 pasivažinėti po mies-'SąS iabaį stiprus, nors per- - 

i nežmo-

miestų pamatymu, pasiten
kina vaizdais matomais iš 
laivo.

Turistus atgabena iš 
miesto 4 vai., o 4:30 po 
pietų Lancastria iškelia 
Lietuvos trispalvę vėliavą 
ir, laivų švilpavimų lydi
ma, išplaukia iš Kopenha
gos. Įspėkite kur?

Į KLAIPĖDĄ! Į KLAI
PĖDĄ!

Dabar jau plaukiame “sa
vomis jūromis”. Rodos ir 
vanduo čia tyresnis, ir 
skrajojąntys paukščiai 
gražesni, ir pats oras ki
taip kvepia! Vakare nei 
gulti kai kurie nenori. Sėdi 
ant denių ir dainuoja lietu
viškas dainas.

Penktadienio rytą atsi
kelia visi ankščiau, negu 
paprastai. Dedasi savo 
daiktus, tvarkosi valizas. 
Kaž kodėl prausiasi ilgiau j taįp pat jabaį pageidauja 
ir labai atydžiai šukuojasi lietuviškų mokyklų. Ka- 
plaukus.. Visi keleiviai, dangj ne visur galima nuo
rodos, pajaunėję, pilni gy- iatines mokyklas įsteigti, 
vumo, vikrūs. Nei vienas įaį nOrima suorganizuoti 
nesijaučiapailsęs. vieną nuolatinę skrajoja-

Apypietė tolumoje pasi- mą lietuvių mokyklą, ku- 
rodo aukštas kaminas su rį kilnotųsi iš vietos į vieta, 
rūkstančiais durnais, pas-i 
kui smailus bokštas, o vė
liau ir aukštų namų sto
gai. Matyt mūsų Klaida!

Trečią valandą po piet 
Lancastria prisiartina prie 
Klaipėdos uosto. Prie 
kranto ji neprieina, nes Į 
perdidelė, o Klaipėdos jūra 
negili. Ūmai privažiuoja 
prie Lancastrios didokas 
tenderis su Lietuvos valdi
ninkais ir pasitikimo komi
sija. Skubiai sužymi pasus, 
tarnyba iškelia bagažus, o 
keleiviai paimami tenderiu 
į netolimą muitinės patal
pą.

Prisiartinant prie kranto t 
groja lietuviškas orkestras 
patikimo maršą taip, kad 
net žemė dreba. Ant kran
to didelė žmonių minia. 

; Daugelis suvažiavo net iš 
toli pasitikti savo giminių, 
ar pažįstamų. Pasipila 
sveikinimai, džiaugsmo a- 
šaros.

Mes jau Lietuvoje!
Pėtė.

KAIP VAŽIUOSIME į LIETUVOS JUBILIEJŲ
• v

f

MAŽEIKIAI

v •

Didelis Gaisras Balninkuose

SIMNAS
»

v •

• v

t
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BATGHELDER WHITTEMORE COAL CO.

13 (18),

NUO DUKTERS RANKOS
Prieš pat Velykų šventes 

apylinkę nustebino žiaurus 
įvykis. Tai buvo Didįjį Pen-

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702* 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji) pajamos.

Visi skelbki lės “Darbininke”.

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

ii

Lietuvos pajūrio kopos. Ši graži ir įspūdinga Lietuvos pajūrio vieta vadinama 
Lietuvos Sachara.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIONAS, Sav. 

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

• * •

• • •

Keliaukite į Lietuva
HOLLAND-AMERICA

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas

Draugijų Valdybų Adresai

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”.

Dabar Pats Džiaugiasi • v

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Ramygalos vaisė, vienas 
gyventojas jau 15 metų nė
jo išpažinties. Bet šįmet 
per rekolekcijas ilgai su 
vienu pradžios mokyklos 
mokytoju kalbėjęsis tikėji
mo klausimais pagaliau 
pasiryžo susitaikinti su 
Bažnyčia.

Po išpažinties buvęs at
šalėlis jaučiasi laimingas 
ir apgailestauja, kad taip 
ilgai buvo atšalęs nuo tikė
jimo.

ir tvarkyti viešą gyvenimą 
pagal jo mokslo dėsnius.

Popiežius palaimino ir 
liepė profesoriams ir stu
dentams ruoštis ateities 
dideliems darbams.

Per Du Mėnesiu Lietuvoj 
Priaugo 4.585 Asmenys

Brazilijoj Yra 5 Lietuvių 
Mokyklos

■ v v» t | • • |vv aIs Einančio Traukimo Iššoko 
6 Kiaulės

Šiomis dienomis Šienlau- 
kės — Viduklės tarpusto- 
tyje įvyko tikrai retas mū
sų geležinkeliuose įvykis, 
būtent: iš prekių — kelei
vių traukinio iššoko 6 
kiaulės. Jos buvo vežamos 
į “Maisto”, bendrovės sker
dyklą Tauragėje. Vėliau, 
kiaules sugaudžius, jos bu
vo kitu pirmuoju traukiniu 
išsjųstos į Tauragę. Pažy
mėtina, kad šokdamos iš 
einančio traukinio visos 6 
kiaulės, nė kiek nesusižalo
jo.

Centralinio Statistikos 
Biuro duomenimis, šiemet 
vasario mėn. visoje valsty
bėje buvo 5.331 jungtuvės, 
gimė 4.981 kūdikis.

Iš viso per 1938 m. pir
mus 2 mėnesius buvo 7.024 
jungtuvės, gimė 10.222 kū
dikiai, mirė 5.637 asm. pri
augo 4.585 asm. (1937 m.— 
2.219, 1936 m. — 4.353).

Ekskursija į Lietuvą tie
sioginiu laivu Lancastria 
— visai skirtinga nuo pa
prastojo perplaukimo per 
Atlantą.

šeštadienį prieš piet (Ge
gužės 21 d.) sėdame į šį 
23,500 tonų svorio ir arti 
17,000 tonų talpos moder
nišką, aliejumi kūrenamą 
laivą ir lygiai 12 vai. palie
kame perkaitusį triukš
mingą New Yorką. Pasi
džiaugiame atviromis A- 
merikos pakraščių jūro-

BATAKIAI
(Tauragės aps.) 

“CENZUOTAS” VADAS
Šilutės teismo nubaustas 

Mickiškės kaimo mokyto
jas Fricas Trumpa paskir
tas jaunalietuvių vadu. 
Rimtesni žmonės dėl tokio 
įvykio labai stebisi.

Nori prisijungti du kaimai
Arti Mažeikių esantieji 

dešiniame Ventos krante 
Kurmaičių ir Troškučių 
kaimai, kurie buvo priskir
ti prie Tirkšlių valsčiaus, 
pageidauja prisijungti prie 
Mažeikių valsčiaus. Tirkš
liai, mat, daug toliau, ne
gu Mažeikiai, — tat suda
ro daug nereikalingų kelio
nių ir apsunkinimų, ypač 
pavasario ir rudens metu.

Balandžio 11 d. užsidegė 
vidury Balninkų miestelio 
esantis žydo Rufkės gyv. 
namas. Diena buvo labai 
vėjuota, tai gaisras nepa
prastai greit plėtėsi. Kol 
atvyko Ukmergės ir želvos 
ugniagesių komandos, ug
nis jau buvo apėmus 8 tro
besius. Ugniagesiams ener
gingai ugnį gesinant gaisro 
plėtimas buvo sustabdytas.

LIETUVOS DUKTERŲ ūk-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona VenienS,

311 K St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. —.Ona Ivaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fln. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 

TvarfcdarS — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
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. 

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

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

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

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

Iki pamatų sudegė Rufkės 
gyv. namas, jame buvusi 
kepykla ir krautuvė ir dar 
septyni trobesiai. Nuosto
liai labai dideli.

Manoma, kad gaisras ki
lo iš perdaug įkaitintos ke
pyklos krosnies.

Kiek Lietuvoje Žvėrių Ir 
Paukščių?

Lietuvos miškininkų žur
nalas “Mūsų Girios” pa
skelbė duomenis apie Lie
tuvos žvėrių ir paukščių 
skaičių. Kasmet žvėrys ir 
paukščiai tam tikrais bū
dais skaičiuojami. Žinoma, 
sunku visai tiksliai suskai
čiuoti žvėris ir paukščius. 
Vis tiktai toks skaičiavi
mas leidžia apytikriai su
žinoti, kiek Lietuva turi 
žvėrių ir paukščių. Čia pa
duodame Lietuvos žvėrių 
ir paukščių skaičius 1937 
ir 1938 metų pradžioje. Da
bar briedžių yra 290 (bu
vo 26), danielių — 36 (30), 
elnių — 99 (92), stirnų — 
26,741 (23,332), šernų — 
868 (625), vilkų — 146 
(126), lapių — 9,738 
(8911), kiškių pilk. — 97, 
827 (93,063), kiškių balt.
— 4,959 (2,873), barsukų
— 3,743 (2,357), voverių— 
46,803 (22,055), kiaunių— 
916 (577), ūdrų—141 (55), 
audinių — 20 (6), kurtinių
— 480 (386), tetervinų — 
19.975 (21,171), fazanų — 
32 (29), jerubių — 16,930 
(6133), gulbių 
gervių — 791 (386), juod. 
gandrų — 885 (433).

Iš šių skaičių matyti, kad 
beveik visų čia pažymėtų 
žvėrių ir paukščių per me
tus laiko žymiai padaugė
jo. Padaugėjimo priežas
tys bus tos, ka ddabar la
biau rūpinamasi žvėrių ir 
paukščių globa, tam tik
rais laikotarpiais draudžia
ma medžioti, retesniems 
gyviams yra skirti apsau
gos miškai (rezervai).

Tsb.

'mis ir ramiai išsimiegoję 
visą naktį pasukame vėl į į 
Ameriką pasveikinti isto
rinį miestą Bostoną. Čia 
paimame Naujosios Angli
jos keleivius, pasakome su
sirinkusiai miniai “Sudie” 
ir, lydimi garsiais šūkavi
mais ‘Laimingos Kelionės’,- 
išplaukiame į vėsias juras 
sekmadienį, gegužės 22 d. 
3 vai. po pietų.

GRAŽIAUSIU LAIKU 
PER ATLANTĄ

Gegužės mėnesio pabai
ga — geriausias laikas ke
lionei per Atlanto vande
nyną. Jūros, paprastai, ra
mios, oras malonus. Nieko 
negali būt malonesnio už 
praleistą visą savaitę šia
me jaukiame laive, kur nė
ra jokių varžymų, kur su
sidraugauja visų klasių ke
leiviai, draugėje vaišinasi, 
šoka, žaidžia, dainuoja... 
Specialėje ekskursijoje vi
suomet atsiranda senų pa
žįstamų, ar bent žmonių 
keliaujančių į tas pačias 
vietas Lietuvoje. Susidaro 
ir naujų pažinčių, kurios 
pasilieka minėtinos net vi
sam amžiui.

Laive nėra kas kita veik
ti, kaip tik linksmintis, 
skaniai prisivalgyti gausių 
valgių ir ramiai ilsėtis pa
togiose kėdėse ant atvirų 
denių, ar ruimingose salė
se, laivo knygyne, ar teat
re tesivaišinant vėsiu ang
lišku alučiu.

MATYT ŽEME
Gegužės 30 d. rytą sargy- 

bininkas iš laivo stiebo su
šunka: “Matyt žemė!” Bet 
ir be jo šūkio darosi aišku, 
kad žemė arti: tūkstančiai 
žuvėdrų ir tolydžių jūrų 
paukščių pasitinka laivą ir 
skraido aplink, gaudo iš 
vandenio pasiliekančias iš 
laivo atmatas. Pietų laiku 
laivas išdidžiai įplaukia į 
Anglijos uostą Plymouth. 
Keleiviai godžiai dairosi į 
žaliuojančius aplink kal
nus, žiūri į svetimos šalies 
žmones, atsisveikina su iš
lipančiais čia bendrakelei
viais.

Pastovėjusi penkias va
landas, paėmusi šviežio 
maisto ir tyro vandens, 
Lancastria vėl išplaukia į 
jūras. Bet šios jūros jau ne 
taip tuščios, kaip Atlantas. 
Čia kur tik pažvelgsi — vis 
matyt laivai, laiveliai, švy
turiai. Ore skraido begalės 
paukščių. Viskas mirga, 
visur gyvybė.
PAMATYSIME BELGIJĄ

Kitą rytą mes jau pama
tysime Belgijos krantus.

Tai čia toji Belgija, kuri 
pirmoji tiek daug nukentė
jo didžiojo karo laikais. 
Sustojame prie Ostend uo
sto. Belgijos keleiviai iške
liami į krantą tenderiu, o 
mes tuoj leidžiamės tolyn. 
Lancastria skubiai plaukia 
pro Belgijos, Olandijos ir 
Vokietijos krantus. Tolu
moje matyt švyturiai, mie
stų bokštai. Garlaiviai, bū
riniai laivai ir žvejų valtys 
matomi visur. Vakare mir
ga švyturių spinduliai ir 
žiburiai krantuose. Pakra
ščių jūros paprastai ra
mios. Pagaliau, kitą rytą 
priplaukiame upės Elbos 
žiotis su jos didžiaisiais 
tvenkiniais Brunsbbttel- 
koog į garsųjį pasaulyje 
Kiel kanalą.

STEBĖTINASIS KIEL 
KANALAS

Į Lancastria įlipa Vokie
tijos lovas (pilot) vesti lai
vą per Kanalą. Pietų laiku 
atsidaro tvenkinio vartai, 
pro kuriuos vienas paskui 
kitą įleidžiami įvairių ša
lių ir įvairaus didumo lai
vai. Lancastria kanale ro
dosi tikras milžinas. Ji už
ima beveik pusę kanalo 
pločio. Keleiviai iš laivo 
tiesia rankas ir bando skin
ti nuo krantų gėles. O tie 
krantai puikių puikiausi! 
Pavyzdingai apdirbti lau
kai, žaliuojančios lankos, 
gražūs ūkiai, retkarčiais 
poetiški miestai ir mieste
liai — viskas čia pat prie 
laivo šono. O mes ramiai 
sėdime didžiuliame laive ir 
slenkame tolyn. Mums ku
kuoja jau lietuvišku balsu 
gegutė, ore gieda vyturė
liai, pievose vaikštinėja 
garnys, o iš kiemų mosti- 
kuoja skarelėmis gyvento
jai. Penkis kartus Lancas
tria pralenda pro milžiniš- 
čią. Keleiviai eina lažybų, 
kad laivas nepralysiąs pro 
apačią. Bet Lancastrios au
kų geležinkelio tiltų apa- 
kšti stiebai sustumiami lyg 
teleskopas, ir ji pralenda.

Sunku apsakyti šias de
šimtį valandų, teikiančias 
tikrai jaudinančių ir domi
nančių įspūdžių kelionėje 
per šį garsųjį Kiel kanalą, 
kuris laikomas vienu di
džiųjų statybos stebuklų 
pasaulyje.

Kitame kanalo gale mies
tas Holtenau, o toliau dide
lis uosto miestas Kiel, ku
rio vardu ir kanalas dabar 
vadinamas.

BALTIJOS JŪROJE
Išplaukę iš Kiel kanalo, 

mes atsiduriam jau Balti
jos jūroje, kuri plauja ir 
mūsų brangios Lietuvos

Rio de Žaneiro —“Eltos” 
. korespondento Pietų Ame
rikoje žiniomis, šiuo metu 
Brazilijoje yra penkios lie- 

j tuvių pradžios mokyklos. 
Jos visos yra Sao Paulo 
mieste. Įvairiuose Brazili
jos provincijos miestuose 
ir miesteliuose bei fazen- 
duose taip pat yra daug lie- 

I tuvių, kurie turi nemaža 
j mokyklinio amžiaus vai- 
i kų. Provincijos lietuviai

Jonas Grebliauckas
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

Telefonas: Plaza 1350.

The Flejship S.S. Sutcndem
Patogūs, greiti ir švarūs laivai. Į 
Lietuvą 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 kreipkitės 
pas vietinius mūsą autorizuotus a- 

gentus arba J
HOLLAND-AMERICA LINE

Artimiausią J. A. V. Ofisą
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
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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 maihng at special rate of postage provided for in Section 1103 
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Domestic yearly ,........... ....„•...... $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ...........................  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...................... $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ....................  $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

. t; Telephone SOUth Boston 2680.

Vargas Komunistams Su 
Brazilijos Prezidentu

Brazilija patraukia mūsų dėmesį dėl dviejų prie
žasčių: kad jos prezidentas vadinasi Vargas (kaip tas 
žodis gerai pažįstamas lietuviams!) ir kad joje nese
nai kilo revoliucija. Kai dėl prezidento tautybės, mes 
galime jį savintis, ar ne, — tas jam skirtumo nesuda
rys: jis yra ar bent sakosi esąs brazilietis ir dar nori 
būti savo šalies prezidentu, ne dėl kokios tuščios gar
bės, bet dėlto, kad mano galįs įvesti ten tinkamą tvar
ką. Svarbu ne jo tautybė, bet charakteris, dėl kurio 
tvirtumo ir rimtumo kaip tik ir kilo revoliucija. Pri
puolamai kalbant, toji revoliucija tai tik nevykęs suki
limas, kuriame žuvo apie 10 žmonių ir 500 buvo suareš
tuota. Tuo būdu, “revoliucija” liko užgniaužta pačioj 
pradžioj. Mums čia daugiau įdomios priežastys, dėl ku
rių ji iškilo.

Yra keletas dalykų, kurie labai nepatinka raudo
niesiems Brazilijos agitatoriams. Visų pirma, konstitu
cijos pradžioje yra šitokie žodžiai: “Mes, Brazilijos at
stovai, pasitikėdami Dievu” ir tt. Bedieviams komunis
tams žodis Dievas, įterptas į tokį svarbų dokumentą 
kaip šalies konstitucija, yra stačiai neįmanomas daly
kas. Jau 20 metų kai jie atvirai kovoja prieš Dievą, tam 
tikslui išleidžia kasmet šimtus milijonų rublių, ir štai 
koks rezultatas: milžiniška Brazilijos valstybė oficia
liai pareiškia, kad ji eina su Dievu! Juk tik dėl to vieno 
reikia revoliucija sukelti. Bet yra ir daugiau nepaken
čiamų dalykų. Kalbėdama apie šeimos nepaliečiamybę, 
Brazilijos konstitucija štai kaip pasisako: “šeimą su
daro neišardoma moterystė, kurią pati valstybė globo
ja”. Ir tai ne tušti žodžiai, dar viena valstybinės tvar
kos atspara — šeimyna yra apdrausta nuo bedievių 
pasikėsinimų. Tas, žinoma, komunistams ir gi nepaken
čiama. O ką pasakyti apie sąžinės ir asmens laisvę, ka
talikiškąją veiklą, bedievių pažabojimą — visus tuos 
dalykus, kurie yra Brazilijoj ir kurie įvaro šiurpulį į 
bolševikų nugarą?

Prezidentas Vargas dėl konstitucijos krypties ne
gali būti kaltinamas, nes ne jis, o Brazilijos valstybė ją 
sukūrė. Mat, Brazilija, katalikiška šalis, nesidrovi eiti 
su Dievu ir vadovautis Jo įsakymais. Bet raudonieji 
kaltina prezidentą už tai, kad jis konstitucijos reikala
vimus uoliai vykdo. Jis neleidžia jokios bedieviškos 
propagandos ir atvirai bolševikams pataria kraustytis 
į Rusiją. Tačiau bolševikai ten nesikrausto, nes gerai 
žino, kad ir pas Staliną ne pyragai. Žemiškojo rojaus 
mėgėjai niekur rojaus nesuranda. Rusijoj paliko ne
laisvę, Brazilijoj rado — Vargą. . k.

Maskvos Ranka Už Vilniaus 
Reikalo

Nuo Lenkijos ultimatu
mo Lietuvai momento lie
tuvių komunistų spauda ir 
organizacijos Amerikoj iš 
pat pamatų pakeitė savo 
nusistatymą ne tik Vil
niaus, bet visos Nepriklau
somos Lietuvos klausimu. 
Pirmą sykį per 20 metų jie 
sušuko už Nepriklausomą 
Lietuvą. Paviršutiniškai 
žiūrint, ar mažiau apsipa- 
žinusiems su Maskvos poli
tiniais skymais, atrodytų, 
kad mūsų komunistai, Tė
vynės paklydėliai, sugrįžo 
prie savo motinos ir pasi
darė ištikimi jos sūnūs. 
Daugelį lietuvių suvedžioja 
dar ir tas faktas, kad, kaip 
jų vadai, taip spauda šiuo 
momentu rodo daugiau 
veiklumo Lietuvos klausi
mu* nei bet kuri kita lietu
vių grupė. Kadangi toks 
klaidinimas lietuvių gali 
būti pavojingas Lietuvai, 
tai jaučiu pareigą, kaip lie
tuvis, kreipti ištikimos

Lietuvai spaudos dėmesį į 
šį didžiausios svarbos Lie
tuvai klausimą. Kad ištiki
mi savo tėvynei lietuviai 
neliktų svetimos valstybės 
agentų suklaidinti, ištiki
moji spauda turi pilnai nu
šviesti faktus ir sąlygas, 
kurios Maskvai ištikimus 
agentus verčia neva Lietu
vos likimu “susirūpinti”.

Mūsų ištikimoji spauda 
turėtų . savo skaitytojus 
plačiausiai ir pilniausiai 
informuoti ir pabrėžti, kad 
lietuviai komunistai veikė
jai, jų spaudos redaktoriai 
su visais štabais, jų orga
nizacijos ir net eiliniai na
riai, kol jie pasilieka ko
munistų internacionale, y- 
ra po savo rūšies griežta 
priesaika būti ištikimais 
Maskvai ir, kaip visi gerai 
žino, Rusiją jie vadina sa
vo tėvyne. Kaip dviejų mo
tinų, taip dvejų tėvynių 
žmogus negali turėti. Taigi 
jei jų tėvynė yra Rusija,

būti ir hera tėvynė. Jei jie 
dabar neva “susirūpino” 
Lietuva, tai, aišku, tai daro 
turėdami tikslo tuo veiki
mu savo tėvynei Rusijai 
pasitarnauti.

h Antras faktas, kurį išti
kimoji mūšų spauda turė
tų savo skaitytojams nuo
dugniai išaišknti tai, kad 
komunistinė Rusija prakti
kuoja griežtą šavo idėjų ir 
principų ortodoksizmą. Ko
munistams, jų spaudai ar 
organizacijoms ne tik ne
valia jokių nusistatymų ar 
principų nustatyti, bet nei 
savo nuomonę pareikšti. 
Jie yra tik Stalino klikos 
diktuojamas gramofonas. 
Dėlto jų tas griežtas nuo
monės ir taktikos Lietuvos 
klausimu pakeitimas nėra 
jų proto ir sąžinės padaras, 
bet grynai ir išimtinai Sta
lino klikos padiktavimo pa
daras. Taigi, lietuviai turi 
tai įsidėmėti, kad ne mūsų 
komunistai pasikeitė, bet 
Stalino režimas juos pakei
tė. Jeigu Stalino režimas 
juos pakeitė, tai jis turėjo 
tikslo tai padaryti. O tas 
tikslas labai aiškiai mato
mas iš. visų tų planų, ku
riuos jie dabar siūlo Lietu
vos klausimu ir iš tų kriti
kų, kurias jie taip gausiai 
Lietuvos užsienio politikos 
klausimu pila.

Komunistai nekritikuoja 
Maskvos, kuri nedavė Lie
tuvai paramos susikirtime 
su Lenkija, bet jie ‘pliekia’ 
Lietuvą, kad ji neturėjo 
militarinės sutarties su 
Rusija. Ir dabar gausingų 
planų, Lietuvai siūloma, 
svarbiausias punktas —tai 
susirišimas su Rusija mili- 
tarine sutartimi. Tas aiš
kiai parodo, kodėl Stalino 
agentai mūsų komunistus 
pakeitė. Jie tikisi, kad tuo 
komunistų neva “sugrįži
mu” prie Lietuvos, mūsų 
komunistams pavyks lie
tuvių išeiviją apie save su
burti ir padaryti užtekti
nai spaudimo Kauno vy
riausybei, kad ji ta pras
me pakeistų užsienio politi
ką, susirištų su Rusija mi- 
litarine prievole. Kodėl 
Maskva to siekia? Tam yra 
labai svarbi karo strategi
jos priežastis. Maskva ži
no, kad jos susidūrimas su 
Vokietija yra tik laiko 
klausimas, tai yra, kaip 
greit Hitleris karui pasi
ruoš. Rusijai yra strategi
nis išskaičiavimas turėti 
Lietuvą savo pusėje kaip 
užtikrintą talkininkę. Lie
tuva tada būtų Rusijos a- 
vangardas kairiajam vo
kiečių lenkų fronte. Ji ga
lėtų bent tam tikrą laiką 
kairįjį to fronto sparną su
laikyti ir duoti progą rusų 
armijai įsteigti ir sustip
rinti savo jėgas Lietuvos 
teritorijoje ir sudaryti vo
kiečių lenkų armijoms pa
vojų žengti prie savo pir
mo objekto — Ukrainos 
užkariavimo.

Koki rezultatai galėtų 
būti Lietuvai?

Pirmiausia, Lietuvai tek
tų patekti pirmutinei į to 
žūtbūtinio karo ugnį ir pir
mutinei panaudoti savo uti
litarines jėgas. Karui pa
sibaigus, kad ir Rusijos 
laimėjimu, Lietuva galėtų 
nebeturėti jėgų savo reika
lavimams paremti ir gal 
tektų pasiterikinti tik Ru
sijos malone. Antras da
lykas,- tada didžiausi mū
šiai eitų Lietuvos teritori
joj, jos miestai ir kaimai 
galėtų būti nuterioti, kraš
tas su žeme sumaišytas, e- 
konominis gyvenimas su-

vėl atsidurti griuvėsiuose, 
kaip buvo po pasaulinio 
karo. Kaunas, sakoma, da
bar devintą sykį atstaty
tas, tad ar tik nereikėtų at
statyti dešimtą sykį? Iš to 
dabar gražaus modernaus 
miesto galėtų likti griuvė
siai, o Rusijos teritorija 
gal liktų neliesta, ar mažai 
paliesta. Tai toki būtų re
zultatai susirišimo su Ru
sija. Taigi, komunistų siū
lomi planai Lietuvai yra! 
pražūtingi ir todėl lietuvių: 
visuomenei nepriimtini.

Kokios politikos Lietuva 
turi siekti? Neutralumo.

Lietuva turi derinti savo 
užsienio politiką tarp Ru
sijos ir Vokietijos. Su vo
kiečiais galima susitarti. 
Nepuolimo sutartį pasira
šyti ir santykius pagerinti 
tuo pačiu laipsniu, kaip su 
Rusija. Lietuva su Vokieti
ja neturi svarbių nei politi
nių, nei ekonominių kivir- 
čių ar interesų susidūrimo. 
Jei dabartinis Lietuvos re
žimas to nesugeba padary
ti, tai jis turėtų būti pa
keistas tokiu, kokis suge
bėtų tai atlikti.

Koki rezultatai būtų iš 
neutralumo politikos? Tai 
duotų progos Lietuvai iš
vengti bent pirmutinei pa
tekti į vokiečių rusų karo 
ugnį. Arba gal visai išsilai
kyti nuo įsivėlimo į tą ka
rą. Tada Lietuvos teritori
ja liktų nepaliesta, jos eko
nominis gyvenimas nesu
griautas. Miestai pasiliktų 
sveiki. O karui pasibaigus, 
kada abi pusės būtų savo 
jėgas išsieikvoję, Lietuva 
turėtų savo militarinės jė
gas tvirtas, nepaliestas ir 
galėtų jomis savo reikala
vimus taikos klausime pa
remti. Tada Lietuva turė
tų progos daugiau laimėti, 
negu ji dabar tikisi. At
minkit patarlę: Kai du pe- 
šali, trečias naudojasi. Tai
gi, Lietuva turi vesti tokią 
politiką, kad būtų tuo tre-j 
čiu. Neutralumo siekti. To
kią politiką dabar pasibrė- 
žė Anglija Rytų klausimu. 
Tokios politikos Anglija 
visados laikėsi ir visados 
laimėjo ir susikūrė milži-i 
nišką imperiją. Kodėl Lie-į 
tuva negali panaudoti pro
tą ir pasekti išmintinges- 
nį ? Gali ir privalo. Mūsų 
spauda ir turi mušti į tą 
tašką. Tada komunistai jo
kio pasisekimo Rusijos 
naudai ir Lietuvos nenau
dai nepasieks.

Amerikos lietuvių ištiki
mosios spaudos ir organi
zacijų kontrakcija.

Mes čia turim grupę so
cialistų, sekančių Lietuvos 
socialdemokratus, sanda- 
riečių, sekančių Lietuvos 
liaudininkus. Tai kairysis 
sparnas. Turim tautinin
kus, sekančius Lietuvos 
tautininkus ir Katalikų 
Federaciją, sekančią Lietu
vos krikščionių demokratų 
partiją. Nežiūrint daugelio 
didelių skirtumų įvairiais 
politiniais klausimais, ta
čiau viename punkte skir
tumo tarp jų nėra. Tai Lie
tuvos ištikimybės klausi
mu. Nei vieni iš jų neturi 
ir nesisavina jokios kitos 
Tėvynės, kaip Lietuva. Vi
sos tos grupės turėtų ben
drai ir sutartinai veikti 
bent vienu klausimu: nelei
sti Lietuvai svetimai gru
pei kištis į Lietuvos reika
lus. Jos visos turėtų vie
ningai daryti įtakos į Kau
no vyriausybę, kad ši siek
tų neutralumo vokiečių ru
sų susidūrime. Tam tikslui 
turėtų sudaryti tam tikrą

Kibirkštys
Tautininkų Valdžios Burbulas

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas iš New Yorko 
prisiuntė šiokio turinio ži
nutę/ .

“Darbininkai Patenkinti 
Konstitucija

Kaunas, gegužės 10 die
ną. Darbininkų Atstovai, 
Darbo Rūmuose pasiuntė ! 
valstybės Prezidentui Sme-: 
tonai, Ministrui Pirminin-J 
kui kun. Mironui ir Seimo 
Pirmininkui Šakeniui svei
kinimus reikšdami pasiten
kinimą naująja konstituci
ja, kuri įsigaliojo gegužės 
12 d.”

“Darbininkų atstovai pa
tenkinti naująja Lietuvos! 
konstitucija”. Kas tokie! 
tie atstovai? Aišku, tai: 
tautininkų atstovai. Mes• 
žinome, kad Lietuvoje yra! 
Katalikų Darbininkų orga- 
nizacija ir jos atstovai jo-į 
kio pasitenkinimo prez. 
Smetonai nesiuntė ir nega
li siųsti, nes tautininkų 
valdžios išleista konstitu
cija susiaurina Katalikų 
Bažnyčios teises. Katalikai 
negali tylėti ir netylės dėl 
tokios konstitucijos.

“Darbininko” No. 33 tilpo 
Lietuvos Komiteto “Pro 
Deo” memorandumas nau
jos konstitucijos reikalu, 
kur tarp kitko sako:

“Naujoji konstitucija y- 
ra žalinga tautai visų pir
ma dėl to, kad ji atidaro 
galimybių pilnai ir visiš
kai pavergti piliečius vals
tybei, atimant iš jų beveik, 
visas žmogiškas teises.

“Konstitucija tik vieną 
teisę garantuoja, tai teisę 
tikėti, arba netikėti, staty
mą lygiomis tikinčius su 
netikinčiais. (§20, 28, 29 ir 
30). Visos gi kitos teisės,! 
kad ir žadamos globoti, ta-. 
čiau valstybės organams i 
paliekama teisė jas sus
penduoti pagal reikalą ir 
savo nuožiūrą”.
—. - —
veikimo programą ir apa- į 
ratą. Bent spauda turėtų! 
daugiau reaguoti į šį daly
ką. Visų minėtų grupių 
spauda turėtų mušti tuo 
klausimu į vieną tašką. Tu
rėtų iF galėtų įtikinti savo 
sekėjus ir pritarėjus, ly
giai ir gausingą nepartinę 
bei neorganizuotą visuo
menės dalį, kad svetimai 
valstybei ištikimybę pri- 

; siekę nedirba Lietuvos 
naudai, bet naudai tos val
stybės, kuriai jie prisiekę 
ir kurios paliepimu jie kal
ba ir veikia. Tai labai svar
bus reikalas. Didesnio pa
vojaus tautai negali būti, 
kai netekti savistovumo ir 
klausyti svetimos tautos 
diktavimų.

Ką manote, gerbiami žur
nalistai, politikai ir visuo
menininkai? Jei Lietuvai 
ištikimas elementas tylės, 
o svetimai valstybei prisie
kęs Lietuvos likimu žais, 
tai tas svetimas elementas 
gali klaidinti daugelį lietu
vių, iš ko gali būti žalos ir 
mūsų Lietuvai. Pagal ; >k’ 
te. Veikit! D. Klinga.

Toliau apie Santykius su 
Bažnyčia, remiantis kons
titucija, rašo:

“Tačiau didžiausios ža
los naujoji Konstitucija 
kėsinasi daryti tautai ir 
Bažnyčiai, pasišaukdama 
pastatyti Bažnyčią paklus
niosios tarnaitės vietoje 
(valstybei).

“Konstitucija leidžia val
stybės pripažintoms baž
nyčioms ir jos kongregaci
joms laisvai skelbti savo 
mokslą, melstis ir atlikinė- 
t apeigas (28, 29 str.), ta
čiau visa ta bažnyčių veik
la “negali būti naudojama 
tam, kas priešinga Konsti
tucijai ir įstatymams” (32 
str.), suprask net jeigu 
Konstitucija ir įstatymai 
ateityje panorėtų eiti Baž
nyčios ir tikinčiųjų perse
kiojimo keliu. 32-as Kons
titucijos straipsnis paduo
da Bažnyčią policijos prie- 
žiūron, kada bus palikta ei
linio policininko kompe
tencijai ir nuožiūrai spręs
ti to ar kito dvasininko 
valstybei lojalumas. Šios 
Konstitucijos dvasia ei
nant, netolimoje ateityje 
galima bus susilaukti įsta
tymų, kur visa ‘Lietuvos 
Bažnyčia atsidurs “pod 
nadzorom policii”, kur ku
nigai ir vyskupai bus sus
kirstyti į “blagonadiož- 
nus” ir “neblagonadiož- 
nus”.

“Žinoma, Konstitucija: 
duoda bažnyčioms ir ki
toms tikybinėms organiza
cijoms teisinio asmens tei
sių, tačiau ir “šių teisių ri
bos nustatomos įstatymu” 
(30 str.). Kas blogiausia,! 
kad Konstitucija nebega-: 
rantuoja Bažnyčiai teisės 
tvarkytis einant savo ka
nonais. (1928 m. Konstit.! 
84 str., o to vietoje įveda 
straipsnį, kuriuo “Bažny
čių bei kitų tolygių tiky
binių organizacijų padėtis 
valstybėje nustatoma susi
tarimu arba įstatymu” 
(23 str.).

“Visas IV Konstitucijos 
Skyrius pavadintas “Tiky
ba”, yra vaisius valdovų 
nusileidimo mūsų neskait
lingai, bet jau drąsiai ke
liančiai galvas laisvamani- 
jai, o gal net ir tam tikrų 
kaimynų spaudimui. Pa
statydama Bažnyčią rolėn 
nepatikimo ir tik toleruo
jamo bendradarbio, Kons
titucija jau iš anksto paša
lina visas galimybes dar
naus ir abiem pusėm nau
dingo bendradarbiavimo.

“TojeKonstitucija yra ne' 
kas kita, kaip nedėkingų ( 
vaikų spiovimas veidan -sa
vo motinai".

Kunigai Rusijoj
Iš 500 katalikų kunigų 

Rusijoje laisvų yra tik 13 
ir tie tik seni ir ligūsti.

Prierašas. Šis straipsnis 
diskusinis. Šį kartą tik pa
žymėsime, kad p. D. Klin
ga klysta sakydamas, kad 
Katalikų Fedėracija seka 
Lietuvos Krikščionių de
mokratų partiją. Katalikų 
Federacija yra ne politinė 
organizacija. Ji stovi Lie
tuvos ir mūsų išeivijos ka
talikų reikalų sargyboje.

Trys iš jų aptarnauja sve
timšalius miestuose. Tuo 
būdu neužilgo Rusija liks 
be katalikų kunigų. Šven
tasis Tėvas patvirtino pla
ną kunigams ruošti. Euro
poje ir Azijoje, kur gyve
na rusų emigrantų, bus 
steigiamos kolegijos, kur 
rusų jaunuoliai galės ruoš
tis kunigo pašaukimui. To
kios kolegijos jau veikia 
Namure (Belgija) ir Man- 
džūrijoje.

Lietuvos Valdžia Suvalsty
bins Katalikų Mokyklas

Kaunas, Lietuva — Ba
landžio mėnesio pabaigoje 
įvyko mergaičių žemės ū- 
kio mokyklų namų ruošos 
mokytojų suvažiavimas, 
kuriame žemės ūkio de- 
partmento direktorius p. 
Tiškus pareiškęs, kad pri
vačias mergaičių žemės ū- 
kio mokyklas valdžia yra 
nusistačiusi greitu laiku 
suvalstybinti.

Lietuvoje katalikų drau
gijos išlaiko 13 žemės ūkio 
mokyklų. Štai kurios drau
gijos tokias mokyklas iš
laiko: L. K. Moterų Drau
gija — 4 privačias žemės 
ūkio mokyklas; Švč. Jė
zaus Širdies Kongregacija 
— 1; Moterų Kultūros dr- 
ja — 1; Lietuvaičių Švieti
mo draugija — 1; Žiburio 
draugija — 1; Be to, mer
gaičių namų ruošos moky
klas laiko Šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacija — 2; 
Lietuvaičių Švietimo drau
gija — 2; Seselių Bendrija 
1 mokyklą.

Vadinasi, Lietuvos tauti
ninkų valdžia yra nusista
čiusi tas visas katalikiškų 
draugijų išlaikomas moky
klas suvalstybinti.

Koks tikslas? Aišku, kad 
tose mokyklose mergaitės 
negautų katalikiško auklė
jimo. Tai skaudus katalikų 
įžeidimas.

Lietuvio-Lenko Dvikove 
Vilniuje

“M. L.” bendradarbis, K. 
B. Bumšas, pasidžiaugda
mas vilniečio lietuvio drą
siu ištikimumu ginant tau
tos garbę, papeikia pasi
rinktąjį būdą — dvikovę.

“Jau praeito šimtmečio 
pabaigoje beveik visų ša
lių įstatymais dvikovė bu
vo uždrausta. Šiame šimt
metyje beliko ji leista vien 
pas vokiečius, ir tai labai 
išimtinais atsitikimais. 
Bet Vokietija juk viešai 
yra pasisakiusi einanti se
nojo germaniškojo pago- 
nizmo keliais. Dvikovė dėl 
savo žiaurumo smerkiama 
katalikų Bažnyčios. Vargu 
rasis lietuvis, kuris papeik
tų p. žyžmarą už tai, kad į- 
žeidusiam viešai tautą len
kui jis rėžė į veidą. Na, ir 
gana. Kam dar ta dvikovė? 
Ar Lietuva bus laiminges
nė, jei vienas iš jų bus su
žeistas ar užmuštas?

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS ""
• . % * J*

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
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Ar Padedi Savo Bažnyčią
Vertė — GINTARAS

(Kun. J. A. Karaliaus premijuotas vertimas) 
KLEBONO NUOMONĖ

“Bažnyčios vyriausybė nubaudžia dvasiškį, nesu
gebantį valdyti savo parapijos biznišku būdu. Kunigas 
turi jiems įteikti parapijos apyskaitą ne tik iš medžia
ginių, bet ir dvasinių dalykų. Jam nepavykus asmens 
ir bažnyčios skolų išlyginti, parapijiečiai nustoja juomi 
pasitikėję, o Bažnyčios vadovybė paskiria jo vieton ki
tą kleboną, sugebantį sutvarkyti dvasiškus ir finansi
nius dalykus, ir galintį parapiją iš skolų pakelti.

“Besistengdami sudurti abu galu ir tuo pačiu sko
las išmokėti, mes tikėjimą esame nupiginę savo kortų 
vakarais, parapijos vakarienėmis, baliais ir bazarais. 
Mūsų nevedusieji darbininkai labiau brangintų savo! 
tikėjimą, jei už jį tektų jiems bent truputį pasiaukoti.' 
Neapmokama tikyba branginama tiek, kiek neapmoka
mi teatrai. Patyrimas rodo, jog kas gauna ką dykai, 
tas niekad jo tikrai neįvertina. Žmogus, paveldęs tur
tų, bet niekuomet jų neuždirbęs, nežino nei dolerio ver
tės, nei ką jis reiškia. Be to, neuždirbti pinigai dažnai 
veda dykaduonius į nelaimę ir pražūtį.

“Klebonas, nepaskatindamas nevedusio jaunimo 
užmokėti bažnytinių duoklių, tuomi apsunkina vedu
sius vyrus, nes jie mažiau pajėgia bažnyčios naštą pa
kelti. Toksai dvasios vadas daro skriaudą tiems na
riams, kurie yra bažnyčios šulai. Jis gal ir ugdo netei
sybę tuose žmonėse, norinčiuose neapmokamo tikėji
mo, kai tuo tarpu šventa yra prievolė už jį mokėti.

“Veltėdis ir dykaduonis, taip pasauly, taip bažny
čioje, aptemdo gyvenimą mokantiems už visa, ką gau
na. Visiems parapijiečiams užsimokant sulig išgalės, 
“pinigiški pamokslai” nykte išnyktų. Tuomi labiausia 
džiaugtųsi klebonas, nes dvasiškiui nieko nėra taip ne
malonaus, kaip kad kalbėti iš sakyklos apie pinigus, o 
klausyti tokių prašymų — ir duosniems parapijonams 
gana įkyru ir nemalonu”.

SAVO BAŽNYČIĄ LANKYKITE
Kunigui svarbu pažinti visus savo parapijiečius. 

Geros tvarkos dėliai, žmonėms derėtų į savo parapijinę 
bažnyčią eiti. Ton bažnyčion tebūna pakrikštyti jūsų 
vaikai; iš ten mirusieji turėtų būti nulydėti kapuosna. 
Iš vietinio klebono tikitės priimti Paskutinius Sakra
mentus; savo vaikus leiskite į parapijinę mokyklą, o iš
imant retus atsitikimus, toj bažnyčioj ir šv. Mišių iš
klausykite.

Nepaisant, kad kitos parapijos kunigas yra iškal
bingesnis pamokslininkas, arba kad jį labiau myli už 
savo kleboną, vienok visa tai tavęs nepateisina, jei re- 
gulariškai eini ten Šv. Mišių išklausyti.

Svetimam mieste tau nevalia balsuoti, nors tavo! 
balsas ten svaresnis būtų. Kitame mieste lygiai neleis
tina nė taksų mokėti, nors jos ten ir mažesnės būtų.| 
Taigi, visame kame privalo būti tvarka, ypač parapijos 
reikaluose, kad klebonas tikrai galėtų sakyti: “Aš 
pažįstu savuosius, ir manieji pažįsta mane”.

Perdaug yra katalikų, linkusių prie teatrinės nuo
monės, būtent: “Eisi - kur neisi ten užsimokėk”. Reiš
kia, jie moka tik tada, kada bažnyčion eina. Ne kas ki
ta, o tokia padėtis davė pradžią nelemtam papročiui 
duokles kolektuoti prie bažnyčios durų. Katalikai tam 
įpročiui pasipriešino, bet nuo pačių jų priklausė tos sis
temos atitaisymas. Kiekvienas klebonas bevelytų para
pi jonus lankyti savo bažnyčią regulariškai, — norėtų, 
kad kiekvienas parapijietis užimtų savo tam tikrą 
vietą suoluose, — ir kad kiekvienas vedęs žmogus turė
tų savo šeimynišką suolą bažnyčioje.

RAŠYDAMAS PASKUTINĖS VALIOS UŽRAŠĄ
Kiekvienam pasiturinčiam žmogui derėtų savo tes

tamentą pagaminti. Patekus mirties patalan, tau bus 
reikalinga kiekviena minutė susikaupti ir pamąstyti a- 
pie sielos padėtį. Tad negaišink to brangaus laiko besi-l 
rūpindamas, kaip čia paskirti paliktus žemės turtus. 
Gink, Dieve, kad tavo vaikai tau neprimintų tokio da
lyko, kurį seniau galėjai sutvarkyti. Tokiu būdu advo
katai neateis pasikalbėti apie turtų padalinimą, ir jie Į 
tavęs nesujaudins. Užrašęs savo testamentą kol dar e-

Lietuvos etnografinės parodos atidarymas Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejuje.

■
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si pilno proto ir sveikatos, ramiau ilsėsies, lengviau ir 
į laimingiau atsisveikinsi su šiuo pasauliu.

Tikėk šio poakio tiesa: “Kas beturčiams duoda, tas 
paskolina Viešpačiui”, kuris moka didelius nuošimčius. 

^Neužmiršk bažnytinių arba labdaringų įstaigų; aprū-. 
pink savo bažnyčią kokiu nors reikalingu jai daiktu. 
Anglijos kardinolas Manning dažnai sakydavo: “Tes
tamentas, kuriame Dievas užmirštamas, tėra blogas 
užrašas”. Ir tai gryna teisybė, nes tokio užrašo auto
rius nepripažįsta esąs Dievui skolingas už visa, ką jis 
kitiems palieka. Be to, jis tuomi parodo savo nedėkin
gumą ir skriaudžia savo sielą.

Kaip gi nepamiršti Dievo? Ogi paskirdamas šiek 
tiek labdaringai įstaigai, ypač Bažnyčios globon. Be

•

VILNIAUS LIETUVIŲ ŽYGIAI DĖL SAVO TEISIŲ

—

ATSIVE2KITE 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
Prarykite brošiurflčs "AA«i vežkite Savo 

Gimines iš Europos".
Informacijų prašykite pas savo artimiausią 

CUNARD LINE agentą arba , 

CUNARD WHITE STAR LINE 
25 Broadvvay 393»Boylston«St..

ją, Lietuvių šv. Kazim 
Draugiją, Lietuvių M< 
tojų Sąjungą, Lietuvi) 
kio Draugiją, Lieti 
Mokslo Draugiją, Lieti 
Sporto Klubą. Be to, t: 
memoriale paliestas 
niaus Vytauto Didž 
gimnazijos ir dažnesnio 
tuviško laikraščio leid 
klausimai.

Tą memorialą į Varš 
nuvežė kun. šamb. A. 1 
kantas ir R. Mackevič 
Kadangi tuo laiku Le: 
jos ministeris pirminin 
buvo išvykęs į inspekc 
tai balandžio 4 d. šią d 
gaciją priėmė Lenkijos 

l vicemini 
ris Nakoniečnikov - K 
kovskis. Pasikalbėj 
kartu dalyvavo ir tautj 
departmento viršininko 
dėjėjas Jaroslavskis. D 
gacija įteikė memorial; 
žodžiu pailiustravo dal 
tinę Vilniaus lietuvių b 
lę. Viceministeris apie 
pažadėjo referuoti mi: 
teriui pirmininkui, kai 
tik sugrįš iš inspekcijo 
kartu pažadėjo artimi 
siu laiku išspęsti memo 
le paliestus klausimus.

Kaip bus išspręsti mei 
riale paliesti klausin 
lietuviškų draugijų ati 
rymas, gimnazijai te: 
pripažinimas ir dažnes 
lietuviško laikraščio le 

jo atsieks. Reikia pripažinti, kad toji DVIGUBA kolek- mas — tuo tarpu nieko

Lietuvos spaudoje jau neša vienkartinis Vilniaus 
buvo rašyta, kad kovo pa-, krašto 
baigoje Vilniaus krašto 
lietuvių uždarytų organi
zacijų atstovai parašė Len
kijos ministeriui pirminin
kui gen. Skladovskiui me
morialą, kuriame nušvietė 
dabartinę Vilniaus krašto___
lietuvių būklę ir, kaip pra- ją, Švenčionių “Ryto” Dr-

■ _ __________________________________________________________________________ I

lietuvių leidinys 
“Mūsų Buitis”, prašė ati
daryti lenkų administraci
nės valdžios uždarytas šias 
lietuvių draugijas: Tautinį 
Vilniaus lietuvių komitetą, 
Lietuvių Labdarybės drau
giją, Vilniaus ..“Ryto” Dr-

pat, kiek ir bažnyčios. Ar gi tame neglūdi kažko netin-to, tėvai bus užtikrinti kad Dievas palaimins užrašytus mQ vieįačiui ir jtganytojui6?
turtus ir vaikams paskirtas nuosavybes. Toksai palai- .

I

Kaslink aukų šv. Mišioms, — gal geriau būtų pa- prievolės, nustojate dvasinių ir medžiaginių malonių; ^aus "reikalu 
skirti tam tikslui kiek pinigų, ir, dar gyvam tebesant, (3) tuo budu pratinate savo vaikus nepildyti vienos iš rį 
pavesti juos ištikimam draugui. Tokiu būdu, šv. Mišios svarbiausių priedermių, 
už tavo sielą užtikrintos bus, ir blogi arba nerūpestin-j Nevelinate netekti darbo ligos metu, nei dakta- 
gi vaikai negalės tėvams užginti bent tokio suraminimo rams už patarnavimą mokėti, tačiau dažnai esate pri- 
ir laimės. versti tuos nemalonumus pergyventi. Ar čia tik ne

Be galo skaudu išgirsti katalikus, kivirčijantis dėl Dievo surėdymas, kuriuomi atima iš jūs ir pinigus ki- 
testamento, kuriame giminaitis šiek tiek paskiria lab-Į tiems išdalina, o tie pinigai Jam priklausė, bet jų neuž- 
darystės tikslams. Kartais skaitome apie viršminėtusį simokėjote ? 
atsitikimus, ir tenka tik apgailestauti tokių apjakintų 
asmenų, kurie nesupranta, jog savo skandalingais veik- jų šelpia didelę daugybę? Kas neturtingas, jei ne eili- 
smais jie užsitrauks ant savęs Dievo prakeikimą dėlto, nis klierikas, bet Bažnyčiai per daugelį metų tenka iš- 
kad su advokatų pagalba jie dedasi į savo kišenius tai, lavinti beiūšauklėti jų tūkstančius? 
ką giminaitis paskyrė Kristaus Bažnyčiai, Dievo be
turčiams arba našlaičiams. ~

PALIK DALELĘ SAVO BAŽNYČIAI
Pinigai, skiriami tam tikrai bažnyčiai, turėtų bū

ti pavesti tos bažnyčios klebonui. Tiesa, tikybos tiks
lams nevisi tegalime daug aukoti, bet pasiturintieji ga
li savo bažnyčiai paskirti bent 25, 50, arba 100 dolerių.' w 
Šiam faktui pasikartojus 10 arba 20 sykių metams J 
bažnyčios skolų klausimas savaime išsispręstų.

APSVARSTYMUI MINTYS
Tikėjimas yra sielos reikalas. Nieks to neužginčys, ta, aukojama 52 kartų į metus, ne vien rytmetinėse, bet žinia. 

Vienok eiti tikybos pareigas kainuoja pinigų. ir vakarinėse pamaldose, siekia stambias sumas pinigų.
Didž. karo metu net mažiausias “Laisvės Pasko

lų” vajus atnešė pinigų tiek, kad su jais buvo galima 
nupirkti visas katalikų bažnyčių nuosavybes net de
vynis kartus daugiau negu būtų buvę reikalinga. Reiš- 
kia, žmonės savo tėvynei kur kas yra palankesni, ne- mas Bažnyčios nenaudai, 
kaip savo Dievui.^ . ... . į • Beturčių čia nekaltiname, jei jie ne per savo apsi- .

. Tiesa, bažnyčios iždan plaukia dešimtukai ir kvo-^gį^į tampa varguoliais. Paprastai jie duoda dau- ri°s administracinės ’> 
tenai bet kiek jų maža, palyginus su teatrais _ giau, nekaip jie iš H vienok kiekvienoj didelėj para- ‘

Visų mažiausia brangenybių kaina tai tikėjimas.! ijoje randasi daugybė parapijonų, kurie nesigaili nė tylos. prašymų 
Jei parapijonai savo duokles užsimokėtų ne■ metų pa- dolerių nė kvoterit} dėl pasaulio blizgučių, bet kurie gijas atidaryt!, valdžios 

nU° ^ar^°’ Jle bažnytines nastos Įadaį nenoriai palydi tą centą arba penktuką kolektos ganai prinešė jų (drac 
„ pintinėm ‘ L.

minimas turėtų palydėti kiekvieną paveldėjimą, nes 
žinome, kaip dažnai pinigai veda žmones j nelaimes ir 
pražūtį.

■ NEPAJĖGIAtE MOKĖTI?
Tokiame opiame klausime nedera apsileisti, dėlto, 

kad (1) Dievas to ir reikalauja; (2) nepildydami tos

i

t

Kas už našlaitį yra biednesnis, o Bažnyčia vis gi

Kad Bažnyčiai ir duotum vieną dešimtdalį, tačiau 
likusios devynios dešimtdalys jums atneštų daugiau 
vaisių, negu kad jūsų dešimt dešimtdalis dabartiniais 
laikais. Taip sako Dievas, kuris už tą vienintelę dešimt
dalį moka didelius nuošimčius. Bet Bažnyčia pakanka
mai turėtų pinigų, jei parapijonai iš savo turtų aukotų 
bent vieną dvidešimtdalį.

Protestonų pryčeriai šiais laikais pratina žmones 
prie pilnos dešimtdalies. Sprendžiant iš gražių pasek
mių praeitų penkių metų bėgyje, jie savo tikslo beabe-

Lenkų spaudoje apie 
beveik nieko nerašoma.1 
balandžio 8 d. Varšu 
dienraštis “Kurjer V: 
szavvski” įsidėjo tokią 
nutę: “Dėl nuolat gauna 
iš lietuviškų draugijų,

giau, nekaip jie išgali. Vienok kiekvienoj didelėj para- džios parėdymu yra su
I .. . ... - _ .. . . .... _ 1 —.4. ------------X----------------į įas Jj.

“SLIAKERIAI”
Paimkite lakštelę popierio; vienoje eilėje darykite 

savo pasilinksminimų sąskaitą, o kitoj — bažnytinių 
į duoklių sąrašą. Pastebėkite koksai didelis yra skirtu-

jauste nepajaustų.
Jei padengtumėte mėsos, kiaušinių ir sviesto iš

laidas tik sykį į metus, tuojau pastebėtumėt, kad tie 
dalykai pavieniai kainuotų kur kas daugiau, negu baž
nyčios mokestis. Taigi, nedelsiant užmokėkite savo 
bažnyčios ir mokyklos duokles, ir tą syk bažnyčios už-j 
laikymas nevirs nepakenčiama našta.

Kaikurie prieina išvados, būk parapijiečiai turi 
mokėti gan stambias sumas pinigų, nes, girdi, klebo
nas dažnai ragina juos užsimokėti. Vis dėlto, žmonės 
tikisi, kad klebonas visada turi būti susikaupęs ir pa
skendęs dvasios gelmėse. Kunigas to dar labiau gei
džia, bet kas gi dažnai įvyksta? Žmonės jam ne vien 
užkrauna finansinę atsakomybę skoloms išlyginti, bet 
dar tikisi, kad pats vienas darys stebuklų, idant pini
gai bažnyčios iždan plauktų, lyg vanduo.

Kunigas, kaip ir jūs patys, atjaučia pabrangusius 
gyvenimo reikmenis, nes ir jam reikia stalas užlaikyti. 
Bet to jis nepaisytų, jei parapijonai padaugintų’ savo 
duokles, kai pakyla kainos už bažnyčios pataisymo me
džiagą. Juk didelėj parapijoj kunigo alga sudaro vieną 
iš mažiausių parapijos išlaidų. ’ '

Didžiojo karo laikais turėjote taksas mokėti už te
atro bilietus; dar ir dabar tebemokate už kaikuriuos 
daiktus, tačiau bažnyčiai jums nereikėjo mokėti kariš
kų mokesčių. ’ .

Žmonėms užsimokant savo duokles ne pabaigoj, . 
pradžioje metų, nemaža nuošimčių būtų galima sutau
pyti.

Parapijonai, kritikuodami kleboną už bažnyčios 
dailinimą, tikrai pelno žodžius, kuriais Kristus pabarė 
Judošių. ‘ \

Teatro pastatydinimo kaštai Amerikoj siekia tiek

■ 7 - - - - - - * jų- vedėjams, kad jos (5
Deja, jau dingusi penktukų gadynė, tačiau žmonės džios) nusistatymo pal 

............. • “ timas pareis nuo Lietu1 
medis, darbas, kuras,1 valdžios nusistatymo 1 

kų kultūros ir švietimo 
jų atžvilgiu ir kad tauty 
santykių atslūgimas gal 
vykti tik abem pusėm si 
tarus”.

vis mano, kad už jį dar gali bažnyčią išlaikyti. Jie pa-
I miršta, jog viskas pabrango — i
' šviesa ir tt. ’ ’ i

Didžiojo karo laikais mes praminėme kaikuriuos;
I “sliakeriais” bei atsilikėliais. Tai buvo visi tie, kurie! 
savo tėvynei liko neištikimi. Vyriausybę jie kritikuo
davo, — rasdavo dėmių valdytojų pasielgimuose, — 
peikdavo pirezidentą, — kariuomenėn nestodavo, ir ne
aukodavo kariškiems tikslams.

Dabar galite suprasti kas tėra bažnytinis “sliake- 
ris”. Tai tas, kuris, norėdamas kataliku būti, pasinau
doja Šv. Mišių ir Sakramentų malonėmis, ir tikisi, kad 
kunigas audroj ar pūgoj lankys jį ir prirengs jo sielą vaY’^" ^ ^os“Va] 

parapijos svetainėje, W< 
cester, Mass.

Apskričio Valdyba, m 
širdžiai kviečia visas ki 
pas išrinkti atstovus į 
suvažiavimą ir skaitlinę 
dalyvauti. 
Dvasios Vadas —

Kun. S Kneižys, 
Pirmininkas —

Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmminkas — 

Antanas Zavetska 
Iždininkas —

K. Nadzeika, 
Sekretorius —

T. Versiackas.

LDS. N. A. Apskričio Metii
SUVAŽIAVIMAS

Įvyks birželio 5, š m.
amžinai kelionei. Tai tas pats, kuris laiko menku daik
tu kritikuoti Bažnyčią arba kunigus, — kuris nieku ne
nori bažnyčiai patarnauti, — kuris atsisako atsisvei-' 
kinti su keliais doleriais bažnyčiai arba mokyklai užlai-į 
kyti, — kuris šykštauja mokėti dalelę, idant visuotinė 
Bažnyčia išsiplėstų ir klestėtų pagonų šalyse.

Didž. karo metu nesigailėjote aukų, kad šalies vė
liava garbėje plėvesuotų. Ar gi nederėtų jums aukoti 
bent tuo pačiu duOsnumu, idant Kristaus vėliava — 
Kryžius — būtų išstatytas garbėje ne vien čia Ameriko
je, bet ir svetur? ,

Juk 24 milijonai protestonų, gyvenančių vien A- 
merikoj, remia jų misijas su tokiu atsidėjimu, kad jie 
aukoja kelis sykius daugiau negu 300 milijonų katali- j 
kų, išsiblaškytų po visą pasaulį.
Šv. Kazimiero šventėje 
Kovo 4 d., 1938 m. (Pabaiga)
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Kivarai
Ekvatoriaus rytuose, tar

pe rytinės Andų kalnų ša
kos ir Pastazo upės krantų, 
kur sunkiai įžengiamos gi
rios šlama ošia, harmonn- 
giesiems gamtos vargo
nams — paukščiams prita
riant, kur daug retų gyvu
lėlių, beveik niekieno ne
kliudomų, bėginėja, gyve
na kivarai. Čia jų yra per 
15 tūkstančių: visi klajok-l 
liai, ne sėsliai. Gyvena vi-l 
sai atsiskyrę nuo kitų Ek
vatoriaus tautelių bei kil
čių. Tik reikalo prispirti ar 
smalsumo traukiami išlen
da iš girių, kaip lapės iš o- 
lų, maisto ieškoti ,ir eina į 
miestus ir kultūringai įsi
kūrusias sodybas. Prisi
pirkę visokių niekų, vėl 
grįžta atgal. Ir man jau ne 
sykį teko matyti tuos gi
rių paukščius praslenkant 
pro mūsų misijų įstaigą: 
ant vieno peties užsikabinę 
šautuvą, kai kurie bent 
kiek prisidengę, kiti visai 
nuogi traukia sau švilpau
dami miesto link.

Kai kada ilgėliau apsis
toja ir mūsų misijoje, kur 
turi laimės išgirsti vieną 
kitą žodį apie tikrąjį Die
vą apie katalikų tikėjimą. 
Sugrįžę pasipasakoja sa
viškiams ir, žiūrėk, po kiek 
laiko atkiūtina visas būrys 
dovanėlių prašyti ir drau
ge su jomis išsineša dan
giškųjų dovanų diegus. Sa
vo vaikus mielai atiduoda 
misijonieriams auklėti ir 
mokyti. Dėl to galime drą
siai tikėti, kad netrukus ir 
toms sieloms išauš švieses
nis rytojus.

Iš veido kivaras atrodo 
žiaurus, vidutinio ūgio, ’ il
gais plaukais ir tvirto su- 
dėjmo. Gyvena gana ilgai. 
Daugelis susilaukia šim
to metų su viršum. Ligų— 
visai mažai. Didžiausia ir 
žinomiausia liga — vidurių 
skaudėjmas. Mat, kivarai 
labai mėgsta mėsą, o saiką 
ne visada išlaiko.

Turi savo kalbą, papro
čius ir balą gyvą keistų, 
tamsių prietarų. Burtinin
kas, kaip ir kitose laukinė
se tautose, vaidina labai 
svarbų vaidmenį.

KAIP JIE GYDOSI
Jei kuris suserga, tuoj 

šaukiasi burtininką “ligos 
šaknai” ištraukti.

Jis visada ateina vakare 
jau saulei nusileidus. Kai 
visai sutemsta, (o atogrą
žų šalies naktys tamsios — 
nors į akį durk !) tada pra
deda burti: užgesina švie
sas; ima varvaliuoti pas
laptingus žodžius, apeina 
keletą sykių aplink ligonio 
lovą šaukdamas ir ginčy
damasis, tartum su nema-
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Klausimai ir AtsakymainjHUHie'Ji

tomomis dvasiomis kalbėtų 
si; paskui juokias ir džiū
gauja, sakydamas, kad li
ga jau išėjo, ir atsitraukia 
nuo ligonio. Bet tuo burti
ninko darbas nesibaigia. 
Greit ir vėl sugrįžta prie li
gonio. Ilgai čiulpia skau- 
dančiąją vietą. Pagaliau 
su džiaugsmu išspiauna iš 
burnos iščiulptąją “ligos 
šaknį” ir paduoda ją namų 
šeimininkui ar kuriam ki
tam namiškiui. Kartais vi
sa ta operacija taip pavei
kia sugesti jonuo ja ligonį, 
jog iš tikrųjų pasveiksta. 
Už tokį gydymą burtinin
kas gerai palupa: gauna 
keletą riebių vištų ar gra
žiai nupenėtą paršelį. Mat,Į 
pinigų jie nevartoja; vis
kas paprastai eina labai 
primityviškai — mainais.

Galėčiau daug papasako
ti apie kivarų ligų gydy
mus, bet šiam kartui pa
kaks. Verčiau tarsiu kele
tą žodžių apie jų mėgia- 
miamiausiąjį gėrimą.

“ČIČIA”
i Norėdami arčiau susipa
žinti su kivarų gyvenimu, 
aplankėme keletą Mendez’o 
apylinkės palapinių. Visur 
mus labai maloniai priėmė 
ir nuoširdžiai pavaišino 
“čiča”. Padavė puoduką — 
reikia imti ir gerti, nors, 
žinant kaip ją daro, širdis 
ima kūliais verstis. Neimsi 
— baisiausiai įsižeis. Tuoj 
nusisukau į kitą pusę, kad 
bent taip viešai neapsi
kiaulinčiau... užsimerkiau 
ir išmaukiau pusę puodu-, 
ko. Ką padarysi! Kokiam 
vežime sėdi , tokią ir gies
mę giedok.

i Gi paklausykite, kaip tą 
; “čičią” daro, tai ir jūs ne- 
i sistebėsite, kad aš taip Tau
kiausi gerdamas.

Kivarai pasėja daug “yu- 
kos” (Yuka, — tai tokie 
vaisiai, kuriuos čionai var- mįeiį skaitytojai, kad, nu- 
toja duonos vietoj). Ka1. žudę priešą, tuoj ir šventę 
juos nuskina, susirenka vi kelia Ne taip greit! Reikia 
sos namų moterys, susėda daUg ceremonijų atlikti, 
aplink išvirtos “yukos” tri- daug gėralų ir visokių val
ko jį ir pradeda kramtyti gįų paruošti. Pirmiausiai 
ir sukramčiusios išspjauti praskeiia nukirstos galvos 
į šalia padėtus puodus. Pri- pakaušį, su abiem rankom 
P?“°! U~a- Pra" atlupa odą ir išverčia lauki 
eina kelios dienos — gar- smagenįs ir kaulus. Taip 
dusis gėrimas jau ir pa- ištuštinę makaulę gerai iš
ruoštas. Kai nori pavaišin- vįrįna vandeny, kol nuver
ti svečią, išgriebia su ran- da visos gęstančios mėsos 
ka surūgusios čičios ga- daieiės: paskui vėl susiuva 
baią, įdeda į puoduką, už- pakaušį, pripila smėlio ir 
Pj^a ®?to ar šalto vandens, įkaįtintų akmenėlių. Galva 
išmaišo su ranka ir paduo- atgauna savo pirmykš- 
da mylimam sveteliui. Be- tę išvaizdą, tik, žinoma, 
lieka tik gerti ir saugotis kiek mažesnė. Lūpas ir an- 
liežuvį nenuryti... Šiaip bū- ta.kiUs susiuva, o šnerves 
s? nepūstas. gėrimas, bet, medvilnės prikemša, kad 

“ smėlis neišbirtų. Kai kada 
pasiruošimas užtrunka net 
visą mėnesį. Taip paruošę 
galvą, pradeda šventę, ku
rios didvyris yra priešo už
mušėjas. Jis taip pat ruo
šiasi tai šventei: maitinasi 
tik daržovėmis ir susilaiko 
nuo svaiginamųjų gėrimų. 
Moterys aptvarko palapi
nes: gražiai iššluoja, sie
nas lapais ir šakomis iškai
šo, išskerdžia veik visus 
paršus, papiauja gaidukus 
ir vištas, parūpina žuvies, 
vaisių ir kitokių gardumy
nų. O daugiausia laiko pra
leidžia besitriūsdamos apie 
savo mėgiamiaus gėrimą 
— “čičią”. Kai kada, sako, 
neužtenka nė 90 didelių 
puodų tokiai šventei. 30 
ir aš pats savo akimis ma
čiau.

Nugalėtojas sukviečia vi
sus savo gimines ir drau
gus. Jie mėgsta susirinkti 
jau keletą dienų prieš šven
tę.

Paskirtą dieną pirmasis 
įeina į vidų gražiai pasi-

I

a

jp]'

.31

LDS. N. Anglijos Apskričio Metine

GEGUŽINE
Įvyk Sekmadienį,

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

PROGRAMA
MUZIKA — 'Keturių Karalių' Orkestras. Šokiai Dykai. Iki Vėlumos. 
DAINOS — Išpildys Šv. Roko Par. Choras Su Varg. J. E. Vaičaičiu. 
MOVIS — Bus Rodoma Kintami Paveikslai, Dykai, — Vakare. 
SPORTAS — Žais Baseball Marianapolio Kolegijos Studentai Su 

Brocktono "Old Stars". Bus Ir Kitoki Žaidimai.
Vaišingų Brocktoniečių Bus Teikiami — Valgiai, Gėrimai; 

Maišais Juokus Visi Galės Vežtis 1 Namus.
Kviečiami Visj Lietuviai, Kaip Senesni Taip Ir Jaunimas Dalyvauti 
Pirmoje Pavasario GEGUŽINĖJE. KVIEČIA RENGEJAL

[UHl įcuepjF
K-^-irilan]

KERŠTO ŠVENTE
Jau nuo žilos senovės ki- 

varuose yra giliai šaknis į- 
leidusi žiauri keršto yda. 
Įvairios kiltys tarpusavy 
gyvena kaip vanduo su ug
nimi. Nė vienais metais ne
apsieina be kruvinų kauty
nių : pešasi kad ir už viščiu
ko žarnas.

Negyvai kritusiam prie
šininkui nukerta galvą ir 
su ja iškilmingai švenčia 
šiurpią ir šlykščią keršto 
šventę. Bet nepamanykit,

pakaušį, pripila smėlio ir

žinant kaip jį paruošia, dar 
lūpų neprikišus galva pra
deda suktis...

Kl. Stasys Matutis^ 
Ekvatoriaus misijonierius. 

s. ž.

LDS. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 

3 Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.d., š. m., 
Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass.

ži Visos LDS. kuopos, apskričiai prašomi iš- 
» rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
| seimui.

Pageidaujama, kad LDS. apskričiai ir 
| kuopos iš anksto prisiųstų savo sumanymus 
e Centrui, kad prieš Seimą galėtume juos pa- 
< skelbti organe “Darbininke”.

Kun. J. švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
S LDS Centro Sekretorius.

3
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puošęs burtininkas. Atsi
sėda vidury aslos ir laukia 
šventės didvyrio. Tas įeina 
laikydamas rankoj kritu- 
siojo kovoj galvą ir savo 
medinį durtuvą. Burtinin
kas paima iš jo rankos gal
vą ir įmerkia pirmiau į pil
ną vandens ir tabako puo
dą, paskui į kitą, pilną tos 
“gardžiosios čičios”, paga
liau ją įmerkia į paprasto 
vandens indą. Tada pasodi
na tą didvyrį ir ima pilti 
jam į gerklę iš visų trijų 
puodų, kol pradeda atgal 
pro nosį bėgti. Taip jam 
būva atleistos visos nuodė
mės, kurias galėjo papil
dyti užmušdamas priešą. 
Galvą pakabina vidury as
los prie aukščiausio stulpo, 
papuošia įvairiomis plunk
snomis, gėlėmis ir kitokiais 
pabūklais.

Po tos ceremonijos visi 
svečiai išsirikiuoja į ratelį, 
o burtininkas išpoškina pa
gyrimo kalbą, iškeldamas 
į padanges būtus ir nebū
tus nugalėtojo nuopelnus. 
Paskui tuoj prasideda pro
cesija. Visa rikiuotė išei
na pro vienas duris ir įeina 
pro kitas, o praeidami pro 
kybančią galvą priklaupia. 
Keletą ratų apėję, baigia 
ceremonijas ir pradeda 
puotauti, ūžti ir tikrai lau- 
kiniškai šokti. Kartais šėl
sta dūksta per visą savai
tę, o kartais ir ilgiau. Kol 
dar yra ko valgyti ir atsi
gerti, tol nesiskirsto. Bent 
tiek dar susipranta, kad 
vaikų neleidžia į tas orgi
jas.

Moterys pilsto ir dalina 
čičią, svečius ragina, bet 
kitus beragindamos ir sa
vęs neužmiršta. Geria ir 
jos, kiek tik širdelė leidžia.

Viską pabaigus svečiai 
išsiskirsto, o galvą palieka 
garbingoj ir visiems mato- 
maj vietoj kaip brangų at
minimą.

Štai ką sako kivarų le
genda apie tos šventės pra
džią:

Seniai labai seniai buvęs 
kaškokis didelis ežeras. Ja
me gyvenusi didžiulė, keis
ta ir pikta gyvatė. Vos tik 
kivaras prisiartind avęs 
prie ežero, gyvatė iššokda
vusi ir jį prarydavusi. Var

Kaikurie bemoksliai įlei- lankyti Europą šią vasarą, 
ūžiami į Jung. Valstybes ir noriu pati išsiimti ant

ras popieras. Kaip tą galiu 
atlikti?

I Atsakymas — Gal tams
ta kalbi apie apie taip va
dinamą “certificate of de- 
.................................  To

kio certifikato negali gau
ti. Jis duodamas tik žmo- 

i noms ir vaikams asmenų, 
kurie naturalizavimu tapo 

nuolati- Pigiai- Kadangi ištekėjai 
Ii prieš rūgs. 22 d., 1922 m., 

8 tai tamsta esi Amerikos 
pilietė. Bet gauti Ameri- 
kos pasportą turėsi prista
tyti savo vyro gimimo cer- 
tifikatą ir vedybų certifi- 
katą.

‘ ° v I
Klausimas — Aš noriu 

parsitraukti savo žmoną ir 
tėvus iš Europos. Motina 
nemoka skaityti nei rašyti, 
ir tikrai nežinau ar mano . _ „
žmona galėtų išlaikyti ko- n
kį kvotimą. Ar jie vistiek 
gali atvykti į šitą šalį? E- 
su šios šalies pilietis.

Atsakymas — Pilietis ar 
ateivis, įleistas l__ 
niam apsigyvenimui, 
parsitraukti bemoksli u s 
tėvą ar tėvuką, virš 55 me
tų amžiaus, jo žmoną, jo 
motiną, jo močiutę, ir jo 
neištekūjusi ar našlė dūk- ’ 
tė, jeigu tos giminės kitaip; 
įleidžiamos.

Tavo žmona gali reika
lauti nekvotinio stovio ir 
tavo motina pirmenybės 
imigracijos vizos. .Paduok 
prašymą dėl įleidimo šių 
giminių išpildęs specialę 
blanką — form 633.
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Amerikoje Gimusių Vaiky 
Negalima Sugrąžinti Val

diškais Pinigais

Nelegališkai atvykę asme
nys po liepos 1 d., 1924 m. 
negali tapti piliečiais ir 

juos galima išdeportuoti

gšės našlės verkdavusios 
raudodavusios savo myli
mų vyrų ir nuolatos prašy
davusios, kad kiti vyrai nu
dobtų tą biaurybę gyvatę. 
Tačiau ežeras buvęs labai 
gilus: niekaip nepavykda- 
vę tą besotę sučiupti. Vie
ną gražią dieną vyrai susi
rinkę nutarė nusausint e- 
žerą. Iškasė griovius, nu
leido vandenį ir gyvatė a- 
siliko sausam dugne. Ten 
ją akmenimis ir durtuvais 
pribaigę. Nukirtę jos gal
vą ir iškėlę ant smaigo lin
ksmai nešę į vargšių našlių 
namus, kur šventę iškil
mingą šventę, valgydami, 
gerdami ir šokdami; mote
rys be perstojo linksmai 
dainavusios: “Užmušė gy
vatę, užmušė gyvatę...” Pa
skiau kivarai išsiskirstę 
pailsėti. Pabudę labai ste
bėjęsi — niekaip negalėję 
tarp savęs susišnekėti. Bet 
kas keisčiausia, kad vieni 
iš jų pavirtę gyvuliais, kiti 
paukščiais, treti žuvimis. 
Tik maža dalelė pasilikusi 
žmonėmis.

Tuos ir kitus papročius 
dar iki šiol jie ištikimai už
laiko ir niekuomet nenori 
jų atsižadėti. Jaunieji jau 
iš pat mažens pradeda sek
ti vyresniųjų pavyzdžiu ir 
dar kūdikių gyslose ima 
tekėti kerštu ir neapykan
ta užnuodytas kraujas. Ta
tai patiriame ir iš mūsų pa
čių misijų kivariukų.

Kada jie atsivers, kada 
atsikratys tų kvailų papro
čių, vienas Devas težino.

Kl. Petras Maskolaitis, 
Ekvatoriaus misijonierius. 

S. Ž.
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DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurj noriai pasiųsime 
kožnam Šio lai kraičio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sųna- 
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj^ štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo Mm-pSjnj Metodu, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jnms PILNĄ 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mflsų kas
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO. Dept X-9 

2708 W. FarweU Avė. Chicago, 11L

Klausimas — Aš aplei
dau savo laivą 1927 m., be 
jokio imigracijos peržiūrė
jimo ir gyvenu Jung. Vals
tybėse jau suvirš dešimts 
metų. Mano tėvai Ameri
kos piliečiai. Aš jau sulau
kiau 34 metų. Ar galiu tap
ti šios šalies piliečiu?

Atsakymas — Ne. Ir to
liaus, pagal dabartinio imi
gracijos įstatymo, kuris 
nepaskiria laiko dėl nele- 
gališko įvažiavimo, tamstą 
gali išdeportuoti iš šios ša
lies. Teisybė, kad Kongre
se sumanymai buvo pasiū
lyti legalizuoti buvimą tų, 
kurie jau išgyveno šioje ša
lyje dešimts metų arba il- 
giaus, bet dalykas dar ne
užbaigtas. Šiuo laiku tams
ta gali legalizuoti savo bu
vimą tik apleidžiant Jung. 
Valstybes ir vėl sugrįžtant 
su regulariška imigracijos 
viza. Tavo tėvų pilietybė 
tau visai nepagelbės.

Klausimas — Per perei
tus penkis metus negaliu 
jokiu būdu rasti darbo šio
je šalyje. Tai lieka tik vie
nas dalykas, ir tas yra, su
grįžti pas savo tėvus Euro
poje. Jie tenais turi ūkį ir 
mes visi galime gražiai gy
venti. Aš turiu tris mažus 
I vaikus, gimusius šioje ša
lyje. Ar valdžia užmokės 
jų kelionės išlaidas, jeigu 
mes visi išvažiuosime Eu
ropon ?

Atsakymas — Federalė 
valdžia tamstos pareikala
vimu, užmokės laivo kelio
nę tavo ir tavo žmonos, bet 
negali duoti jokių pinigų 
kelionei tavo čia-gimu- 
siems vaikams, nes jie šio
je šalyje gimę. Bet galite 
kreiptis prie kokios vieti
nės organizacijos tam tiks
lui. Supraskite, kad nei 
tamstai nei tavo žmonai, 
nebus galima sugrįžti į J. 
Valstybes. Tas neliečia ta
vo vaikų. Jie visada gali 
sugrįžti atgal, tik jeigu 
sulaukę pilnų metų pri- 

' siektų ištikimumą kitai ša
liai, tai tik tada negalėtų 
grįžti.

Vyras ir Žmona Natūra
lizacijos Liudininkais

Čion-gimusio asmens atei
vė moteris negali gauti pi

lietybės certifikato

Klausimas — Aš legališ- 
kai atvykau 1918 m. 1920 
m. ištekėjau už čia-gimu- 
sio amerikiečio. Ketinu ap-

Klausimas — Ar vyras ir 
žmona gali būti liudinin
kais draugui, kuris ieško 
pilietybės?

Atsakymas — Taip. Jei
gu abudu pažino aplikan- 
tą per paskutinius penkis 
metus.

FLJS.

CREMO ALE
►

Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite .CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

r

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Amerikos Kaimynai Į Pietus
Mes dažnai skaitome lai

kraščiuose apie “Lotynų 
Ameriką”. Tas vardas reiš
kia visas Amerikos šalis, 
Lotynų Europiškų tautų 
kolonizuotas: Haiti (fran- 
cūzų); Brazilija (Portuga
lų); ir 18 ispaniškų respu
blikų (Ispanijos).

Neseniai Jung. Valsty
bių Apšvietos ofisas paga
mino ir per radio davė se
kančius trumpus faktus a- 
pie mūsų kaimynus į pie
tus.

Lotyną Amerikos Žmonės
Ispanų gyslose yra krau

jo daug rasių — grekų, ry
miečių, žydų, celtų ir daug jų turi tik 13,000,000. Turi 
kitų senoviškų tautų.

Kada ispanai apsivedė su 
indijonais, jų vaikai buvo 
vadinami “Mestizo”. Brazi
lijoj, kada portugalai apsi
vedė su indijonais, tai jų ■ 
vaikus vadino “mamalu- 
co”. Kada Afrikos negrai, 
čia pergabenti, jų unija su 
kaukazais produkavo typą, 
kurį vadiname “mulatto”, 
o jų sumaišymas su indijo
nais produkavo “žambo”.

Tie susimaišymai su indi
jonais, negrais ir baltais 
išvystė labai daug įvairių 
typų-

Nepaisant tų susimaišy
mų, vis lieka labai daug in- 
dijonų, baltų ir negrų, ku
rie tarpe save vedasi, su 
kitais visai nesimaišo. Kaž
kuriose vietose Pietų Ame
rikoje, baltas elementas vis 
didinasi, nes vis daugiau 
žmonių atvyksta iš Euro
pos. Kitose vietose, di
džiausias padidinimas gy
ventojų skaitliaus yra tar
pe “mestizos”. Andėan a- 
pylinkėse, pilno kraujo in- 
dijonai vis viešpatauja. 
Kaikuriose Pietų Amerikos 
vakarų pakrančių vietose, 
dėliai kiniečių ir japoniečių 
imigracijos, naujesni su
maišymai gema. Ir todėl 
randasi toks didelis skirtu
mas tarpe įvairių Lotynų 
Amerikos žmonių.

Lotynų Amerikos Respu
blikos

Lotynų Amerika yra tris 
syk didesnė už Jung. Vals
tybes ir užima suvirš pusę 
Amerikos pusritulio.

Dideli plotai Pietų Ame
rikos dar ne apgyventi.

Aplink “Amazon basin” 
tūkstančiai ketvirtainių 
mylių ir Andes kalnų ryti
nės pakalnės niekad nema
tė baltų žmonių.

Brazilija, su 3,285,000 
ketvirtainių mylių, yra pa
saulis vien sau. Yra di
džiausia šalis Amerikos 
kontinento, nors gyvento-

didžiausią jūrų krantą vi
same pasauly iš viso 5,000 
mylių. Sostinės uostas, Rio, 
de Janeiro, yra vienas iš 
gražiausių visame pasau
lyj. Uostas iš 90 ketvirtai
nių mylių, ir jame galėtų 
apsistoti pasaulio jūreiviš
ki ir prekybiniai laivai.

Argentina, viena iš di
džiausių agrikultūriškų 
šalių pasaulyje, užima di
desnę dalį pietinės Pietų 
Amerikos, iš 1,078,000 ket
virtainių mylių. Turi 12,- 
600,000 gyventojų. Buenos 
Aires, sostinė tos respubli
kos turi apie 2,350,000 gy
ventojų.

Arčiausias Amerikos kai
mynas skersai Rio Grande 
(upę) yra Meksika, iš 767, 
000 ketvirtainių mylių ir 
suvirš 18,000,000 gyvento-Į 
jų. Pereitais keliais me
tais dėliai pastangų išvys
tyti jos turtingus natura- 
liškus turtus ir pastumėii- 
mo sociales įstatymdavys- 
tės ši šalis plačiai aprašy
ta viso pasaulio laikraš
čiuose.

Peru, Columbia, Venezu- 
ela, Ecuador, Bolivia, Chi- 
le, Hondūras, Nicaragua, 
Paraguay, Panama, Urag- 
uay, EI Salvador, Costa Ri- 
ca, Santo Domingo, Guate- 
mala ir Haiti, yra kitos Lo
tynų Amerikos respubli- į

LIŪDNAS CUKRAUS IŠRADĖJO LIKIMAS
Cukrus buvo žinomas jau 

gilioje senovėje. Indijoje 
cukrus buvo gaminamas 
prieš 2,000 metų. Tačiau 
tais laikais cukrus buvo 
gaminamas tik iš cukrinių 
nendrių, augančių šiltuose 
kraštuose. XII šimtmetyje 
cukrinės nendrės buvo pra
dėtos auginti Europoje, ta
čiau čia jds menkai teaugo. 
Kai XVI šimtmečio pra
džioje ispanai ir portugalai 
užkariavo kolonijas Pietų 
Amerikoje, jie iš ten pra
dėjo gabenti cukrų į Euro
pą. Tačiau dėl tolimo kelio 
ir prasto susisiekimo juro-, 
mis cukraus kaina buvo' 
nepaprastai aukšta ir jį 
smaguriauti galėjo tik tur
tuoliai, o prasti žmoneliai 
apie cukrų nieko nežinojo. 
Pavyzdžiui. XVII šimtme
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DARBININKAS

Pop out the cubes vrith Hotpoint’s 
clever POP-ICE TRAY— two ar a 
trayful, as you wiah. No wet 
hands or spattered clothing.

čio pradžioje Italijoje ir 
Vokietijoje už cukraus 
svarą buvo mokama po 5 
aukso dukatus (apie 250 
lt.).

1747 m. chemikas Mark
grafas pranešė Berlyno 
mokslo akademijai, kad jis 
išradęs būdą, kuriuo gali
ma pagaminti cukrų iš vai
sinių augalų ir grūdų. Ta
čiau niekas tuo nepatikėjo, 
o išradėją apšaukė pamišė
liu ir apgaviku. Kai kurie 
to meto mokslininkai tie- 
sog reikalavo valdžia “tą 
sukčių ir pamišėlį” ištrem
tų iš krašto, o jo “nuodų 
virtuvę” uždarytų, nes 
Markgrafo bandymai esą 
gali užtraukti kraštui di
džiausias nelaimes. Išradė
jas mirė visų apleistas, iš
juoktas ir paniekintas. Ta
čiau jo mokinys Pranciš- | 
kus Archardas, klūpoda-; 
mas prie mirštančio moky-i 
tojo lovos, prisiekė jam, 
kad jis ir toliau pasižada į- 
tęsti išradėjo darbą. Tą pa-1 ¥ 
žadą Archardas ištesėjo. £ 
Nepaisydamas, kad vai- £ 
džia jį persekiojo ir uždarė | 

i jo dirbtuvėlę, jis ir toliau | 
darė bandymus. Pagaliau, . 
jis nustatė, kad iš visų au- g 
galų daugiausia cukraus g 
galima gauti iš runkelių, i f 

I Po to jis gavo leidimą įstei- £ 
• gti bandymų dirbtuvėlę to- Ž 
li už miesto, kad jo “pavo-'l

with HOTPOINT S

kos. Uraguay, kuri papras
tai vadinama mažiausia 
šalis, yra didesnė už Angli
ją, kuomet Panama yra du 
syk didesnė už dvi Šveica- 
rijas.

Lotynų Amerikoje ran
dame garsius kalnus — 
Continental Divide. Vieno
je vietoje Aconcagua, va
karų Argentinoj, net 23, 
000 pėdų aukštumo. Že
miausia vieta yra Panama, 
kur kanalas sujungia At- 
lantiko ir Pacifiko okea
nus.

Lotynų Amerika tęsiasi 
nuo “Antarktiško circle” 
per karštąją juostą į šiau
rę, vidutinę juostą. Didelės 
dalys ploto yra daugiau: 
kaip 2 mylių virš jūrų ly
gumos. Aukštumas nusta
to klimatą, o ne platumas. 
Dėlto, šalyje kaip Bolivia, 
kuri turi daug kalnų, tem
peratūra mainosi nuo 2 
laipsnių iki 110 laipsnių: 
Fahrenheit.

Lotynų Amerika turi 
daugiau naudingų daržovi
nių produktų, negu kokia 
kita vieta to pačio didumo 
visame pasaūlyj.

Čia pirmą kartą pasirodė 
. baltos ir saldžios bulvės, 
tomatės, raudoni pipirai,; 

i “cassawa”, kukurūzai, va- 
j nilė, žemriešutai, avocado 
j grušės, guava, cacao, chin- 
chona, coca, saesa, parilla, 
kaip ir tabakas, tague, gu-j 
mas, toąuilla ir ąuebracho! 
medis.

Kultūriškas Išsivystymas
Kolonizavimas Ispaniš

kos Amerikos prasidėjo 
net šimtmetį prieš laiką, 
kada Šiaurės Amerika pra
dėjo pritraukti išradėjus ir 

(gyventojus.
Pirma spausdinamoji 

i mašina įtaisyta Meksikoje 
1537 m. 1607 m. kada pir
mieji Anglijos gyventojai 
apgyveno garsųjį James- 
town, žinių pranešimai pa
sirodė Meksikoj ir Lima. 
Meksikos Universitetas bu- 
vo įsteigtas 1537 m. ir bu
vo pagarsėjęs Europoje 
kaipo apšvietos centras.
Lotynų Amerikos miestai, 

Lima, Bogota, Cordoba ir 
įSucre jau turėjo savo uni
versitetus prieš įsteigimą 
pirmos Šiaurės Amerikos 
kolegijos.

Šiandien kiekviena Loty
nų Amerikos Šalis turi or
ganizuotą mokyklos siste
mą ir pastangos dedamos 

' išnaikinti nemokslumą, ku- 
__ ____  __ ris vistiek plačiai viešpa- 

Kursai? žmogau, neraudo- ££

v •

I

I

L z *z |

jingi bandymai” nepaken-!| 
ktu miRst.o P’vventoiams. i Žktų miesto gyventojams. £ 

Po kiek laiko Archardas: t 
savo gamybos būdą dar pa- 
gerino, todėl runkelinis cu- £ 
krus pradėjo apsimokėti ir• | 
buvo pigesnis mž nendrinį. g 
Tada jis po keletą gabaliu- i $ 
kų savo pagaminto cuk-i 
raus pasiuntė Berlyno mie
sto tarybos nariams, ra
gindamas juos įsitikinti 
runkelinio cukraus geru
mu. Tačiau pasitaikė, kad 
tuo metu vienas tarybos: 
narys staiga mirė. Tuojau 
kilo įtarimas, kad jis nu-
nuodytas Archardo paga- v; 
mintu cukrumi. Išradėjas £ 
buvo suimtas ir įmestas i 1

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

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

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

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

65c. 
75c.

$1.50 
. 90c. 
$1.50 
$2.50

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

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

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

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

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

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

65c.pusi.......................................................................... ............................
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai _______ _____________ ________ __________________

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

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką 
verkdama”.

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

Kaina

V •

“Stovi motina

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

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

Sūnų savo brangiausią.

buvo suimtas ir įmestas i 
kalėjimą, o žymūs žmonės 
pareikalavo, kad Archar- 
das būtų pakartas, kaipo 
žmogžudys. Vėliau buvo į- 

; rodyta, kad tarybos narys 
mirė apsinuodijęs sena žu
vimi, todėl išradėją palei
do, bet jo vardas buvo iš
dergtas ir jo išradimu nie
kas nenorėjo naudotis.

Po to praėjo dar 28 me
tai. Archardas vis dirbo ir 
tobulino cukraus gamybą, 
nors iš to jokios naudos ne
turėjo. Bet štai 1806 m. 
Prancūzijos imperatorius 
Napoleonas paskelbė blo
kadą, atsieit, su savo lai
vynu uždarė visus jūros 
kelius, kad Anglija negalė
tų nieko įvežti į kitas Eu
ropos valstybes. Taigi ir 
nendrinio cukraus Europo
je tuojau pritrūko. Tada 
alstybių valdovai ir pramo
ninkai prisiminė Archardo 
išradimą. Išradėjui buvo 
pasiūlyta dideli atlygini
mai, kad jis išduotų savo 
paslaptį, kaip pagaminti 
runkelių cukrų. Tuojau į- 
sisteigė keliolika didelių 
cukraus fabrikų, o išradė
jas tapo turtingu žmogu
mi. Nuo to laiko runkelinis 
cukrus užkariavo sau tin
kamą vietą ir išstūmė 
brangų nendrių cukrų.

“M.L.”

I

• v

tum, i
Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

.....■<-airififaters^.....

koše. Literatūroje ir dailė
je Amerika žengia pirmyn 
ir jau sulaukė pasaulinio 
pripažinimo.

F.L.I.S.
* —•

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

Hotpoint’s Zone-Planned Interior provides the 
proper cooling level for each type of food

ZONE 1: SPEED FREEZER makes 50 lbs. of
Ice for 12#c; ice cubes in less than an hour— 
frozen desserts faster than ever.
ZONE 2: COLD STORAGE ZONE keeps meat
or fish in perfect condition—actually improves their 
flavor. Gives additional ice cube storage.
ZONE 3: BEVERAGE ZONE provides ample space on each 
side of the Speed Freezer for large and small bottles.
ZONE 4: FOOD PROTECTION ZONE for perishable foods.
Temperature remains in safety zone—below 50°.
ZONE 5: FRUIT AND VEGETABLE ZONE keeps fruits and green veg- 
etables garden-fresh. Provides ample space for week-end bargains.

16-Speed Temperature Control, 
gives double- quick freezing for 
cubes and desserts; defrosting 
without interrupting refrigeration.

77m Mark 
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ĮSIGYKIT HOTPOINT ŠALDYTUVĄ
Karšias Oras Čia Pat

Atėjus karštam orui maistas genda — reikalinga šaldytuvas, kuris 
apsaugotų maistą nuo gedimo. Įsigyk ite 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 
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 pamatykite kaip 
jie išrodo ir kaip galima pigiai ir greitai juos įsigyti.

Pirm Pirksite, Ateikite Pas

t UNION ELECTRICAL SUPPLY €o. Ine.
| 92 High Street Boston, Mass.
« i * *

j; Samual Kaofman, Prezidentas ir Kasininkas
1 Telefonas LIBerty 2337

I ■ " -______________________________

A. •



Antradienis, Gegužės 17,1938
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

„ j / v;

HARTFORD, CONN?

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS 
STATYBA

Marianapolio Kolegijos 
statybos fondas ugdomas 
įvairiais būdais. Kad šis 
darbas eitų sparčiau Kuni
gų Vienybės apskritis nu
tarė padaryti lietuvių pa
rapijose šiam tikslui kolek- 
tas. Prieš keletą mėnesių 
tokia kolekta buvo padary
ta Aušros Vartų parapijo
je, Worcester, Mass., kur 
klebonauja gerb. kun. K. 
Vasys. Kolektai pasibaigus 
(apie kurią jau buvo rašy
ta “Darbininke”), gerb. 
Kun. Vasys- kreipėsi į savo 
parapijoje esamąsias drau-; 
gijas, kurios irgi savomis !dzįenį 
aukomis prisidėjo prie šio! 
fondo. !
Aušros Vartų, VVorcester, 
Mass., parapijos draugijos > 

aukojo:
$15.00 — LDS 108 Kuo

pa, Aušros Vartų draugija.!
S10.00 — Bažnytinis Cho

ras, Moterų Sąjungos 69 
kuopa, Šv. Jėzaus Vardo 
draugija.

$5.00— L. Vyčių 116 kp., 
Sodalicija.

Kiek vėliau buvo kreipta
si į Waterbury draugijas. 
Kaikurios draugijos jau 
aukojo, kitos pasižadėjo 
auką suteikti. Atsirado ir 
atskirų prietelių, kurie nuo 
savęs suteikė aukų.

$55.00 — LDS 5 kuopa.
$25.00 — LDS Connecti- 

cut valstybės apskritis.
$10.00 — Šv. Jėzaus Var

do Draugijos Moterų Sky-i 
rius, Šv. Onos Draugija, 
Lietuvių Neprigulmingas 
Politiškas Klubas; Myko
las ir Juzė Vindzuliai.

$5.00 — pp. Matulioniai, 
pp. Dulskiai, Juozas Abu- 
dauskas.

$3.00 — Marijona Stan
kevičienė.

Iš kitur gauta:
$57.00 — Mass. valstybės 

Seimelis, Cambridge, Mass.
$5.00 — LDS kuopa, 

Hartford, Conn.
Vėliausiu laiku buvo pa

daryta rinkliava Bostono 
parapijoje, kur klebonu y- 
ra gerb. kun. Pranas Vir- 
mauskis. Jam leidžiant bu
vo surinkta nemaža staty-

bos fondui. Aukojo šie as
menys:

$25.00 — Dr. Pašakarnis.
$15.00 — Petronėlė Stu- 

kaitė.
$10.00 — Lingevičienė, 

j Kazlauskienė; L. Vyčių 
kuopa.

$5.00 — Dr. Kasparas, 
Teresė Zareckaitė, Valat- 
kevičienė, Siaurienė, Plevo- 
kienė, Tėtulis, Strigūnas, 
Šidlauskas, Skrickus, Ba- 
ruolis, Vilkišienė, Griga
lius, Kiburi’enė, Bušmanas, 
Ant. Peldžius, Ona Jakima
vičienė, K. Dirsienė, S. Šmi- 
gelskienė, A. Pinelis, O. 
Staniuliūtė ir V. Jurgelai- 
tė.

$3.00 — Marcinkus, Dru-

$2.00 — Kalinauskaitė, 
fotografas Stukas, Adelė 
Kašėtaitė, Stigar, Grinie
nė, M. Arentienė, Marčiu
lionis, Januškevičius, J. 
Strakauskas, Janušonienė, 
M. Kilmoniūtė, F. Pazasis.

$1.00 — Kazinauskienė, 
Gricius, Stegis, Marčiulai- 
tis, Beleckas, Suprinavi- 
čius, Petrauskienė, Volun
gevičius, Plevokas, Valen
taitė, Rapolienė, Ona Dik- 
sienė, Gaidienė, Tuleikienė, 
Salari, Slanina, Augūnienė, 
Kazlauskienė, Nevronis, 
Jakštas, Miškinis, Mickevi
čius, Minkus, Ona Kybar
tienė, Juzė Valentienė, A. 
Naudžiūnienė, M. Bakū- 
nienė, B. Sarafinaitė, M. 
Brasiūtė, M. Brasienė, S. 
Karsokas, T. Žukauskas, 
Ona Bačinskienė, K. West- 
field, J. Razvadauskas, K. 
Petkus, M. Palevičienė, E. 
Jankauskienė, M. Kašali- 
nienė, Julė Jogminienė, S. 
Balsevič, U. Saduikis, Ga- 
pučiai, P. Starinskas, K. 
Balsevičienė, M. Jogminie
nė, J. Kudarauskienė, Ona 
Diksienė, Anean Brociun.

Visiems savo gerb. Prie- 
teliams — gerb. kunigams 
klebonams, leidusiems pa
daryti rinkliavą, ir aukas 
davusiems — reiškiame gi
laus dėkingumo.

Tėvai Marijonai.

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

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

2271

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcerter, 5-4335

PHONB
So. Boston

LDS 6-tos kuopos susi
rinkimas įvyks geg. 17, 8 
vai. vakare, kampas Broad 
ir Capital avė., mokyklos 
mažoje salėje. Visi nariai 
rašomi ateiti. Bus rinki
mas atstovų į Conn. Aps. 
suvažiavimą ir į LDS Sei
mą. Taipgi labai prašytu
me tų narių, kurių yra už
vilkti mokesniai atsilygin
ti. Rašt. A. J. Pateckis.

TRILYPE GEGUŽINE 
JAU ARTINASI

Gegužinė įvyks birželio 
26, 1938, Hartforde. Iš 
gautų pranešimų iš kitų 
kolonijų, tai Depot pirmo
je vietoje. A. P. Krikščiū
nas rašo, kad jau turįs 30 
skelbimų į programą ir pri
siųstas knygeles pardavęs, 
reikalauja daugiaus. Hart
fordas kol kas antroje vie
toje. p. P. Manikienė pra
neša, kad rinkti skelbimus 
šiais nedarbo laikais ne
blogiausia sekasi.

Surinktus skelbimus sių
skite Trilypės Gegužinės 
Komisijai, nes laikas rin
kimui užsibaigė gegužės 
15 d. 100 Buckingham St., 
Hartford, Conn.

A. J. P. Rašt.

NASHUA, N. H.

Ponia John Wesley Gray, 
kalbėtoja ir vienintelė mo
teris, kuri kandidatuoja į 
Chicago miesto mayoro 
vietą. Ji yra uošvių klubo 
pirmininkė.

8
p. Daunorai malonių atos
togų tėvynėje.

Gegužės 9 d. įvyko Šv. 
Vardo draugijos mėnesinis 
susirinkimas, kurį atidarė 
pirm. J. Vaitkūnas malda. 
Draugija įsigyjo naują vė-; 
liavą. Vėliavą nupiešė dai
lininkas p. Jonas Vilkelis; 
labai gražiail padarė ir sa- 
o darbą paaukojo draugi
jai. Draugija p. Vilkeliui 
už tai nuoširdžiai dėkoja.

Šiomis dienomis susior
ganizavo vaikų benas, ku
riam vadovauja p. K. Jaru
ševičius, Jr. Raporteris. |

WATERBURY, CONN.

ŠALIAPINAS PALAIDOTAS PARYŽIUJE BATIGNOLIO 
KAPINĖSE

SUNKIAI SERGA
Jau devynios savaitės 

kaip sunkiai susirgo p. V. 
Tamulionis, LDS narys ir 
parapijos stambus veikėjas 
visose katalikiškose drau
gijose. Jis prieš devynes 
savaites dirbdamas krau
tuvėje eidamas laiptais su
kniubo ir giliai pažeidė vi
dujinius kojos sąnarius, 
kurie privertė p. V. Tamu- 
lionį atgulti lovoje ir sun
kiai pergyventi skausmo a- 
takas.

Melskimės Aukščiausio
jo prašydami, kad grąžin
tų jam sveikatą. Rap.

suvaidino dealogą. Pasta
rasis jau keli metai kaip 
dalyvauja programose, pp. 
N. Šimanskaitė ir J. Meli- 
nauskas taipgi sudainavo 
gražiai. Šio vakaro žvaigž
dės buvo tai pp. Sintautai. 
Jie visada gražiai sudai
nuoja ir dainomis žavi 
kiekvieną, šį kartą dainavo 
ir jų maža 3 metų amžiaus 
dukrelė. Publika tik gėrė
josi mažosios artistės dai
navimu.

Taip tai mes minėjome 
Motinos dieną. Tik gaila, 
kad buvo mažai publikos. 
Trukdo nedarbas. Be to, 
daug parengimų. Štai kad 
ir šį kartą iš vakaro buvo 
choro parengimas. Patar
tina draugijoms taip daž
nai nedaryti parengimų. 
Rečiau rengdamos turėtų 
geresnes pasekmes.

NEW BRITAIN, CONN
MOTINOS DIENA

Moterų Sąjungos kuopa 
iškilmingai minėjo Motinos 
Dieną, gegužės 8 d., 8:30 
vai. ryte narės susirinko į 
bažnyčią, išklausė šv. mi
šias ir priėmė šv. Komuni
ją.

6 valandą vakare, parapi
jos svetainėje įvyko vaka
rienė ir šokiai. Kleb. kun. 
A. Vaškelis atkalbėjo mal
dą. Visi negalėjo atsigerė
ti skania ir gausia vaka
riene ir tik už 75 centus.

Pirm. p. J. Janušonytė 
pasakė įspūdingą kalbą a- 
pie motinas. Turiu pažymė
ti, kad p. Janušonytė yra 
viena iš veikliausių veikė
jų mūsų kolonijoje. Ji pri
klauso prie kelių katalikiš
kų draugijų ir prie bažny
tinio choro ir visur gražiai 
darbuojasi.

Toastmasteriu pakvies
tas kleb. kun. Vaškelis, ku
ris pasakė gražią kalbą ir 
ją paįvairino juokeliais. 
Principaliu kalbėtoju buvo 
kun. V. Karkauskas iš An- 
sonia. Kalbėjo ir keli vieti
niai veikėjai, p. B. Mičiū- 
nienė, LDS Garbės narė, 
kuri buvo išvažiavus į Sei
mą, prisiuntė sveikinimą 
telegrama.

• v

Varg. K. Žalnieraičio va
dovybėje, išpildyta dainų, 
muzikos ir eilių programa.

p. O. Valinčiutė padaina
vo, J. ir D. Skrabuliai pa
sakė eiles, K. Kavaliauskas

Šia proga noriu paminėti 
apie šios kolonijos žymius 
veikėjus, būtent, pp. A. ir 
B. Mičiūnus. Tai garbinga 
ir daug pasidarbavusi šei
myna. Jie auklėja vieną 
sūnų. Visi trys: tėveliai ir 
sūnus darbuojasi spaudos 
platinimo darbe ir organi
zacijose. Pp. Mičiūnai pri
klauso prie visų katalikiš
kų organizacijų ir jose uo
liai darbuojasi. Beveik vi
sose draugijose ir kuopose 
užima valdybose vietas. 
Platina katalikišką spau
dą, ypač laikraštį “Darbi
ninką”. žmonės išėję iš
ėję iš bažnyčios pamato 
motiną, p. Mičiūnienę ir jos 
sūnelį stovinčius su pundu 
laikraščių. Tai pavyzdinga 
šeimyna. Linkime jiems il
giausių metų. M. V.

• v — • _ • v

HARRISON-KEARNY, H. J
Gegužės 8 d., L. Vyčių 

90 kuopos nariai susirinko 
į bažnyčią, 9 vai. ryte iš
klausyti šv. mišių, laike 
kurių bendrai priėmė šv. 
Komuniją savo motinėlių 
intencijai. Po šv. mišių į- 
vyko bendri pusryčiai Šv. 
Vardo draugijos svetainė
je. Kun. Barkauskas pra
dėjo pusryčius malda. I- 
žanginę kalbą pasakė p. V. 
Grinevičius. Kalbas pasa
kė adv. K. Povilauskas, 
kun. J. Barkauskas, p. Ve- 
lyvis, A. Daunoras ir kiti. 
Pusryčiuose dalyvavo ir 
miesto councilmanas ir pa
sakė kalbą. Dalyvavo apie 
200 jaunuolių. Valgius pa
gamino jaunuolių motinė
lės.

Gegužės 8 d. iškilmingai 
minėjome Motinos dieną. 
Ryte, 8 vai., Šv. Vardo dr- 
ja, Studentai, Choras ir 
Vyčiai bendrai dalyvavo 
šv. mišiose ir priėmė šv. 
Komuniją. Po mišių įvyko 
bendri pusryčiai, kur daly
vavo ir mamytės. Toast
masteriu buvo Vyčių pirm. 
J. Raugalis. Kalbas pasakė 
kun. B. Gauronskas, kun. 
E. Gradeckis, kun. Jogmi- 
nas, MIC., Choro pirm. V. 
Klimas, Studentų pirm. J. 
Stulginskaitė, Marijos Vai
kelių pirm. M. Alubauskai- 
tė, Šv. Vardo dr-jos pirm. 
J. Grebliūnas, p. M. Andri- 
kytė, adv. K. Balanda, 
adv. Ališauskas ir komp., 
A. Aleksis. Dainavo solo:; 
A. Gebliunaitė ir N. Plan- 
gytė; duetus — A. Marke
vičius ir D. Markevičiūtė; 
sesutės Lušiūtės ir Stul- 
ginskaitės. Smuiku solo — 
P. Pukinskaitė.

Tą dieną radio programa 
taip pat būva motinų gar
bei.

Vakare, Šv. Juozapo par. 
svetainėje įvyko vaidini
mas ir koncertas, komp. A. 
Aleksio vadovybėje. Įžan-J 
ginę kalbą pasakė kun. B. 
Gauronskas. Dainavo cho
ras. Vaidino šie mėgėjai: 
A. Lušiūtė, J. Lušiūtė, A. 
Markevičius, A. Grėbliū
naitė, K. Karinauskas, S. 
Valančiūtė, 
kaitė, O. Dulskytė, E. Kar
velis, A. Ulinskis, E. Digi- 
mas, V. Markevičius, J. 
Kupastas, M. Andrikytė, 
N. Plangytė, D. Markevi
čiūtė, J. Lesiunaitis, A. Ja
ruševičius, J. Marcelynas, 
A. Kanapkienė, A. Katei- 
va, A. Stankevičiūtė, O. 
Landžiūtė, A. Kupstaitė, 
D. Gudiškytė, A. Miklina- 
vičius.

L. Vyčių pirm. Jonas 
Raugalis pasakė gražią 
kalbą apie Motinas. Bro
liai Kripukai iš Hartford 
sudainavo dainelę ir pasa
kė eiles motinų garbei. Pro
grama užbaigta Lietuvos 
himnu.

Po to, įvyko šokiai. Grojo 
Al. Jarus Melodians orkes 
tras. Žmonių buvo daug ir 
visi buvo patenkinti. Prog
ramos vedėju buvo komp. 
A. Aleksis. Korespi

v •

A. Butkaus-
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Garsaus rusų dainininko 
Šaliapino laidotuvės užtru- 
kodėl to, kad iš Maskvos 
buvo laukta velionies duk
ters, o iš Amerikos — sū
naus. Abu jie spėjo atvyk
ti ir palydėti savo tėvą į 
amžino atilsio vietą, šalia
pino laidotuvės įvyko bal. 
18 d.

Pašarvotą Šaliapiną lan
kė minios žmonių, — ne 
tik rusų emigrantų būriai, 
bet ir daug kitataučių, gy
venančių Paryžiuje. Visi 
žymesni prancūzų meni
ninkai atėjo atiduoti pas
kutinę pagarbą genialiam 
dainininkui.

Šaliapino kūnas buvo ap
dengtas XVII amžiaus baž
nytiniu dangalu iš sunkaus, 
raudono aksomo su aukso 
siuvinėjimais. Kartą tą 
dangalą pas vieną pažįsta-; 
mą pamatęs Šaliapinas pa
sakė:
— Gerai būtų, jei juo ma

no karstą apdengtų.
Atsiminęs tą pageidavi

mą, gal ir juokais pasaky
tą, dangalo savininkas at
nešė ir apklojo Šaliapino 
lavoną.

Laidotuvių eisena buvo; 
didžiulė ir įspūdinga. Sako, 
tokia eisena retas atsitiki
mas ir Paryžiaus mastui. Į 
paskutiniąsias laidotuvių 
pamaldas Paryžiaus pra
voslavų cerkvėn atvyko 
Prancūzijos prezidento Le- 
bruno, prancūzų švietimo 
ministerio atstovai, diplo
matinio korpuso nariai ir! 
daugybė visų kultūrinio ir 
politinio gyvenimo veikė
jai.

Iš cerkvės eidama laido
tuvių eisena sustojo prie 
Paryžiaus didžiosios ope
ros rūmų. Grožinio meno 
departmentas prancūzų 
vyriausybės vardu pasiūlė 
velionies giminėms sustab
dyti laidotuvių eiseną prie 
operos rūmų, tuo norėda
mas ypač pagerbti Šaliapi
no atmintį ir pabrėžti tą 
vietą, kurią velionis užėmė 
pasaulinėje scenoje. Eise
nos priešakyje važiavo du 
vežimai gražiausių vaini
kų, kurių buvo apie 100.

Prie d. operos rūmų eise
na sustojo. Chorai tris kar
tus pagiedojo “Viečnaja 
pamiat”. Po to eisena nu
slinko į Batigolio kapines 
ir kur apie 14 vai. Šaliapi
nas ir palaidotas. Velionis 
buvo pageidavęs, kad per 
jo laidotuves nebūtų sako
ma jokių kalbų. Taip ir pa
sielgta.

Batignolio kapines Šalia
pinas buvo pats pasirinkęs. 
Prieš keletą metų tose ka
pinėse palaidotos Šaliapi- 
nienės motina ir jos sesuo. 
Kapinės Šaliapinui labai 
patikusios ir jis nusipirkęs

sklypelį savo kapui.
— Kol negaliu atsigulti 

gimtoje žemėje, — pasakęs 
tada velionis, — liksime 
čia kartu.
— Pasaulis tapo biednes- 

nis. — Rašė vienas auto
rius Šaliapinui mirus. Tai 

į tiesa. Daug rasi lietuvių, 
girdėjusių ir mačiusių Ša
liapiną vaidinant dar Rusi
joje, kai dainininkas buvo 
pačioje jėgoje. Šaliapinas 
vaidino Amerikoje ir Kau
ne, Lietuvos valstybės ope
roje, džiugindamas ir ste
bindamas jaunąją* mūsų 
visuomenės kartą. Visi jį 
mačiusieji, jį klausiusieji, 
lietuviai prisideda prie 
minties, kad “pasaulis tapo 
biednesnis”. Nes tokie mil
žinai, kaip Šaliapinas, iš
kyla pasaulyje kartą per 
šimtus metų.

NAUJOS KNYGOS
TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 

kun. Juozas židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako į įvairius užme
timus bei priekaištus. Ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik $1.00.

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ................................ 25c.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina 25c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina 25c.

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina 20c.

Knygos gaunamos: —
Darbininkas

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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
ven, Conn.

Visos kuopos kviečiamos da
lyvauti šiame suvažiavime, pri- 
siunčiant atstovus su naudin
gais ir rimtais įnešimais organi
zacijos gerovei.

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

Sesijos prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

B. Mičiūnienė, 
Apskričio Raš't-kė.

Redakcijos Atsakymai
Raporterrai, Harrison- 

Keamy, N. J. — Praneši
mas apie Šv. Vardo draugi
jos bendrą šv. Komuniją 
suvėluotas. Netilpo.

M. V., New Britain, Conn. 
— Tamstos korespondenci
ją gavome ketvirtadienį, 
geg. 12 d. ir jau nebuvo ga
lima įtalpinti į penktadie
nio numerį. Talpiname šia
me numeryje.

IŠVYKSTA J LIETUVĄ
L. Vyčių 90 kp. neteks 

savo seno nario, p. A. Dau
noras. Jis išvyksta į Lietu
vą su L. Vyčių ekskursija, 
gegužės 21 d. Vyčiai linki teisų beturtį. ,

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

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

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

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

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

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




