
BOSTON PUBLIC LIBRARY
OSTON 17
MASSACH’JSETTS

DABARTIES 
I BILDESIUOS

P-nios Marijos Aukštai- 
tės (Navikevičienės),‘Dar
bininko’ bendradarbės, gy
venančios Montreal, Cana- 
da, a. a. tėveliui mirus Lie
tuvoje, ‘Darbininko’ Re
dakcija reiškia gilią užuo
jautą, p. Marijai Aukštai- 
tei ir jos šeimai.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
---------------------------------------------------*

DARBININKAS

Tapkime N. Y. Pasauk Paro
dos Lietuvių Dienos Rėmė

jais Ir Globėjais
Didžioji New Yorko Pasauli

nė Paroda jau atidaryta. Joje 
dalyvauja apie 60 tautų iš visų 
kontinentų. Tai retas žmonijos 
istorijos, pirmas ir gal paskuti
nis Amerikos gyvenimo įvykis, 
kuriame garbingai atstovauja
ma ir mūsų tėvų šalis — Lietu
va. Jos vardas mirga laisvųjų 
tautų tarpe, kai jos keletas ir 
stipresniųjų vienmečių tuo 
džiaugtis, deja, nebegali. Dėl 
mūsų draugų ištikusios nelai
mės mes liūdime, dėl savo tėvų 
šalies padėties esame ryžtingai 
nusiteikę ir tikime, kad savo 
gyvenimą ji išvairuos užsibrėž
tu keliu.

Tuo tarpu mus Amerikos lie
tuvius, nepaprastai džiugina 
Lietuvos dalyvavimas New Yor
ko Pasaulinėje Parodoje. Lietu
vos dalyvavimas mūsų jaunime 
uždegs naują pasiryžimą būti 
ištikimais mūsų tautos idea
lams, suteiks mums daugiau sa
vimi pasitikėjimą, bevarant sun
kią išeivijos dirvonų vagą.

Mūsų džiaugsmui pasireikšti 
yra paskirta speciali šventė — 
Lietuvių Diena, kuri įvyks rug
sėjo 10 d. Tą sekmadienį, iš Pa
saulinės Parodos didžiosios es
trados, per 3000 lietuvių choris
tų prabils džiaugsmo ir pasiry- 
žymo himnais — lietuviška dai
na į Pas. Parodos lankytojų mi
nias. Šokių grupės parodys lie
tuvių liaudies žavingus šokius. 
Ta šventė suburs mus į bendrą 
lietuvišką šeimą, ir dvasioje su
jungs su mūsų tėvų šalimi, Lie
tuva.

Šiam istoriniam įvykiui atžy
mėti yra išleista nepaprasti pa
žymėjimo ženklai — diplomai. 
Jie pagaminti Lietuvoj pagal žy
maus dail. Jonyno projektą. Jie 
yra dvejopi:

GLOBĖJŲ DIPLOMAS, duo
damas asmenims, padovanoju
siems Lietuvių Dienos Fondui 
$25.00, arba draugijoms pado
vanojusioms $50.00.

RĖMĖJO DIPLOMAS duoda
mas asmenims įmokėjusiems 
$10.00 ir draugijoms, įmokėju
sioms $25.00 Lietuvių Dienai 
remti. Diplomų ir kitais L. D. 
reikalais kreipkitės:

Worlds Fair Lithuanian Day 
Committee

16 W. 75th Street, New York 
City

Iš šių diplomų, kaip ir visų 
Liet. Dienos pajamų, likęs pel
nas bus atiduotas Vilniaus lie
tuvių reikalams.

K. P. Vilniškis.
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Vokietija - Italija Paskelbė 
Militario Pakto Planų

Roma, Italija, geg. 8 — 
Italija ir Vokietija paskel
bė, kad jos pasirašys mili- 
tarę ir politinę sutartį, ku
rios planas buvo padarytas 
pasitarimuose Vokietijos 
užsienių ministro van Ro- 
bentropo su Italijos užsie
nių ministru Ciano. Itali
jos ministras Ciano sako, 
kad dėl to neturėtų stebė
tis kitos valstybės, nes Vo
kietija ir Italija savo žy
giais nori “užtikrinti taiką 
Europoje”. Militarė ir ooli
tinė sutartis dar nepasi
rašyta, bet spėjama, kad 
abiejų valstybių valdžios 

Jauniausieji Vilniaus krašto lietuviai grėbėjėliai kaitrią vasaros dieną marina priims ir pasirašys. .Vokie- 
J V , , • , . . Z^Z. zj , .Zll Z. Z. Z* « Z, Z. 1 Z Z"\ 1 Z Z, zltroškulį.

$v. Tėvas Vėl Atsišaukė Į Pa-
šaulį Išlaikyti Taiką

Lenkija Atmetė Vokietijos

Bet Paliko Atdaras Duris Deryboms
bos neturi būti grasinančio 
pobūdžio. Lenkija norinti 
taikos — bet garbingos. 
Vokietija negali reikalauti, 
kad save gerbianti tauta 
leistų užimti jos teritoriią.

Kol kas Dancige ir Lenki
jos koridorių ie nesą žymės 
karinio pasiruošimo vienos

Varšuva, Lenkija, geg. 8, 
— Pereitą penktadienio 
rytą Lenkijos užsienių rei
kalu ministras Beckas pa
sakė kalbą parliamente, 
kuri buvo atsakymas į Vo
kietijos reikalavimus išsi
žadėti Dancige ir leisti Vo
kietijai penkiolikos ir pu
sę mylių pločio kelią per ar kitos pusės. Gyventojų 
koridorių. Lenkijos minis- judėjimas tose teritorijose 
tras Beckas pareiškė, kad esą normalus. 
Lenkija negali priimti Vo-; 
kietijos reikalavimų, bet 
sutinka tartis kaipo lygus 
su lygiu Dancigo klausi-; 
mu. Dancigas esą laisvas 
miestas ir jis tokiu turii 
pasilikti. Koridorius yra 
Lenkijos teritorija. Lenkai 
negali leisti Vokietijai 
skersai tos teritori jos pra
vesti kelią Vokietijos susi
siekimui su Rytine Prūsi
ja, nes vokiečiai ir dabar 
nevaržomai gali susisiekti, ti kolektyvę apsigynimo 
Lenkija esą pasiryžusi gin- sutartį tarp Anglijos, 
ti savo teritoriją, jeigu ji Prancūzijos ir Rusijos, nes 
bus užpulta. i Rusija dar nėra pareišku-

Tačiau Lenkija neužda-'si. kad ii gintų Lenkiją ir

tijos diplomatai sako, kad 
naujasis militarės ir politi
nės sutarties planas nėra 
koks naujas dalykas, bet 
tik aiškesnis nasisakymas, 
kad abi valstybės pasižada 

Vokiečių laikraštis “Ber- laikytis pasirašyto Berch- 
liner Boersenzeitung” ra- tes^adene protokolo spalių 
šo, kad iš Strassburgo bak- 1936 m., kuris ir esąs Ro- 
teriologinio instituto kaž- mos ' Bertyno ašis, 
kas pavogęs 13 vėžio baci- 
įomis apkrėstų vištų, ku- Pabaltijo Valstybes Jungiasi 
rios čia buvo laikomos vė
žio ligos tyrimo reikalui.i 
Bakteriologinis institutas 
nieko i ------ wA4viana.i įji anvou*iia, -L <XLzl<XU Įd, OI. rkCLkA |1 511114 įcį 

spaudą ir radiją pranešė, kad Estija ir Latvija jau ro durų deryboms Danei-‘ Rumuniją, jeigu tas vals- 
koks didelis pavojus gresia pasirašė nepuolimo sutar- — ----:J--~ J— l*--1— Vzj,;^;

tiems asmenims, kurie tis (panašias kaip Lietu- 
kartais per apsirikimą tas va) su Vokietija. Norvegi- 
apkrėstas vištas su valgy- ja kol kas nuo tokios šu
tų. r *

Ryšium su šia žinia 
Strassburgo turguje kilo 
tikra panika. 3 savaites čia 
nė vienas nebedrįsęs tur
guje pirkti vištų ar kiauši
nių. Tačiau policijai dabar

•v. • If-v.

Anglija Atsisako Tartis Su 
Rusija

Londonas, geg. 8 — An
glijos valdžia, sovietų Ru
sijos užsienių reikalu ko
misarui Litvinovui “atsi
statydinus”, pasiuntė so
vietams pareiškimą, kad 
šiuo laiku ji negali priimti 
Rusijos pasiūlymo sudary-

mos - Berlyno ašis.Ragina PerVisę Šį Mėnesį Melstis
Už Taiką Ir Ramybę

___________ «-----------------------------

Anglija Boikotuos Windsor 
Kunigaikščio Kalbų

Vatikano Miestas, geg. 8 
— Vakar Šv. Tėvas Popie
žius Pijus XII, kalbėdamas 
per radio prancūzų kalba į 
Tautinio Eucharistinio 
Kongreso dalyvius, susi
rinkusius Algiers, Algeri- 
joj, atsišaukė į visą pašau-_________ ~ __________
lį, kad padėtų ginklus ir iš- je šalyje, pareiškė, kad ji 
laikytu taiką. Jo Švente- boikotuos Windsor kuni- 
nybė Popiežius Pijus XII raikščio, buvusio karaliaus 
ragina visus per sį mėnesį kalbą per radio. kurią jis 
melstis prie Svc. Panos sako šį vakarą iš Verduno, 
Marijos, ypač vaikeliai, ku
riuos Išganytojas yra taip 
numylėjęs, kad per Ją tai
ka ir ramybė užkariautų 
visas tas sielas, kurios yra 
užkrėstos klaidingų dok
trinų atsišaukimais ir gun
dymais,

I
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Londonas, Anglija, geg. 
— Britų Broadcasting8

kompanija, kuri kontro
liuoja radio programas šio-

Prancūzijos.

Sudegė Tverų Miestelis

Su Vokietija

Berlynas, Vokietija, ^eg. 
nelaukdamas per 8 — Oficialiai pranešama.

go klausimu, bet tos dery- 'tybes užpultų Vokietija.

tarties su Vokietija atsisa
kė.

i

Prailqintas Darbas Lietuvos 
Valdžios Įstaigose

Kaunas — Bal. 11 d. nak
ties 2 vai. Telšių apskr., 
Tverų miestely kilo didelis 
gaisras, kuris prasidėjo iš

Kiek Pernai Lietuvoje Lan
kėsi Amerikiečių Lietuvių
Amerikos lietuvių laik- 

pavyko apkrėstųjų vištų raščiai praneša, kad Lietu- 
ar kiaušinių. Tačiau polici
jai dabar pavyko apkrės- Susivienijimo apskaičiavi- 
tųjų vištų vagilius sučiup- mu praėjusiais metais Lie-

vių Laivakorčių Agentų ‘
1

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Ministrų Taryba svarstė 
darbo laiko valstybės įstai
gose klausima ir nustatė, 
kad nuo gegužės 15 d. ligi 
spalių 1 d. bus dirbama 
nuo 7 iki 14 vai., o prieš 
šventes nuo 7 iki 13 vai.

Nuo spalių 1 d. ligi gegu
žės 15 d. bus dirbama nuo 
8 iki 15 vai., o prieš šven
tes nuo 8 iki 14 vai. Tas 
darbo laikas neliečia tu i- 
staigu. kurios turi specifi
niu uždaviniu. Ten darbo 
laika nustatyti pavesta a- 
titinkamiems ministrams. 
Esant reikalui, ministrams 
duota teisė šias darbo va
landas prailginti.

Iki šiol visose valdinėse 
ištaigose buvo dirbama 
žiema ir vasara nuo 8 iki 
14 valandos, taigi po 6 va
landas kasdien. Dabar bus 
dirbama po 7 valandas 
kasdien, ir tiktai prieš 
šventadienius po 6 valan
das.

i -----------------
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Areštavo 52 Vengrus Nacius

VAŽIUOKITE;
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 
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Dancigo Naciai Ruošia 
Sukilimų

—--------------------------- e> __________
Dancigas (Laisvas mies

tas), geg. 8 
užsienių sostinių eina gan
dai, kad Dancige būsią pa
skelbtas plebiscitas, kad 
išspręstų Vokietijos - Len
kijos ginčą.

Du įžymūs Dancigo Se
nato viršininkai pareiškė, 
kad jie “nieko nežino apie 
kokį nors plebiscito pla
ną”, kurį jie vadina “be
verčiu ir absurdu”.

Dancigo naciai smarkiai 
ruošiasi sukilimui. Laukia 
patogaus momento ir įsa-

Jung. Valstybių Valdžia Nori 
Užbaigti Angliakasių 

Streikų

Iš įvairių

ti. Sugauti vagiliai paaiš- tuvoje lankėsi per 1.000 
kino, kad jie visas pavog- Jungtinių Amerikos Vals- 
tąsias vištas jau esą su vai- tybių lietuvių. Šiemet A- 

Giršo Kloco tvarto. Sude- gę, nes buvę įsitikinę, kad 
gė žydų sinagoga ir apie spaudos ir radijo praneši- 
10 kitų trobesių. Taip pat mai apie tų vištų valgymo 
sudegė 7 karvės, 1 veršis, 1 pavojų buvę padaryti vien 
arklys, 150 cent. grūdų ir tik jiems suklaidinti. Jau 
k. Iš viso padaryta apie 62, išaiškinta. kad vagilių 
000 Lt nuostolių. Daugu- sveikata nuo to nesanti nė kos lietuvių 
mas namų buvo apdrausti, kiek nukentėjusi, jie tik leis didelį informacinio po- j rejškė.

tybių lietuvių.
merikos lietuviai laukia iš 
senosios tėvynės atvyks
tančių tautiečių į Ameri
kos pasaulinę parodą.

Amerikos pasaulinės pa
rodos proga vienas Ameri- 

laikraštis iš-

New York, N. Y., geg. 8— 
Deryboms tarp kasyklų 
korporacijų atstovų ir dar
bininkų unijos atstovu nu
truko. Jung. Valstybių val
džia paskyrė tarpininką, 
kuris ruošia naują planą 
streiką likviduoti. Strei
kuoja 460,000 angliakasių 
26 valstybėse. Jung. Vals
tybių valdžios skirtas tar- kymo iš Berlyno, 
pininkas. Dr. Steelman ’>a- 

. kad abi nusės bus

i

Gaisro priežastis aiškina- pasiskundę, kad vištų mė- būdžio albumą. Albume be priverstos atnaujinti dery-
ma, bet spėjama, kad už- sa buvusi per kieta, 
krėtimas.

Lietuvos Tautos Ūkio 
Tarybos Nariai

Ministrų Taryba pasky
rė Tautos Ūkio Tarybos 
narius: Lietuvos Banko Atvyksta AngllJOS KarallUS 
valdyto jas J. Tūbelis —Ta-l -----------
rybos pirmininko pavaduo-1 Londonas, Anglija, geg. 
toju, pik. Vacį. Šliogeris — ,8 — Pereitą šeštadienį, lai- 
sekretorium ir nariais: Že- Vu Empress of Australia 
mes Banko Tarybos narys išplaukė į Kanadą ir Jung.

(Valstybes Anglijos kara- 
i liūs Jurgis ir karalienė Elz- 
i bieta.

j kita ko bus ir daug ilius-
Strassburgo gyventojai tracijų. 

po įvykio išaiškinimo vėl i' ~
pradėję pirkti vištas ir 
kiaušinius ir valgyti vištie
ną, ne be tam tikro pasi
tenkinimo pasijuokdami iš 
laimingųjų vagilių.

ibas ir susitaikinti, nes jau
čiamas anglių trūkumas.

LENKIJA LAUKIA SPAUDIMO 
IŠ VOKIETIJOS

J. Fledžinskas, Prekybos 
Instituto rektorius E. Gal
vanauskas, “Pienocentro” 
valdybos pirmininkas J. 
Glemža, prof. V. Jurgutis, 
Prekybos, Pramonės ir A- 
matu Rūmu pirmininkas 
V. Kurkauskas, V. Petru
lis, prof. A. Rimka, inž. V. 
Sirutavičius. Lietuvos

Motery Suvažiavimas

Budapeštas. Vengrija, — 
Geg. 8 — Areštavo 52 ven
grus nacius, buvusius na- Banko direktorius Z. Star- 
cių uždarytos organizaci
jos narius, kurie slanta 
veikė politikoje. Iš 52 areš
tuotu 25 pasodino i kalėji
mą iki teismo, o kitus pa
leido į laisve su salvga. kad 
jie prasidėjus bylai patys 
ateis į teismą.

kus. “Maisto” dir. J. Tal- 
lat-Kelpša, Ūkio Banko 
valdvbos pirmininkas Juo
zas Vailokaitis ir ‘Nemuno’ 
b-vės valdvbos pirminin
kas A. Vosylius. Tarvbni 
pirmininkaus finansų mi
nistras gen. Sutkus.

Norvvood. Mass. — Mote
rų Są-gos kuopos susirin
kime plačiai kalbėta apie 
ivykstantį ALRK Moterų 
Sąjungos apskričio suva
žiavimą, birželio 4, 1 vai. 
no pietų. Šv. Jurgio par. 
svetainėje. Sąjungietės 
kviečia atstoves sąjungie- 
tes iš visų kolonijų, ir ruo
šiasi visas maloniai priim
ti. Sąjungietė.

Dancigo karinės nors ir 
menkos, bet galėsią atlai
kyti lenkų puolimą, pakol 
atvyktų pagalba iš Vokie
tijos.

Spėjama, kad naciai turi 
užtektinai ginklu slapta 
atsigabenę iš užsienio per 
pastaruosius mėnesius.

Dancigo karinė sargyba 
turi išsikasusi urvus prie 
vakarinio lenkų rubežiaus.

Taigi yra spėliojimų, kad

, Dancigo ir koridoriaus 
klausimu nepasikeičia.

Spėjama, kad Vokietija 
dabar gali panaudoti vieną dėl Dancigo gali kilti ka- 
iš dvieju priemonių, bū
tent, atidėti Dancigo užė
mimą ir siekti, kad izoliuo
ti Lenkiją, arba tuoj? u 
pulti Dancigą ir koridorių 
(Pomorze).

iI 
f

ras. Lenkai jį pradėtų. Bet 
abejojama, 
pasaulinis,
Prancūzija greičiausia dėl 
Dancigo nekariautų.

kad jis būtų 
nes Anglija ir

Anglija Pasiruošusi Tarpi
ninkauti Vokietijai - Lenkijai

Pravarė Litvinovo 
Pagelbininkus

Varšuva, Lenkija, geg. 8, 
— Lenkijos valdžia nesiti
ki, kad Vokietija staiga ką. 
nors darytų po Becko kal
bos Dancigo ir koridoriaus 
reikalu, bet jaučia, kad su
silauks grasinimu, kol Len
kija galutinai sutiks pasi
duoti. Lenkai spėlioja, kad 
Vokietijos ir Italijos užsie
niu ministrai pasitarimuo
se kalbėjo ir apie Vokieti
jos - Lenkijos srinča. ir kad 
yra padarę kokį nors skv- 
mą priversti Lenkiją pasi-
du°ti- Londonas, Anglija, geg.

Lenkijos spauda vra įsi- 8 — Anglijos valdžia pasi
tikinusi. kad “draugingi ruošusi tarpininkauti Vc- 

ir kietijai ir Lenkijai gin- 
pasitikėjimas viena kitai čuose dėl Dancigo ir kori- 
valstybei būtų abiem vals- doriaus. Anglijos valdžios 
tybėm naudinga, ir ben- spoksmanas sako, kad 
drai visai Europai”. i Dancigo klausimas turėtu

Lenkijos diplomatai sa- būti pavestas išspręsti 
ko, kad dėl Vokietijos - Ita-,tarptautiniam tribunolui. 
Ii jos nau jos sutarties len- nes tas miestas esą įsteig- 
kų valdžios nusiteikimas,tas tarptautine sutartimi.

tikinusi, kad “ 
santykiai su Vokietija

i

I

f

Londono spauda praneša, 
kad sovietų Rusijos užsie
nių komisarui Litvinovui 
“atsistatydinus”, Stalinas 
pašalinęs visus aukštuo
sius Litvinovo pagelbinin
kus. Juos pašalinti esą nu
tarusi konferencija, kurio
je dalyvavo ir pats kruvi- 
nasis diktatorius Stalinas 
ir kitf^zymūs komisarai. 
Valymas eina visoje platu
moje.
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IVIETINĖS ŽINIOS
DARBININKAS 2

Lietuviu Dienos Komitetas 
So. Boston, Mass.

Ketvirtadienį, gegužės 4. š. m.. 
7:30 vai. vakare. “Darbininko" 
salėje. įvyko šaunus Southbos- 
tonieėių susirinkimas, tikslu iš
rinkti Lietuvių Dienos vietinę 
komisiją, kuri rūpinsis visais 
šios kolonijos Lietuvių Dienos 
reikalais. Lietuvių Diena įvyks
ta jau kelinti metai iš eilės, lie
pos 4. Marianapolio Kolegijos 
parke su pamaldomis ir turinin
ga programa.

Prezidiumas ir komisijos susi
darė iš šių asmenų:

Pirmininkas — Vincas Savic
kas: pagelbininkai — Pr. Tulei- 
kis ir p. Rusteika: sekretoriai — 
Ona Ivaškiene ir Ona Pečiulie
nė: Iždininkė — Ona Siaurienė; 
iždo globėjai — A. Peldžius ir 
St. Griganavičius.

Šeimininkė — p. Nanartavi- 
čienė ir M. Jeskevičienė. kurios 
sau į pagelbą pasikvies daug ki
tų nuoširdžių darbininkių.

Į laimėjimo komisiją išrinkta: 
A. Sanda. M. Bernatonienė. V. 
Brazauskas. V. Valatka, p. Pa
lionis.

Propagandos komisija — Pr. 
Razvadauskas. Al. Ivaška. J. 
Kumpa.

Biznio komisija — K. Šidlaus
kas. V. Palionis. J. Puodelienė. 
p. Žuromskas.

Transportacijos komisija — 
A. Peldžius. V. Valatka, p. Rus
teika. P. Tuleikis. K. Neuronis. 
S. Griganavičius.

Dirbti apsiėmė — p. Siauri s 
p. Tuleikis. p. Pinelis. p. Rus
teika. p. Neuronis. Jeskevičius 
p. Vaikšnoras. p. Kališius. Žu- 
romskis. p. Pečiulienė, p. Ivaš- 
kienė. Tilienienė. dvi sesers Mic
kevičiūtės. p. Žukauskienė.

Advokatas Antanas Jankaus
kas. southbostonietis užkviestas 
ir apsiėmė būti Lietuvių Dienos 
patarėju.

Reikia pagirti southbostonie- 
ėius. kad jie taip energingai i- 
masi darbo lietuvybės ir katali
kybės reikalais.

“krikštynas". P-nia Urmonienė 
sako, nepamirškite pakviesti į 
krikštynų pokilį ir VVorcesterie- 
čių.

Reikia pastebėti, kad Worces- 
teriečiai labai nuoširdžiai remia 
laikraštį "Darbininką" ir naujos 
Intertypos fondą.

P-nios Urmonienės dukrelė, 
kuri tę®ia slaugės mokslus Bos
tono miesto ligoninėje, šiomis 
dienomis buvo susirgus. Pasvei
kus. grįžta tęsti mokslus. Ge
riausių sėkmių.

"I? j Mok. Genovaitė Vaitekūnaitė, 
• p. M. Vaitekūnienės dukrelė, ku- 
Į ri moko Grafton mokykloje 
į (VVorcester) siekia aukštesnio 
mokslo Boston Universitete šeš
tadieniais. Mok. Vaitekūnaitė y- 
ra gera smuikininkė. Ji pasiža
dėjo kada nors groti Darbinin
kų Radio programoje.

I >
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
i
( KARTU SU JEREMIJUM 

NERANDAME TAIKOS...

! Per Velykas Kame Pakriks-' čio* įvyk° 10 krikšv^ ir 
sutuokta 13 porų jaunave- 

' ' džių.
  . Be to, ir kitose Kauno 

Paprastai kiekvienų di-: bažnyčiose buvo apkrikš- 
--•-1 metinių švenčiųi tyta kūdikių ir sutuokta 

10*1011 cii_' •

Rap.

i

Lankėsi
šeštadienį. geg. 6 d.. "Darbi

ninke" lankėsi Worcesterietės 
veikėjos — pp. Magdalena Ur
monienė ir Marcelė Vaitekūnie- 
nė. Viešnios apžiūrėjo naują 
"Darbininko" Intertypą ir kitas 
mašinas. Josios džiaugėsi gra
žiu “Darbininko" spaustuvės į- 
rengimu. P-nas J. Kumpa. 
"Darbininko" Intertype” opera
torius užsimena, kad yra daro
mi planai surengti Intertypos

šeštadienį, geg. 6 d., lankėsi 
"Darbininke” iš Hartfordo pp. 
Mončiūnai. kurie pereitą vasarą 
lankėsi Lietuvoje. Sii jais buvo 
atvykęs jų sūnus Pranas ir jo 
draugas p. Povilonis ir p. Tamo
šiūnienė. LDS 6 kp. pirm, žmo
na. Jie visi apžiūrėjo "Darbi
ninko” spaustuvę ir pareiškė 
džiaugsmą, kad taip gražiai į- 
rengta.

Popiežiaus Pijaus XII 
kalba

Šv. Kazimiero Dr-jos L. S. 50—Metų 
Auksinio Jubiliejaus Vakarienė 

Puikiai Pavvko
y

iš

Sekmadienį, gegužės 7 d.. 6 
vai. vakare. Lietuvių salėje. E 
& Silver gatvių Šv. Kazimiero 
L. S. Dr-ja. minėdama 50-ties 
metų nuo įsisteigimo sukaktį 
( Dr-ja įsteigta liepos 4. 1889). 
suruošė šaunų bankietą. kuria
me dalyvavo apie 350 žmonių. 
Kadangi vietos nebebuvo, dau
gelis svečių, kurie nebuvo įsigi
ję iš anksto bilietų, turėjo su 
nepasitenkinimu grįžti namo.

Po 6-tos valandas. vaidyba ir 
garbės svečiai “in corpore"
mažosios salės maršavo į viršu
tinę salę ir atsisėdo prie garbės 
stalo. Bankietą atidarė šios 
draugijos ilgametis pirminin
kas p. Palaima, pasakydamas į- 
žanginę kalbą, ir pristatė prog
ramos vedėju taip-gi ilgametį ir 
daug nusipelnusį šiai draugijai 
"inansų sekretorių p. Stasį Moc
kų. kuris labai taktingai ir nuo
sekliai vedė vakarą. Svečiams 
bei viešnioms užkandžiaujant, 
p-nios Minkienės smuikų an
samblis grojo muzikos kūrinius.

Svečiams skaniai pavalgius, 
orasidėjo kalbos. Pirmutinis 
Kalbėtojas buvo šios draugijos 
iegalis patarėjas adv. A. O. Šal
na. Toliau kalbėjo J. Grubins- 
kas. Šv. Kazimiero R. K. dr-jos 
pirmininkas,
lys. Šv. Jono 
pirm.. St. Budrevičius. 
žio dr-jos vice-pirm.. 
Jakimavičius.
valstybės sveikatos departamen
to komisijonierius. p. Rimkus. 
Stepono Dariaus Posto koman- 
dieris. p. A. F. Kneižys. “Darbi
ninko" redaktorius, p. Grevis. 
Piliečių klubo pirm. Puikiai su- 
dainavo porą dainelių p-lė Bal
trušaitytė. Po dainų. Šv. Kazi
miero L. S. dr-jos protokolų se
kretorius p. Albinas Neviera

-----------  I rengėjai iš savo pusės visuomet: 1 
rūpinasi parengti dar ir progra- dėsnių 
mą. kuri vis keičiama į dienos metu daugiau įvyksta su-' jaunavedžių. Iš viso per a- 
pareikalavimus. šiais metais' tuoktuvių ir krikštų, nes■ bi Velykų dienas Kaune su- 
pramatoma įvairaus sporto pro-į žmonės dažniausiai šeimi-! tuokta apie 70 porų jauna- 
grama. Bus didžiumoje komiško |nes šventes jungia kartu vedžių ir apkrikštyta per 
sporto varžytinės uz kurias bus: • v >----- r j r

skiriamos dovanos. Dovanas au- 
koja mūsų lietuviai profesiona- . įįf <efykų ”dieni”iisoį

{pareikalavimus. 
I

su bažnytinėmis didesnė-; 200 kūdikių, 
mis šventėmis. Šiemet per- __________

Kauno J* į® **
se nemaža įvyko krikštų ir 23 MilijOlIdi GyVCIltOjlį 
jungtuvių. I _-------------

Karmelitų bažnyčioje per Kaip žinoma, per šių me-

Roma — Velykų pirmą 
dieną popiečius laikė pon- 
tifikalines mišias šv. Pet- t 
ro bazilikoje, dalyvaujantį 
daugeliui tikinčiųjų.

Popiežius mišių metu pa
sakė lotynų kalba pamoks
lą. kreipdamasis į atskirus 
asmenis, į tautas ir vyriau
sybes taikos, teisingumo ir 

(artimo meilės dėliai. Po 
mišių popiežius iš bazili
kos balkono suteikė urbi 

,et orbi palaiminimą di- VokieHjOj Užtarti Statyti 
džiulems minioms, buvu-; je t 9
sioms Šv. Petro aikštėje, i MCGMICS IYOfiS

Savo pamoksle Pijus XII 
pasakė, kad ir šiandien ga
lima tarti pranašo Jeremi
jo žodžiais: “Visi 
“taika, taika”, 
kos nėra”.

Žmonės jaučia nepasiten
kinimą ir nerimą, o pašau- tojamos 
liui, rodosi, gresia dar sun- Xuo dabar Vokietijos tvo- šventes įvyko 10 jungtu-: 
kesnes dienos. Negalima ros bus statomos tik iš ak- į vių ir 15 krikštų.

I

pasakė įdomią kalbą ir įteikė 
8-ms šios dr-jos veteranams 
garbės diplomus., būtent: p. M. 
Žiobai. LDS organizacijos Gar
bės nariui. P. Čepiikui. p. Kau
nui ir Pečiulingiui. kurie buvo 
šios draugijos organizatoriai.

Taipgi gavo garbės diplomus 
pp. K. Jurgeliūnas, A. Naujo
kaitis, K. Ambrozas ir p. Miz- 
girdas. Šių narių vardai yra į- 
rašyti draugijos šartery.

Išdalinus diplomus, garbės na
rių vardu kalbėjo p. Pečiulingis 
ir K. Jurgeliūnas. Po šių kalbų, 
kalbėjo iš New Yorko atvykęs 
Lietuvos atašė (attache) p. Sta
šinskas. Jis prisiminė apie da
bartinę Lietuvos padėtį, pabrėž
damas. kad kaip Lietuvos vy
riausybė. taip ir liaudis yra pa
siryžę neužleisti priešui nė vie
nos pėdos žemės — visi nusitei
kę kovoti iki galui už Lietuvos 
laisvę ir josios nepriklausomy
bę.

Po p. Stašinsko kalbos se
niausias Šv. Kazimiero dr-jos 
narys. 73 metų amžiaus “jauni
kaitis" p. Petras Čeplikas per
plovė 50-ties jubiliejinį tortą, o 
po tam šeimininkės išdalijo sve
čiams.

ii

kesnes dienos.

I

■

p. Juozas Švagž- 
Ev. BĮ. Dr-jos 

Kęstu- 
Dr-as P.

Massachusetts

U.......................................
j lai. pavyzdžiui Brocktono mies
to councilmanas p. F. Dūkštą, 
jau prisiuntė puikią taurę dėl 
vieno numerio laimėjusių spor
te...

Verta atvykti ir 
sporto varžybose. O jei ne pa
čiam dalyvauti, tai verta nors 
pasižiūrėti su savo pažįstamais. 
Bus ir daug kitų įvairumų, apie 
juos rašysime vėliau. Rap.

dalyvauti abi Velykų dienas sutuok-j skaičiavimą Sovietų Ru-
ta 11 porų jaunavedžių ir j°Je suskaičiuota 170.126. 
pakrikštyta 19 kūdikių. 900. Tai yra 23 milijonais

Prisikėlime bažnyčioje gyventojų daugiau, negu 
pirmąją ir antrąją Velykų buvo 1926 metais, 
dieną krikštų buvo 64 ir 25 
jungtuvės.

Žaliakalnio parapijos šv. 
Antano vardo bažnyčioje 
per Velykas buvo 22 krikš
tai ir 7 jungtuvės.

v •

Prancūzijos Kardinolas 
Atvyks j Lietuvą

Lenkų telegramų agen- 
Itūra praneša, kad Pary- 

Aleksoto parapijos baž- £įaus arkivyskupas kardi- 
įnyčioje per abi Velykų nolas Verdier pareiškė no- 

medis švenčių dienas pakrikštyti birželio mėnesį atvykti

Geringui įsakius Vokieti
joje uždrausta statyti me- 

šaukia, dines tvoras nesi." . * -
mačiau tai- reikalingas statyboms. Ge-33 kūdikiai ir sutuoktos 6 j Lietuvą ir Lenkiją. Len- 

į ležinės tvoros taip pat jau ■ jaunavedžių poros. kijoje jisai aplankys Var-
visur nuimamos ir suvar- A. Panemunės parapijos §UVą Poznanę ir Krokuvą, 

ginklavimuisi, bažnyčioje per Velykų ~ _______ ___

■ kalbėti apie^ ramybę tvar- menų ir cemento.

1
I

Turiu pastebėti, kad šeiminin
kės pagamino labai skanią va
karienę. kuria svečiai ir viešnios 
labai buvo patenkinti.

Užsibaigus visoms ceremoni
joms. svečiai ir viešnios persi
kėlė i žemutinę salę ir ten links
minosi. Rap.

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

Šv. Grigalius

koje, jeigu tos pačios tau
tos žmones skiria smarkūs 
priešingumai, jeigu dauge
lis jų neturi darbo ir iš ko 
gyventi. Taika galės būti 
tik tada, jeigu netruks a- 
bipusio supratimo, kuris 
tik vienas gali tautas nu
vesti į aiškesnį pažangos ir 
kultūros kelią.

Šventi susitarimai ir duo
tas žodis neteko savo ver
tės, kuri viena tegali būti 

i tarptautinio pasitikėjimo 
pagrindas ir be kurios nie
kados negalima 
medžiaginio ir 
nusiginklavimo, 
taikos pagrindas 
davimas Dievo 
klausymas jo įsakymų.

Taika yra teisingumo 
vaisius. Teisingumas rei
kalauja gerbti žmogaus 
laisvę. Teisingumą turi ly
dėti meilė. Meilė konkuren
ciją pavers nuoširdžiu 
bendradarbiavimu. Tokiu 
būdu bus rastas kelias abi
pusiam supratimui, kur 
bus atsižvelgiama į teisin
gus visų interesus ir kur 
nebus vengiama aukos 
aukštesniam žmonių šei-: 
mos gėriui ir kur bus išlai
koma ištikimybė duotajam 
žodžiui. M. L.

įvykdyti 
moralinio

Tikrasis 
yra atsi- 
valiai ir

i

I

I

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal
I

Gegužės 30-toji

Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį
Pirkimo išlygos geros — Įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite 

išsimokėti, mokėdami $1.00 Į savaitę.

t 
l
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A. Panemunės parapijos Poznanę ir Krokuvą.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 

. w 'iai verti skaitytoji; paramos.
Šančių parapijos bazny-l visi skelbkite “ih.rbininke**.

LRKSA 1938 Metais Padarė
Didelę Pažangą

VISI NARIAI BŪKITE ORGANIZATORIAIS, TRAUKITE 
{ SAVO KUOPAS NAUJUS NARIUS!

APSIDRAUDIMAS PIGUS — PROTEKCIJA DIDELĖ

LRKSA užbaigė 1938 metus su naujais pirmynžangos re
kordais. Turtas padidėjo, narių skaičius paaugo, mirtingumo 
rata sumažėjo. Pavyzdin, 1935 m. mirtingumo rata siekė 
165.1%, o 1938 m. tik 133.2%.

Finansinis Stovis Gruodžio 31,1938

PAJAMOS IR IŠLAIDOS (Income and Disbursements): 

$Totai Premium Income 
Investment Income......
Ali Other Income ......
Claims Paid..................
TURTAS (Assets);
Real Estate, book value -.............
Mortgage Loans ............................
Bonds and Ltocks ........................
Liens on Certificates of members 
Cash in Office and Banks............
Ali Other Assets............................

Gross Assets ..........................
Non-admitted assets deducted

Totai Admitted Assets
ATSAKOMYBĖ (Liabilities) :

$

168,155.95
55,094.93
4,542.52

134,215.59

1 116,815.08
102,114.58

1,075.635.85 
299.62

135,142.64 
34,028.78

$1,464,036.55
283,218.69

$1,180,817.86

16,175.00
928,383.49

9,016.38
227,242.99

Antradienį, gegužės 30 d. š. m. 
pripuola tautinė šventė, kurioje 

I per ištisą eilę metų LDS Naujos 
I Anglijos Apskritys rengia savo 
■ išvažiavim. — GEGUŽINĘ į 
. Romuvos parką. Montello. Mass. 
Į Toje dienoje suvažiuoja gausūs 
, darbininkų būriai iš visos Nau- i 
į jos Anglijos. Paskutiniais me- 
Į tais patėmyta atsilankant daug 
i jaunimo. Ypač lietuvių jaunuo- 
(lių sportininkų sulekia net ir iš 
j tolimų valstybių.

Šioji gegužinė pasižymi tuo. 
' kad ji būna pirmoji pavasario 
I didžiausioji sueiga, kur randa 
savo senus pažįstamus kiekvie
nas darbininkas-kė lietuvis iš 

1 visų kolonijų. Čia jie dalinasi 
mintimis; čia jie viens kitą vai
šina; išklausinėja — kaip tavo, 

1 kaip mano, kaip Petro. Jono ir 
(Jokūbo reikalai; žodžiu per vie-> 
i ną dieną sutikęs savo visus pa-į 
žįstamus iš visų kolonijų suži- ■ 
nai kaip, kur kas? — Ar nenau-Į 
dingą važiuoti į tokį Pikniką ar 
Gegužinę, kaip jį pavadinsime... 
Tai reta proga ir ta proga verta 
visiems pasinaudoti.

Malonu priminti ir tas. kad

I
i

Claims in process of settlement 
Certificate Reserves ...................
Ali other accrued liabilities......
Surplus .........................................

$

So. Boston, Mass

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga — įsigykite typvvriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay,

Sausio 1, 1939 m. narių buvo

Solvency 108.2%
SUSIVIENYMO NARIŲ STOVIS: 

Pilnamečių
Sausio 1. 1938 m. narių buvo . 10,418
Padaugėjo ...................................... 202

Totai $1,180,817.86

Jaunamečių Viso
470 10,888
75 277

10,620 545 11,165

Pasistengkime 1939 metais padaryt dar didesnę pažangą. 
Visi stokime Susivienymo auginimo darban!

Šiais laikais daugiau, negu kuomet nors anksčiau, reika
linga fraternalizmo dvasia ir saugus apsidraudimas. Susivie- 
nymas tam geriausia atsako.

Susivienymas yra tvirta, pažangi, fraternališka organi
zacija. Visi lietuviai, praktikuojantys katalikai, iki 55 metų, 
gali tapti nariais.

LIETUVIŲ R. K. SUSIVIENYMAS 
AMERIKOJ

73 E. SOUTH ST., (P. O. Box32), VVILKES-BARRE, PA.
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Bostono katalikams yra daug garbės, kad jų Vys
kupas - Sufraganas Francis J. Spellman yra paskirtas 
New Yorko Arkivyskupu. Suprantama, kad jo poaukš- 
tis tuomi neužsibaigs ir neilgai trukus jis bus pakeltas 
į Kardinolus. Bostonas ir džiaugiasi ir apgailestauja. 
Džiaugiasi tuomi, kad jų kunigas, šv. Jono Seminari
jos auklėtinis, užims žymiausią Amerikos arkivysku
piją, taip sakant, katalikų hierarchijos metropoliją. 
Bet drauge ir apgailestauja, kad turi skirtis su tokiu 
vertingu vyskupu, kurs savyp patraukė ypatingą šv. 
Tėvo Pijaus XII dėmesį. Prisiminta, kad Kardinolas 
Pacelli, dabartinis jau Popiežius, savo čia atsilankymo 
metu apsistojo ir viešėjo pas Vyskupą Spellmaną, kurį 
jis dar iš Romos gerai pažinojo.

Tokiu dvigubu apgailestavimo ir džiaugsmo jaus
mu buvo pažymėtas iškilmingas Vyskupo Spellmano 
su Bostonu atsisveikinimas, kurs įvyko kunigų konfe
rencijoj, geg. 2 d., šv. Jono Seminarijos knygyno sa
lėj. J. E. Kardinolas C’Connell savo įspūdingoj kalboj 
pabrėžė didingumą ir svarbumą to uždavinio, kurs 
Vysk. Spellmano laukia. Administravimas tokios mil
žiniškos, turinčios pasaulinės reikšmės New Yorko ar
kivyskupijos viršyja bet kokio, kad ir gabiausio vys
kupo pajėgas, bet nereikia užmiršti, kad ką Dievas iš
rinko savo ištikimųjų katalikų ganytoju, tam nesku- 
pės ir reikalingų malonių. “Aš žinau, — tarė Kardino
las — kad jums viskas gerai klosis”. Jis kiek įmanyda
mas mėgino savo susijaudinimą sutramdyti, malonia 
šypsena savo graudžius jausmus uždengti, bet nepajė
gė ir — apsiverkė.

Vyskupas Spellmanas, nors jau pakeltas į Arki
vyskupus, atsakė Kardinolui tokiu tonu, tarsi sūnus 
kalbėtų į savo tėvą... “Nežinau, kaip man seksis New 
Yorko Arkivyskupiją valdyti, bet tiek žinau, kad daug 
ko išmokau iš išmintingos Kardinolo administracijos. 
Jei Jo Em-jos patarimus seksiu, žinau, kad viskas ge
rai klosis”.

Vyskupas Spellmanas nuoširdžiai atsisveikino ne 
tik su Kardinolu, bet ir asmeniškai su kiekvienu ten 
dalyvavusiu kunigu. Jis labai nuoširdus ir atrodo labai 
palankus ateiviams. K.

i

Litvinovas Laukia Atlyginimo
Maksimo Litvinovo diplomatinė karjera jau likvi

duota. Jis būk tai sava valia atsistatydinęs, bet visi ži
no, kad jam buvo įsakyta pasitraukti. Ar Litvinovas 
pats bus likviduotas, būtent, sušaudytas ar įkalintas, 
kol kas nežinia, bet veikiausiai jį laukia Trockio, Ka- 
mienievo, Zinovjevo ir kitų komunizmo šulų likimas. 
Priežastis dvejopa: kad jis žydas (gruzinai žydų nepa
kenčia) ir kad įsigijo nemaža populiarumo. Stalino 

. valdžioje bet kokiam komisarui labai pavojinga būti 
populiariam. Stalinas to nepakenčia ir dėl pavydo, ir 
dėl baimės, kad įsipopuliarėjęs komisaras nepaveržtų 

| nuo jo valdžios. Kąip žiauri ar siaura fašistų diktatūra 
I bebūtų, bolševikiškoji kur kas žiauresnė. Ji turi savy
je kažką aziatiško, primenančio Ivano Groznojo (Bai- 

| šio jo) laikus. Tas baisenybėmis pagarsėjęs caras, nu- 
Į žudęs desėtkus tūkstančių žmonių, tame skaičiuje ir 
| savo sūnų, labai primena dabartinį sovietų diktatorių, 
| tik su tuo skirtumu, kad Ivanui Baisiajam jo sena nia- 
£ nė (auklė) kartais pasakydavo tiesą į akis. Stalinas nė 
‘ tokio prieteliaus neturi. Jis visus įtaria ir visų bijo, 
todėl dažnai ir likviduoja bei žudo kiek pasižymėjusius 
bolševikų vadus.

Nepažįstą sovietų gyvenimo žmonės, ypač tokie, 
kurie semia žinias vien iš sovietiškų šaltinių (deja, to
kių nemaža tarp tamsesniųjų lietuvių), naiviai bei 
vaikiškai tiki, kad Stalinas rūpinasi darbininkų reika
lais. Klausimas: kaip toks žmogus gali rūpintis kokio 
ten mužikėlio likimu, kad jis šaudo tūkstančius arti
miausių savo draugų bei vienminčių, vien tik įtari
mais dėl jų tariamos neištikimybės vadovaudamasis? 
Jis likviduoja mokslininkus, technikus, inžinierius, 
profesorius, gydytojus ir visą eilę raudonosios armijos 
generolų, visiems prisegdamas šnipų ir išdavikų iška
bas. Kruvinoji Stalino orgija yra arba asmeninė jo be
protybė, arba desperatiškos pastangos užgniaužti vi
sur kylantį maištą.

Litvinovas, kad ir gabus diplomatas, doroviniais 
ypatumais nepasižymėjo. Kokioj tarnyboj jis bebūtų 
buvęs, visuomet užsiimdavo komunistine propaganda. 
Už tai buvo išvarytas iš Londono, kur ėjo sovietų pa-
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Vyskupas Merkelis Giedraitis Gina Lietuvą
Lietuvių krikščioninimas tantiškąją mokyklą, kuri 

ėjo sunkiai.Sukūrę savo re- buvo skiriama lietuvių di- 
negalėjo dikų vaikams. Abraomas 

prie naujosios,' Kulvietis, naudodamasis

BAJORAI IR KUNIGAI 
PRIE VYSKUPO STALO

Į Kartą pas vysk. Merkelį! 
Į Giedraitį įvyko gausus ku-j 
j nigų ir kai kurių bajorų 
suvažiavimas. Nors vys
kupas visuomet gyveno 
kukliai ir didelių sueigų 
nemėgdavo, bet tą kartą 
visus duosniai vaišino ir

| tarėsi, kaip sėkmingiau

ligiją, lietuviai 
pritilpti 
kad ir kaip juos lenkė va- i geromis protekcijomis, ga- 
dai. Po 1387 m. krikšto į; vo teisę sakyti pamokslus 
Lietuvą atvyko nemaža Šv. Onos bažnyčioje. Ta- 
dvasininkų iš svetur, dau- čiau netrukus prieš A. Kul- 

! ginusia lenkų. Nemokėda- vietį pradėjo akciją katali- 
mi lietuviškai, jie dažnai ir kų veikėjai, ir 1541 m. už- 

| šiaip jau maža tesirūpino daręs savo mokyklą, Kul- 
krikščioninimo dalykais, vietis išvyko vėl į Prūsus. 

; palikdami religijos dirvą Šiaip ar taip, reformacija daiginti katalikybės moks- 
! apleistą. pradėjo skverbtis į Didžią- lą Žemaičių Žemėje. Tarp

Vis dėlto būta jau anais ją Lietuvą, ir katalikų d va-. kitko vyskupas išsitarė, 
laikais dvasininkų tarpe ir sininkai rimtai susirūpino kad kunigai, o taip pat ir 
tikrųjų lietuvių. Tuo reika- katalikybe Lietuvoje. Tą bajorai elgtųsi su liaudimi “ 
lu pirmasis rūpinosi Vy- kryptimi energingiausiai tikrai krikščioniškai ir kal- 

' tautas Didysis. Jo pastan- 
I gų dėka žemaičių vyskupu 
i buvo paskirtas ir popie
riaus patvirtintas Trakų 
Motiejus, vėliau (1421— 
1453) tapęs Vilniaus vys
kupu. Vyskupas Motiejus 
giliau suprato savo uždavi
nius ir, platindamas krikš
čioniškąjį mokslą Lietuvo
je, stengėsi kiek galėda
mas suderinti jį su tauti
niais siekimais. Tačiau vė
liau dvasininkų darbas 
Lietuvoje ir vėl apsilpo.

Ypač atkakliai laikėsi sa
vo senovinės religijos že
maičiai. Jie buvo atgaivi
nę net Šventąją Šatrijos 
ugnį. Šitokiomis sąlygomis 
lengva buvo skverbtis į Di
džiąją Lietuvą ir reforma
cijai. Prūsų Lietuvos pro
testantiškieji veikėjai, lei
sdami raštus ar kitais at
vejais, turėjo galvoje ir Di
džiosios Lietuvos lietuvius. 
Abraomas Kulvietis apie
1538 m. buvo grįžęs į Lie
tuvą protestantiškųjų idė
jų skiepyti. Karalienės Bo
nos (Zigmanto Augusto 
motinos) padedamas, jis
1539 m. buvo įsteigęs Vil
niuje aukštesniąją protes-

ėmė veikti du vyskupai:; betų ne lenkiškai, bet lie- 
Vilniaus vyskupas Valeri- tuviškai— (žemaitiškai), 
jonas Protasevičius ir y-; Vienas bajorų Survillo ne- 
pač Žemaičių vyskupas beiškentė ir vyskupui pa- 
Merkelis Giedraitis. (prieštaravo:

M. Giedraitis buvo dide-. — Jūsų Eminencija, ta 
lių gabumų ganytojas. Rū- žemaičių kalba burnoj gir- 
pindamasis visa širdžia ka- gžda. Man regis, kad šičia 
talikyste Lietuvoje, jis jau lenkų karalystė, tad ir 
drauge nepamiršo esąs lie- lūšininkus reikia greičiau 

, išmokinti lenkiškai. Ir Die- 
ivui lenkų kalba malones
nė...

Visi nutilo. Vyskupas at
sigrįžo į bajorą ir jam ši- 

talikyste Lietuvoje,

tuvis aristokratas, turįs 
nemaža pareigų savo tėvy
nės atžvilgiu. Jis pasikvie
tė į Lietuvą garsųjį anų 
laikų istoriką, mozūrą Mo
tiejų Strikauskį 1547 — ‘taip" atsakė: 
1582) ir pavedė jamsura-1 
šyti Lietuvos istoriją. Toji 
istorija buvo išspausdinta 
1582 m. Be to, jis organiza-

tis. Vac ponas, turbūt, iš 
istorijos žinai, kad tik vie
nas Lietuvos kunigaikštis 
užsidėjo Lenkijos karūną. 
Kito nebuvo ir nebus nė 
vieno! Čia mūsų, žemaičių 
karalystė!

Bajorai susigėdo ir atsi-

i

— Dievui, brangus bajo- 
ire, nekalba patinka, bet 
‘dori darbai. Šis kraštas y- 

vo kunigų veiklą, betarpiš-T3 ZemaĮtija, gi ir as pats 
kai sueinant su žmonėmis ^su net1^ jūsų vyskupas, 
ir rašant bei spausdinant 
speciales knygas.

Jo pastangų dėka, 1579 
m. Vilniuje buvo įsteigta a- 
kademija ir kunigų semi
narija. Žemaičiams 1616 
m. buvo įsteigta mokykla 
Kražiuose, kuri išgarsėjo 
švietimo darbais, dirbda
ma tuos darbus iki 1840 m.1 prašė. Ypač nuoširdžiai at- 
Kražiuose, o vėliau Var- siprašė Survillo, kuris pats 
niuose buvo įsteigta ir ku- buvo tik sulenkėjęs lietu- 
nigų seminarija. i vis. VDV.

Klaipėda Baigė Savo Žydėjimo Metus
Lenkų dienraštis “Nasz tu ėjo uosto gerinimo ir į- ( susidėjęs iš Lietuvoje ap-I 

Przegląd” rašo, 
pėda jau nuo neatmenamų' nės ir 
laikų buvusi miško me--darbai. f
džiagų uostas.

LM A luistu A AA A A A* XX AA £ . w J a

jog Klai-1 vairūs statybos bei pramo- ■ dirbamos Sovietų miško I 
įmenamų nės ir prekybos kėlimo' medžiagos, bekonų ir Įie
ško me--darbai. tuviškų žemės ūkio pro-j

Prieškari-; Ir gražiausiu uosto klės- dūktų. Kaip ten bebūtų, 
niais laikais Klaipėda bu-j tejimo metu įvykstanti a- rašoma toliau straipsnyje, 
vusi visai menkas uostas. ! neksiįa. Dabar, “zurueck į tačiau lietuviai stengsis 
Nebuvęs jis reikšmingas ZUm Reich” karščiui atslū-: pakreipti savo eksportą 
ir Prūsijai; jam tekę ap-1 gus, ne vienas aktyvesnis per Šventosios uostą. So- 
tarnauti rusų miškų eks- šio šūkio entuziastas su (vietai ir taip jau sumažinę 
portą. Šis stiprus ryšys su nerimu pasikrapštąs gal- savo eksportą į Angliją, 
rusų, o ypač su lietuvių, Vą ir pradedąs reviduoti Be to, jie, savaime aišku,; 
karštais, palikęs žymių' “anšliuso” pažiūras. Iš vi- i stengsis eksportuoti savas 
pėdsakų Klaipėdos uoste, so matyti, kad nuostabaus — 
kuris iki šios dienos visais Klaipėdos klestėjimo lai-! 
atžvilgiais nesąs vokiško kai palieką jau praeityje, 
charakterio. ! Klaipėdos progresu bu-j

Lietuviai, atgavę Klaipė- vę suinteresuoti ir užanga- 
dą, kiek tik galėdami sten- žuoti ne tik lietuvių, bet 
gęsi pakelti uostą. Negai- taip pat anglų, amerikie-i 
lėta pinigų įvairiems in-’čių ir danų kapitalai. Šitie 
vesticiniams darbams. Ne-, kapitalai jau seniai pabė- 
žiūrint vokiečių pretenzijų gę į Lietuvą. Ką gi dary- 
į Klaipėdos kraštą, lietu- sianti Klaipėda be kapita- 
viai, pasitikėdami tarptau-lų? Ar jai gresiąs mažų 
tinėmis garantijomis ir su-' vokiečių Baltijos jūros uo- 
tartimis, kuo uoliausiai, stų likimas? 
šeimininkavę šiame kraš-1 Reichas tikįsis, kad jam 
te. Į Klaipėdą plaukę mili- (pavyksią sulaikyti visą
jonai litų, plačiausiu mas- Lietuvos eksportą, kuris

siuntinio pareigas. Ir čia Amerikoj jo veikla buvo veid
mainystėmis pagrįsta. Pasirašė iškilmingą sutartį, 
kad komunistai nevarys čia priešvalstybinės agitaci
jos, bet tuoj buvo sučiupti, kad savo pasižadėjimus su
laužė. Savo pasiteisinimui Litvinovas tik tiek pasakė, 
kad propaganda einanti Trečiojo Internacionalo įsaky
mu, gi Maskvos kominternas esąs sau, o Trečiasis In
ternacionalas sau. Tuo tarpu visiems žinoma, kad 
Treč. Internacionalo sostinė yra Maskva. Tiek cinizmo 
nevienas pasaulio diplomatas nėra parodęs. Bet Litvi
novas tai darė Stalino įsakytas. Dabar jis likviduotas. 
Nuopelnai užmiršti. Už ilgametę tarnybą susilauks 
bolševikiško atlyginimo — prie sienos ar į kalėjimą. 
Revoliucija su apetitu ryja savo vaikus. K.

prekes ne per vokiečių, bet 
per lietuviškąjį uostą. 
Kaune ir Klaipėdoje esą 
jau kalbama, kad Sovietai 
nuo balandžio 1 dienos vi
sai nesinaudosią Klaipėdos 
uostu. Taip pat nežinia, 
kas bus ir su iš Lenkijos 
eksportuojamu mišku.

Esama nuomonės, kad 
Klaipėda tuo būdu nusto
sianti mažiausiai 50 v sa
vo apyvartos. Taigi, šį 
kraštą laukianti nelabai 
šviesi ekonominė ateitis. 
Tačiau esanti dar ir kita 
šios problemos pusė. Jau į- 
prastas dalykas pasidarė, 
kad kai tik vokiečiai už- 
baigią revendikacinį aktą, 
tai tuojau pat visi prana
šaują Reichui naujų defi
citų (nuostolių). Ankš
čiau atrodė, kad tai buvę 
tik pikti liežuviai, kol pa
galiau prisipažinęs pats 
Hitleris.

Visa tai pasitvirtinę ir 
užimant Klaipėdą. Vokie
čiai iš tiesų esą išalkę ir 
metąsi ant kiekvieno duo
nos kąsnio kaip išbadėję

I
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narse.

JAUNIMO DARŽELIS
ATKERŠIJO

Vasaros pavakarys. Sam
diniai triūsė apie tvartus.

i Pačiuose namuose nebuvo 
nieko, išskyrus ūkio savi
ninko dukterį, Onutę, nes 
tėvai dar nebuvo sugrįžę iš 
miesto. Onutė sėdėjo savo 
kambarėly, prie lango ir 
kažką mąstė, kad jos ne
pertraukė motoro urzgi
mas kieme, ir šunės šukė-! sekantį rytą jie prašė il- 
lę ten pat didžiausią triuk- _ 
šmą. “Gal tėvai grįžo”, pa-i rėdamas dar gražaus laiko, 
manė Onutė ir išbėgo į lau- sutiko. Per tas kelias die- 
ką. Bet vaizdas, kurį ji pa
matė, buvo visai priešin
gas. Pora šunų smarkiai a- mie, sutaisė pagedusią ra- 
takavo jauną vyruką, dar 
nespėjusį nusėsti nuo mo

tociklo. Onutė šunis sku
biai pasišaukė. “Nuo senų 
tėvelių yra pasakyta, kad 
mergelių meilė su nuodais 
maišyta”, suniūniavo jau
nuolis posmelį liaudies dai
nos, nejausdamas pavo
jaus iš šunų pusės ir atsi
suko į savo apgynėją.

“Dėkui, panele, jūs išgel- 
bėjot mano ir motociklo 
jei ne gyvybę, tai sveikatą, 
mat tie nemandagūs pada
rai buvo pasikėsinę vienas 
prieš manę, o kitas prieš 
mano motociklo padan
gas”.

i “Tai kam trankais po 
svetimus kiemus!” atkirto 
į jaunuolio žodžius Onutė. 

! “Mea culpa”, suniurnėjo 
šis. “Bet manau nesupyk- 
sit. Esu Kazys Banionis. Iš 
profesijos tai dar tik stu
dentas. Tėvas užfundi jo 
man tą kerėplą, tai ir tran
kaus per atostogas po Lie
tuvą norėdamas ir geriau 
pažinti ir pamilti.

“O, tai jūs ekskursan
tas”.

“Šioks toks. Bef. kaipo 
ekskursantas ar negaučiau 
kur nors pernakvoti?”

“Vietos yra. Prašau į 
kambarį”.

“Labai dėkui. Bet draugo 
aš irgi negaliu palikti”.

Onutė apsižvalgė, bet to 
draugo nebuvo matyti.

“Tai mano motociklas.
Sudarom trejukę: aš, mo
tociklas ir parkeris”.

“Pavėžėk mane iki svir
no, aš parodysiu, kur jį pa
talpinti”.

“Gerai, tai bus pirma mo-

teriškė, kurią jis veža”.
Patalpinę svirne moto

ciklą, jie kalbėjosi apie ke
lionę, apie studijas. Onutė 
irgi šį rudenį ruošės va
liuoti į universitetą, todėl 
I jai viskas buvo įdomu.

Netrukus grįžo ir tėvai. 
! Susipažino. Patiko jiem 
tas linksmas jaunuolis ir 
sekantį rytą jie prašė il
giau dar paviešėti, šis, tu-

nas jo visur buvo pilna. Pa
dėjo jis dirbti lauke ir na-

dio, padėjo ir Onutei tvar- 
į kyti darželį. Per tą laiką ir 
jie vienas kitą pamilo. Mo
tociklas ir parkeris, anot 

j jo, paėjo vienu laipsniu į 
' šalį. Bet priėjo ir išvažiavi- 
• mo laikas.
j “Onute, nepamiršk ma
nęs. Rudenį susitiksim u- 
niversitete. Smagus ten 

' studentiškas gyvenimas.
“Lauksiu tos dienos dar 

nekantriau ir man tas lau- 
! kimo laikas bus liūdnas. 
Tik žiūrėk būk atsargus. 

! Su motociklu važiuoti pa- 
įvojinga, galima greit susi
žeisti ar net užsimušti”.

“Nieko, nesisielok Onute, 
turiu dabar tave ir būsiu 
atsargesnis, be to, esu su 
motociklu gerai supratęs, 
mes draugai”.

Išvažiavo.
Onutei slinko nuobodžios 

dienos. Juk taip linksma 
buvo tą trumpą laiką su 
juo.

Pasiliko tik kelios dienos. 
Onutė jau buvo pasiruošus 
išvykti. Vieną iš paskuti
niųjų dienų jį naujam laik
raštyje rado trumpą, bet 
baisią žinutę.

Vakar Žemaičių plente 
susitiko motociklistas su 
sunkvežimiu. Motociklis- 

j tas užmuštas. Kieno tai 
i buvo kaltė sunku pasakyti. 
į Užmuštasis motociklistas 
yra paskutinio kurso stu
dentas Kazys Banionis, pa
sižymėjęs literatas. Vadi
namas — “trejuke”, nes 
jis, parkeris ir motociklas 
buvo neišskiriami. Užsi- 

i mušė jis tik kilometre nuo 
tėviškės, baigdamas savo 
kelionę po Lietuvą”.

Onutę ta žinia prislėgė. 
Taip laukė ji to susitikimo 
universitete, tiek svajojo, 
o dabar šis jau žemėj. Ir 

i tiek pavojų išvengus turė- 
I jo žūti beveik tėviškei... 
į Motociklas atkeršyjo už 

I

Į
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vilkai. Tas pats buvęs Aus
trijoje, Sudėtuose, Bratis
lavoje, ir Prahoje. Tačiau 
Klaipėda niekada nebuvusi 
derlinga šalis. Visa Klaipė
dos maisto atsarga Prūsi-uuo Hidiotu atšaiža ± i uoi- ... , .

jos vokiečių buvusi suryta trijukės suardymą ir nu-
stūmimą jo į žemesnę vie- 

Alg. Vargas.per keliolika valandų. O po 
to prasidėjęs formalus ba- 
das. Tuo tarpu per uždary
tą Lietuvos - Vokietijos 
sieną nebuvęs praleidžia
mas lietuviškas maistas. Į 
Tada vokiečiai turėję veik-' 
ti prieš jų pačius išleistus 
įsakymus. Į Klaipėdą buvę 
atsiųsta apie 50 tūkstan
čių vokiečių kareivių. Kad 
galima būtų juos išmaitin
ti, reikėję juos leisti į Lie
tuvos pasienį. Tai buvęs 
tikras maršas alkanų žmo
nių, kurie metėsi ant mais
to, didžiausiais duonos ir 
lašinių kąsniais užsikimš- 
dami burnas.

Klaipėda baigusi savo 
žydėjimo metus. Dabar ji 
pradėsianti nykti. Tai ir e- 
sąs triumfališkas Trečiojo 
Reicho žygis

Susipažinkite Su Jėzaus 
Kristaus Gyvenimu Ir Jo

I
I

įsigykite
Vyskupo P. Bučio, MIC. 

parašytą knygą — “Jėzus 
Kristus”. Knyga didelio 
formato ir turi 509 pusla
pius, audeklo geruose ap
daruose, kaina $2.50.

Šioje knygoje labai aiš
kiai ir lengva kalba apra
šyta Kristaus gyvenimas ir 
jo nuveiktieji darbai. Tu
rėtų šią knygą įsigyti kiek
vienas katalikas. Jų galite 
gauti “Darbininko” admi
nistracijoje,

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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PAS NAUJĄ KAPĄ
Tėveli mano... Naujų rū-' 

mų Karaliau, aš ateinu pas 
Tave, suspausta nuliūdimo 
ir kančios. Klaupiuosi... 
lenkiu galvą prieš Tave, 
kloju po Tavo kojų ver
kiančias širdies gijas.

Priimk, Tėveli, toli iškly- 
dusio vaiko ašarėlę, pri
imk. išgyvento skausmo 
taurę, kurią tik išeivės a- 
kys mokėjo išgražintų a- 
kių rasa.

Nebark. Tėveli, kad toli 
išklydau, kad Tavo grabą 
tik sesutės rankos nuglos
tė, bet jaučiau Tėveli, kai 
geso Tavo paskutinė krū
tinės žvakelė žemės gyve
nimui.

Mojo beržui, mojo... “su
grįžk, klajokle...” Raudo
jo už langų vėjai baisia 
šiurpulinga rauda, o Tavo 
siluetą pasiilgus siela vi
sur lydėjo:

Mačiau ' 
suvargusi, 
mokytoją 
čia u Tave

i
I

Tave, gražų iri
Mačiau Tavęs 

ir artoją, ma-] 
patarėją ir j 

knygnešį, mačiau Tave ty
lų ir maldoj paskendusi, 
mačiau Tave visuomet dir- 

skubantį. Ir. ma
čiau... kai paskutinį kartą 

laiminai nuilsusią
Ir, jautė širdis

balti

mane 
ranka... 
kad buvo paskutinė palai
ma. lūpos prilipę prie Tavo 
pėdų kažko virpėjo, geso 
paskutiniai man nuoširdūs 
žodžiai:

Inaujų smilčių glėby pas
kendusį.

Artėja Motinos Diena, ir 
Tu pas Motinėlę... Apsukta 
rūtomis Jūsų amžinoji pi
lis, užleido štangas mums 
suartėti, bet dvasia lais
vai renka Jums maldų gi
jas, ir aš dvasioje su Ju
mis!

Su Jumis mano Tėveliai! 
Nuo pasaulio audrų, aš vi
suomet slepiuosi už Jūsų 
tėviškų ploščių, ir žmogaus 
keršto kardas pro Jūsų pa
laimintas rankas manęs 
nepasieks...

Aš Jūsų kapui iškalbėsiu 
visas širdies godas, nuo
latos atversiu lapelį Jums 
paaukotų minčių.

Skamba didžiulės kated
ros varpas, dūzgia didinga 
šiurpi muzika, vakaro 
gaubėsiai supa miestą, 
liūdna... Nyku... Rodos pa
sauly likau vienui, viena... 
O, ne. Neviena... Jug gegu
žės mėnuo, Nuliūdusiųjų 
Linksmintoja! Štai, čia 

! pat... Ploščiai nusvirę si
dabro karolėliais, Jos pirš
tai liečia mano ligotą sielą, 
aš neverkiu. (

Neverkiu Motin, ne... Tik smo 
žaizda širdy... Paliesk, Mo- i rūbu įsisukus eisiu pas ka- 
tinėle, eikš su manim prie'PT atiduosiu ką turi bran- 
naujo kapo... Palydėk ma-1 
ne, viena klumpu iš skaus-

Vis Dar Galingai...

— Vaikeli, eik į pasaulį, 
bet neužmiršk, Dievo ir Tė-; 
vynės. Nebučiuok man 
rankų — tai molis. Neklū- 
pok. prie mano kojų, bet 
jei verta — sek tėvų žings
niais. Aš senas ir bevertis. 
Tugi. mano širdies atžala, 
žaliuok išminties gyveni
mu. Ir ten už jūros, kelk 
mūsų tautos garbę, būk 
Lietuvos tikru vaiku. Lai
minu, laiminu...

Ii- rodos tūkstantis varpų 
mano dvasia nuskambėjo, 
rodos visų muzikų garsai 
mano sielą susupę nešė 
per jūras, ne su baime, bet 
su drąsa, su įgraviruota 
širdyje meile.

Ir tas žodis, kad Tu, Tė-! 
veli mirei, keistas ir neišri-! 
šamas. Ar gali mirti tas,; 
kurio žodžiai, kurio dvasia j mo. 
taip giliai mano dvasioje į- 
sigyveno?!

O, vistik, realu... Plačio- gelumbe, klostosi tulpės 
mis akimis į mane žiūri žydėjimui, ir kaip gražu! 
baisi telegrama: “Tėvelis! Kada siela sužydo nelauk- 
mirė”. Suūžė visi Montrea- tų skausmų žiedais, 
lo kampų vėjai, apsupę r 
mano lūšnos tylią kertelę' mokėčiau gyventi?... Skau- Marija”. Leisk, išsiilgusiu

Suskaldyta uola — tai mano širdis. 
Sudaužyta valtis — tai mano siekiai.
Sulūžę irklai — tai manoji viltis... 
Ak, bet dvasia! vis dar galingai siekia.
O, siek! Beribi troškime, kylk kaip aras! 
Juk dirvos užžėlę, dirvos apleistos...
Maža arėjų, visur kančios ir karas,
Yr daug širdžių, kur vėliavos nuleistos...
Aš dar nešiu, ligi nuilsiu, suklupsiu. 
Juk kūnas ne vien tik alyvų grožiui! 
Užleistas vagas, širdžia arsiu ir lupsiu, 
Kad dvasia į dangaus pokylius ruoštų rožę.
Jei uosilkų akimis buvo lemta grožėtis, 
Jei purpuro lūpos mokino meilės ir maldos— 
Jų įkvėpimu reik naujas dirvas įsėti, 
Ir laukti pasauliui vis žmoniškumo giedros.

Marija Aukštaitė.

LIETUVOS EKSPORTAS į VOKIETIJA
Vokietija yra pramonės 

kraštas. Išveža daugiausiaI

I

] Brangaus Smilčių Pylimo, 
kad prie jo amžiais pasi
likti...

Nestumk manęs, okeano 
platybe! Užsupk verkiančią 
dvasią motiniškais bangų 
glėbiais, nutiesk vandenų 

• vieškelius solidaraus skau- 
tiltais — aš juodu

Pavasaris dvelkia gyvy
be. Dengiasi pievos žalia

Be skausmo, gal jau ne

padeda man šią valandą iš-] smas išmokina jausti, mąs- 
gvventi... Styti, aukotis, rasti save, ir

Akyse, akyse tik naujas artimo gerui atsiduoti, 
kapas... Nėr žemėj tokių 
brangių paminklų — kaip esu silpna... Tik tas kalne- 
šis, kaip šis nežinomo ar
tojo rūmas. Ir klojosi man 
juodi šydai dvasioje, ir len
kia mintys greičiausius 
laivus, ir bėga pas karstą

Dieve mano, bet vistik aš

lis, tos pušys, tie beržai, 
tie savi kryžiai, vis siūlo 
takelį, o aš vis skubu... Bė
gu pro tiek kapų, tiek kry
žių, ieškau pailsusia dvasia

kiaušinių už 2 mil. lt., po
piermedžio, lentų ir blan
kų už 5 mil. lt. ir linų pluo
što su pakulomis už 5 mil. 
lt. Dar pernai metais pasi
sekė išvežti į Vokietiją ru
gių su vikiais už 3 mil. lt. 
Mūsų eksportas į Vokieti
ją iš 34 mil. lt. 1937 m. pa
kilo iki 62 mil. lt. 1938 me
tais. Tas parodo, kad Vo
kietija mūsų žemės ūkio 
produktais domisi ir pre
kybos ryšius stiprina. Taip 
pat mūsų eksportas padi
dėjo į SSSR ir Belgiją. Su
mažėjo į Prancūziją ir An
gliją-

sumetimų (Klaipėdos Kra
štas) Vokietija beveik vi
sai sustabdė prekybos ry
šius su mumis. Daugiau
siai į Vokietiją eksportavo 
prekių 1930 m., būtent už 
200 mil. lt., kas sudarė 60 %> 
viso mūsų eksporto. Vė
liau eksportas į Vokietiją 
krito. 1934 m. eksporta- 
vom už 32 mil. lt., 1935 m. 
krito daugiau kaip 6 kar
tus ir eksportas į Vokieti
ją pasiekė žemiausią ribą, 
būtent 5 mil. lt. Pagerėjus 
santykiams, eksportas į 
Vokietiją vėl pradėjo kilti. 
1937 m. eksportavom jau 
už 34 mil. lt. ir 1938 me
tais už 62 mil. lt. Šiais me
tais, atrodo eksportas į Vo
kietiją dar padidės. Vokie
tija norėtų ir pasiūlė Lie
tuvai užmegsti tampres
nius prekybos ryšius. Ta
čiau, kaip gyvenimo prak
tika parodo, kad per dide
lė ekonominė priklauso
mybė nuo vienos valstybės 
yra surišta su tam tikra ri
zika ir mažai valstybei yra 
pavojinga.

Svarbiausi produktai, 
kurie eksportuojami į Vo
kietiją, yra šie: gyvi gyvu
liai, mėsa, taukai, sviestas, 

. sūris, kiaušiniai, grūdai, o- 
buoliai, popiermedžiai, len
tos, ir blankos, linų pluoš
tas ir pakulos. Gyvų gyvu
lių, kaip kiaulių, galvijų ir 
paukščių 1937 m. ekspor
tavom už 25 mil. lt., iš tos 
sumos į Vokietiją už 11 mi
lijonų lt. kas sudaro 44% 
viso gyvų gyvulių išveži-

Atvykau NewYorkan 
Vėtytų Kenoj IMT nt

Klausimas — Suvirš 30 
metų atgal atvykau į Jung. 
Valstybes. Tėvas pasakojo, 
kad sėdom į laivą Liepojuj 
ir iš ten išvykome į Angli
ją. Pasiekę Angliją, kelias 
valandas važiavome gelž- 
keliu į kitą uostą, kur lau
kė milžiniškas laivas. Tuo 
laivu mes važiavome net 8 
dienas į New Yorką. Tėvas 
aiškiai pamena, kad laivas 
priplaukė prie uosto grai
kų Velykų dienoje. Ar gali
me surasti iš kurio uosto 
Anglijoj išvažiavome ir 
laivo vardą ? Metai buvo 
1907.

Atsakymas — Tamstos 
suteiktomis informacijo
mis manome, kad Tamsta 
išvykai iš Liverpool. Vien- 
tik laivas “Umbria” atvy-

gatavas prekes, o įsiveža 
maisto produktų, pramo
nei žaliavos ir pusiau ga
minių. Vokietija nepriten- 
ka javų apie 8%, kiaulie
nos stinga 1%, galvijienos 

i apie 10%, paukštienos — 
135%, sviesto — 25% , tau- 
' kų — 16%, kiaušinių — 
j 34 % , daržovių ir vaisių a- 
pie 20%. Tų produktų ne
priteklių turi įsivežti ir 
jiems išleisti milijardus 
markių. Kad nereikėtų už 

į maisto produktus tiek 
i daug pinigų išvežti. Vokie
tija spaudžiasi ir griebiasi 
visų priemonių, kad pakel
ti savo krašto žemės ūkio 
gamybą ir maisto produk
tų importą iš kitų valsty
bių suvaržė.

Mums prekyba su Vokie
tija yra patogi dėl geogra- 
ginių sąlygų (kaimyninė 
valstybė, patogus susisie
kimas) ir ūkio sąlygų (Vo
kietijai, kaip pramonės 
kraštui, visuomet trūksta 
maisto produktų, o Lietu
vai — pramonės gaminių). 
Dėl tų sumetimų prekyba 
su Vokietija gyvai vystėsi. 
Tik 1935 m. dėl politinių

I

I

giausio širdis, ką kalbės 
protas.

Atverk savo angą, šven
toji Pilie, leisk lūpomis pa
liesti rankas, kurios maiti
no... Leisk, nubučiuoti ko
jas, kurios prasergėjo nuo 
blogų kelių, leisk, priglau
sti širdies lelijas prie lūpų, 
kurios pirmos įdėjo į mano 
lūpas žodžius: “Jėzus ir

glėbiu apkabinti grabą, 
nes čia sukloti glėbiai, ku
riuose sirpo mano kūdi
kystė!

Aplinkui tuščia, liūdna 
ir nyku... Tik rauda vėjai 
lūšnos stoge, o aš sukniu
bus prie juodo stalo, vis 
nešu širdį pas naują smil
čių kapą.

Marija Aukštaitė.

I
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mo. 1938 metais gyvų gy-ko į New Yorką gegužės 5 
vulių į Vokietiją išvežėm d., 1907 m., tai graikų Ve- 
už 14 mil. lt., iš tos sumos lykų diena. Kaip tik to lai- 
kiaulių už 10 mil., lt., ra
guočių ir arklių už 2 mil. 
ir paukščių už 2 mil. lt. 
Mėsos ir taukų išvežėm 
1938 m. už 6 mil. lt., dvigu
bai daugiau, kaip užpernai 

i metais. Sviesto 1938 m. į 
Vokietiją išvežėm už 11 
mil. lt., sūrio už 2 mil. lt.,

j

vo perplaukimas ėmė 8 
dienas. Jeigu tėvo infor- 

'macijos yra tikros, tai at
vykai tuo laivu.

i _________ _
Didžiausia apgavystė y- 

ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

Valstybė Ir Socialinis Klausimas
(Antano Skiriaus disertacija, 

patiekta
Marianapolio Kolegijai, Thompson, Conn., 

Bakaiauro laipsniui gauti).
(Tęsinys)

IV. Valstybė šelpia bedarbius
Mokamos piniginės pašalpos. Jokie savos 

pramonės kėlimai, eksporto rėmimai ir sto
vyklos neįstengia suteikti darbo visiems pi
liečiams. Kasmet, ypač žiemos metu, atsiran
da milijonai žmonių be darbo, be duonos kąs
nio. Jų visų nepajėgia nė labdarybės draugi
jos aprūpinti, o. be to, yra daug, kurie jo
kioms draugijoms nepriklauso, jie atsiduria 
vieniši be maisto, be tinkamų rūbų gatvėje. 
Jais turi rūpintis valstybė ir jiems įsteigiami 
viešbučiai, valgyklos. Nuolatiniams bedar
biams skiriamos kasmet didelės pinigų su
mos. Pav.. 1937 m. Amerikoj labdarybės rei
kalams išleista 1,500.000.000 dolerių. Kas sa
vaitė bedarbių šeimoms išmokama po 5—12 
dolerių.

Valstybė auklėja šeimas. Europoje, kur 
mokyklos yra valstybinės, ten bedarbių šei
moms teikiamas mokslas veltui, atleidžiami 
nuo mokslapinigių, gabesniems studentams 
yra duodamos stipendijos. Patiems bedar
biams steigiami įvairūs vakariniai lavinimosi 
kursai. Mergaitėms lavintis organizuojama 
namų ruošos trumpalaikiai neapmokami kur
sai p pastovios žemės ūkio mokyklos. Valsty
bės interesas .yra, kad visi piliečiai būtų tin
kamai išsilavinę ir pasiruošę gyvenimui.

V. Valstybė teikia viešus 
patarnavimus

Valstybė stato tiltus, praveda kelius. Vals
tybė neturtingiesiems stengiasi įvairiais bū
dais patarnauti. Štai neturtingieji neturi sa
vo automobilių, arklių ir vežimų, bet reikia 

jiems keliauti. Bendriems naudojimams val
stybė surinktais iš turtingųjų pinigais prave
da kelius — plentus gelžkelius, stato tiltus, 
stotis, paštus, kuriais beturčiai gali dykai 
naudotis arba už labai mažą atlyginimą. Pa
vyzdžiui, jei reiktų žmogui laišką pasiųsti 
ekstra pasiuntiniu į Europą, tai tas labai 
daug kainuotų, gi valstybių paštų organiza
cijos pagelba tą patį laišką galime labai pi
giai ir saugiai pasiųsti.

Valstybė teikia švietimą. Europoje visose 
valstybėse pradžios mokslas yra nemokamas, 
o daugelyje valstybių net priverstinas kiek
vienam jaunuoliui. Amerikoje valstybinėse 
High School ir kai kuriose kolegijose nerei
kia mokėti už mokslą, (tik už knygas ir ben
drabutyje už maistą).

Toks valstybės rūpinimąsi bendru visų pi
liečių švietimu, duoda progos ir nepasiturin
tiems tėvas paruošti savo gabius vaikus pro
fesijoms. Tuo pačiu jau mažinamas beturčių 
ir mažamokslių skaičius, tuo pačiu mažina
mas ir bedarbių skaičius, nes geras profesijo- 
nalas, gydytojas ar technikas visuomet gaus 
darbo.

Ne visi piliečiai gali užsisakyti mokslo ir 
kultūros brangiuosius žurnalus, ne visi gali 
pirkti išėjusias iš spaudos naująsias literatū
ros knygas, mokslo veikalus. Gi visi nori 
šviestis ir lavintis. Jiems valstybė ateina pa- 
gelbon — steigia skaityklas, viešąsias biblio
tekas, knygynus, į kuriuos visi žurnalai ir 
naujosios knygos užsakomi valdžios pinigais. 
Todėl kiekvienam piliečiui suteikiama proga 
lavintis.

VI. Valstybė įstatymais sau
goja darbininkų sveikatų ir 

gyvybę
Jau 19 a. pabaigoje ir 20 a. pradžioje įsis

teigė valstybėse darbininkų organizacijos, 
reikalaujančios ir darbdavių tinkamesnių 
darbo sąlygų: mašinų saugumo, darbo higi- 
jienos, lengvatų moterims, vaikams, priežiū
ros sužeistiesiems. Kadangi ne visos įmonės 
norėjo tuoj respektuoti šiuos reikalavimus, 
profesinės organizacijos kreipėsi į valstybių 
vyriausybes, kad tie reikalai įstatymais būtų 
sutvarkyti, pagaliau sudarė tarptautines or
ganizacijas, federacijas, kuriuos informavo 
visas valstybes, kas darbininkų socijaliniame 
gyvenime jau pasiekta, kas daroma kitose 
valstybėse ir prašė, kad. visur tas būtų daro
ma. Taip kilo galingi darbininkų sąjūdžiai vi
sose valstybėse dėl tinkamesnių darbo sąly
gų, dėl trumpesnių darbo valandų, dėl dides
nio atlyginimo už darbą ir k. Ir pasiekti ko
vos rezultatai visai aukšti. Valstybės išleido 
įstatymus, ginančius darbininkų reikalus.

Mašinų -saugumas. Saugumas mašinų turi 
būti užtikrintas. Paruošti naujų fabrikų pla
nai turi būti duodami patikrinti valstybės in
žinieriams (Lietuvoje), sumontavavus maši
nas taip pat apžiūri specijalios inspekcijos, 
ar jų išdėstymas nėra pavojingas darbinin
kams, ar įvairūs smagračiai, transmisoriai 
yra apsaugoti nuo darbininkų rūbų įsivėli
mo. Patikrina ar garo katilai atitinkamai sti
prūs, ar nesprogs, ar nebus elektros anšliuso 
(susijungimo) ir daug kitų techniškų daly
kų.

Pirmoji pagelba sužeistiems. Kiekviena į- 
monė yra įpareigota turėti atitinkamą vais
tinėlę ir medicinos srityje nusimanančių žmo
nių sužeistiesiems suteikti pirmąją pagelbą. 
Tuo būdu nemaža darbininkų išgelbstama iš 
mirties nasrų.

Higienos sąlygos. Taip pat sveikatos, hi
gienos reikalai įstatymais stropiai saugomi. 
Turi būti fabrikuose išlaikyta švara (Lietu
voje), turi būti pašalinti sveikatą gadinan
čios sąlygos: įvairios nuodingos dujos, che
mikalai, gerai. Jei būtinai reikia prie jų dirb
ti, tai reikalaujama tinkamų apsaugos prie

monių (pav. trąšų, celiuciozės, dujų gamy
boje). Kiekvienas fabrikas privalo turėti tin
kamas maudynes, kuriose darbininkai po 
sunkaus darbo nuplauna prakaitą ir dulkes.

Lengvatos moterims. Moterims teikiamos 
ypatingos lengvatos. Kai kurie žalingi svei
katai darbai joms visai uždraudžiama dirb
ti, taip pat reguliuojamas naktinis darbas. 
Ueščioms moterims turi būti duodama apmo
kamos kelių savaičių atostogos.

Vaikų apsauga nuo žalingo darbo. Vai
kams be tėvų leidimo draudžiama dirbti. Nuo 
16—18 metų su tėvų leidimu gali jau gauti 
darbo fabrikuose. Ir tai jie saugomi nuo svei
katai kenksmingo darbo (tabako fabrikuo
se), nuo naktinio darbo. Įmonės, kurios pra
silenkia su šiais įstatymais, kurios nuodija 
tautos ateitį — jaunimą, yra baudžiamos 
(Lietuvoje).

Poilsio reikalai. Sekmadieniais ir šventa
dieniais poilsis yra garantuotas visiems dar
bininkams. Išimtys daromos tik ypatingais 
atsitikimais, kai gresia “Force major”, įvai
rūs gamtos pavojai, kai negalime sustabdyti 
mašinų ir k. Taip pat įstatymais draudžiama 
be poilsio kelias pamainas dirbti. Yra nusta
tomas darbo valandų ir poilsio valandų san
tykis.

Oarbo valandų skaičiaus nustatymas. Pa
staruoju laiku darbininkija išsikovojo gana 
trumpą darbo laiką — tik aštuonias valandas 
per parą, tuo tarpu kai pirma dirbdavo po 11 
— 12 valandų. Tuo dar nesitenkinama, jau 
Prancūzijoje reikalaujama tik 6 darbo va
landų. Kai kurios valstybės pritartų 6 valan
dų darbo sistemai, nes tuo sumažėtų bedar
bių skaičius, bet, deja, fabrikantai griežtai 
tam priešinasi. Reikia manyti, kaskart didė
jant bedarbių skaičiui ir nuolat keliant nera
mumus, valstybė bus priversta įvesti 6 va
landų darbo sistemą fabrikuose.

(Bus daugiau)
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ATOSTOGOS LIETUVOJE kol kitoje stotyje kai kurie Į 
išlipo. Automatrica greit 
važiuoja. Per 4 valandas 
atvykome į Kauną.

Važiuodamas • susipaži
nau su gydytoju Michailo- 
vu, Karo ligoninės gydyto
ju. Tik pavardė rusiška,
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COSGROVE’S CHOP HOUSE
220 Commercial Street

Fix»U Unexcelled in Quality Alės VVines Ltquors 
For That Informal Party Drop Up To The Norse Room 

Eddie Cosgrove. Host

'nuėjome į vienuolyną. Su
radome. Aš jį pažinau 
Hartforde.

Tai Fabionas Kostantas.
Mane ten pažino ir kiti bu
vusieji amerikiečiai (pas dvasioje lietuvis, gra 
mus namuose yra buvę), 
tai pp. Vazniai. Abu jau se
nukai. Jų duktė p. Lendrai- 
tięnė ir dabar gyvena 
Hartforde. Pasikalbėjome.
Jie negali 
kaip gražiai ir ramiai gy- iatjaj aukština Amerikos 
vena. Jiems reikėjo įnešti gydytoius, ir sako: “Mes iš 
po 10,000 litų, o už tai pa- daug įo pasimokinome'

Rašo 
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Pirmadienis. Liepos 11 d. 

apleidžiame Palangą. Tur 
būti jau man tavęs neteks 
daugiau matyti, o gal...

Palangoje valgėme prie 
vieno stalo su prof. Zubriu, 
buvusiu savanoriu. Jis yra 
geras lietuvis ir patriotas. 
Prašiau jo, ir jis žadėjo pa
rašyti į “Darbininką”. Lau
kiame. Profesoriau, jeigu 
skaitysi šiuos žodžius, tai 
prašau nepamiršti ką žadė
jai. Parašyk žinių iš Lietu
vos. Mes laukiame.

Palangoje vasarotojų 
tarpe, tai daugiausia žydų,
sako, kad apie 80 nuoš., oi 
kiti mokytojai, karininkai, gelio laukė kokią valandą, 
jų žmonos, na ir amerikie- Atidarė 10 min. prieš trau- 
čiai. Yra trys vietos mau
dytis. Šiaurės pusėje mo
terims be kostiumų, vidu
ryj bendras — vyrams ir 
moterims su kostiumais, o; 
į pietus vyrams be kostiu-i 
mų. Ten kur bendrai mau- ■ 
dosi, tai mačiau žydės at-Į 
siveda berniukus ar mer
gaites ir maudo nuogus. I 
Visai nesilaiko tvarkos. Žy-! 
dai kitaip nekalba kaip žy-

rod, Rusijoj ir jos pritrau- 
Kė didelias minias žmonių.

Pirmoji paroda, kurion 
šios šalies žmonės siuntė 
savo produktus, įvyko Pa
ryžiuje, 1789 m. Bet pir
moji tarptautinė paroda į- 
vyko Londone, 1849 m. 
Nuo tada labai daug tarp
tautinių parodų įvyko veik 
visose Europos sostinėse.

Eiffel Tower (Bokštas), 
Paryžiuje paliktas nuo 
1889 m. pasaulinės paro
dos tame mieste. Ta paro
da minėjo Prancūzijos re
voliucijos šimtmetinę su
kaktį.

Kada žmonės atvyko A- 
merikon iš Europos, jie su 
savim atsivežė paprotį lai
kyti vietines parodas page
rinimui pramonės. Čion 
papraščiausios parodos bu
vo žemdirbystės, kurias 
surengė apskričiai ir vė
liaus valstybės. Į jas ūki
ninkai siųsdavo gyvulius, 
daržoves ir kitus produk
tus, ir už geriausias laimė
jo dovanas.

Franklin Institute, 1824 
m. padidino dalyvių skait
lių, kuomet pakvietė išra
dėjus ir mokslininkus da
lyvauti parodoje su savo 
išradimais. Sykiu su indu- 
striališkais produktais, 
gražiosios dailės veikalai 
ir gi parodyti parodoje, 
vėliaus pridėta nuveikimai 

, medici
noje ir kitose šakose.

Pirma tarptautinė paro
da įvyko 1853 m., New 
Yorko mieste, vietoje kur 
šiandien stovi Bryant
Park. Parodą atidarė pre
zidentas Pierce. Apart
Jung. Valstybių, Didžio
sios Britanijos, Vokietijos 
ir Belgijos, dar kitos ma
žesnės tautos dalyvavo su 
industriališkais 
tais ir daile.

Daug didesnė 
nė paroda įvyko 
phijoj, 1876 m., 
100 metinę Nepriklauso
mybės Deklaracijos su
kaktį. Čia parodyta pro
duktai žemės ir kasyklų, 
išdirbyščių ir dailės, ir ta 

i paroda perstatė Jung. Val
stybių progresą per šimt
metį jos nepriklausomy
bės. Daugiau kaip 200 trio- 
bų buvo pastatyta ant 236 
akrų žemės. Buvo atskiros 
triobos mašine rijoms, 
žemdirbystei, sodininkys
tei ir dailės darbams. 49 
svetimos valdžios dalyvavo 
parodoje, daugumas iš jų 
pasistatė savo triobas. Pir
mą kartą Amerikos grei
tas progresas vartojime 
mechaniškų jėgų ir išsi
vystymas greitos trans
portacijos buvo parodyta 
pasauliui.

1893 m. Chicagoj, laike 
jos Pasaulinės Columbian 
Parodos, paminėta ketvir
tas šimtmetis nuo Ameri
kos atradimo. Daugiau 
kaip 27,000 svečių lankė tą 
parodą. Kita paroda įvyko 
St. Louis, 1904 m., paminė
ti nupirkimą (šimtus metų 

Į atgal) Lousianos valsty- 
i bes. Ir pirmu kartu įvyko 
Įorlaivinis kontestas.

1926 m. didžiulė paroda į- 
vyko Philadelphijoj, pami
nėti 150 m. sukaktį Nepri
klausomybės Deklaracijos 
ir 1933 m. Chicagoje, pra
dėta “Century of Prog- 

i ress” paroda, kuri pažymė
jo Chicagos miesto 100 m. 
sukaktį. Abiejose parodo
se mokslas, dailė ir valdžia

Šių metų vasario mėn., 
Auksinių Vartų Tarptauti
nė Paroda (Golden Gate 
International Exposition) 
tapo atidaryta, tam tikslui 
padarytoje vietoje, 400 ak
rų salos viduryje San 
Francisco Bay. Šia paroda 
mini keletą svarbių įvykių, 
pirmiausia, pastatymą San 
Francisco - Oakland tilto, 
tai savo rūšies yra pui
kiausias inžinierystės pas
tatymas; “Clipper” laivų 
regularišką perskridimą 
Pacifiko Okeano oru su 
paštu; ir išsivystymą “hy- 
dro - electric” projektų, 
milžiniškų elektriškų jėgų 
vakariniuose kalnuose, y- 
patingai Boulder, Bonne- 
ville ir Coulee Dam.

Pabaigoje balandžio mėn. 
bus atidaryta New Yorke 
Pasaulinė Paroda. Paroda 
užima net 1,216 akrų že
mės prie Flushing Mea- 
dows, Queens Borough, 
New Yorko mieste. Vieta 
lengvai prieinama iš viur. 
Ta vieta buvo klampynė, 
pilna balų, bet nuvalyta, 
pertaisyta ir apdailinta su 
tūkstančiais medžių. Tiki
ma, kad net 50 milijonų 
svečių iš kiekvieno pasau
lio kampo ir kiekvienos 
vietos šioje šalyje aplan
kys New Yorko parodą.

New Yorko paroda minės 
150-tas sukaktuves Jurgio 
Washingtono inaguravimą i apšvietos dirvoje, 
į prezidentus. Jis tapo ’■ --1-
pirmuoju Jung. Valstybių 
prezidentu balandžio 30 d., 
1789 m.

Pilnai įvertinti šių paro
dų svarbumą turime ąpsi-. 
pažinti nors truputį su pa
rodų pradžia ir išsivysty
mu.

Žiūrėkime į Europos is
toriją, kur šimtmečiai at
gal žmonės laikydavo pa
rodas sąryšyje su bažnyti
niais apvaikščiojimais. Ta
da žmonės sunešdavo viso
kius įvairiausius daiktus į 
vieną vietą. Netik visoki 
rankų darbai buvo parody
ti, bet dalyviai mainydavo 
savo daiktus į jiems reika
lingesnius. Anglijoje pra
džioje 12-to šimtmečio bu
vo parodos.

Prieš pasaulinį karą, sėk
mingiausios kasmetinės 
parodos įvyko Leipzige, 
Vokietijoje, Lyons, Pran
cūzijoje ir Nižny Novgo-

žiai lietuviškai kalba ir sa
vo šeimą auklėja lietuvių 
dvasioje. Apie politiką ne
kalba, nes gyvena iš val
džios malonės.

atsidžiaugti, i Gydytojas Michailovas

sižadėjo juos ten užlaikyti Pasaulinio Kar0 raetu". 
iki mirties. Turi gerą gyve- i 
nimą ir visą užiaikymą. p.
Vaznienė mane palydėjo į 
stotį, kur ir su mano žmo
na pasikalbėjo.

Žmonės prie bilietų la 1-

Bus daugiau

produk-

tarptauti- 
Philadel- 
paminėti

M/ORCESTER GEAR VVORKS į

Established 1867 r

Telephone 4-9016 4
Osgood Bradley Bldg. ?

18 Grafton St. Worcester, Mass.

i "A Massachusetts Institution" l
I I

CITY BUILDERS SUPPLY CO.

For Reasonable Prices on Mason 
Buikiing Supplies: Lime. Cement 
and Sand. Grave!. Brick. Plaster.

Metai Laths. Sewer Pipe. Land 
Tite or any other Building 

Supplies

DIAL MAN KATZ AT
96 Armony St. 4-4187

^%3MŠ3š3ŠXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXX.VXXXXX%XXy 
i J WHITE CLEANSERS INC. 'f
Z Better Dry Cleansing Al! Garmenls Insured Agatnst Fire and Theft ž 
€ DRESSES. COATS. SUITS 50c' Dial 2-1968
Z Free Call and Delivery Service

Main Office and Plant: 199 Chandler Street
<3Ū3ŠXXXXXXXXXXXXXXS»BŠX.XX.XX%XX.XX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

i

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ, PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai 

011-50 už toną 

Kodėl neužsisakyti šiandien!

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS 

0J75-OO pilnai įrengtas

Maži mėnesiniai išsimokejimai 
Galite pradėti mokėti Spalių 1 d. 

Klauskite mus apie 5 metų 
Service Plan

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOUth Boston 1540

• i I • J r

Užsisakytc anglis per' ♦■T r-.Uf! '

Darbininkas
366 W. Broadway, So. Boston.

Tel. SOUth 2680

THE VALHALLA 

RESTAURANT INC.

8 Summer St. Tel. 2-9702
Worcester. Mass.

I

SPRINGFIELO CUT FLOVVER HARR MOTOR CO.

EXCHANGE

į 265 Pleasant St. Tel. 2-6751

kinio išėjimo. Prašau tre
čios klasės bilietų. Sako: 
“nėra”. Prašau antros, bet, 
ir su antros klasės bilietais Į 
negavome vietos sėstis, Į 
------------------------------------------

A it, a r\TZ a > icnT !

JOHN JACOUES &. SONS

Manufacturers of 
Fine Paper Cutting Shears and 

Machinery
93 Webster St. ’ 5-7512

Dine and Dance J
CESARE’S RENDEZVOUS ?
Choice Foods and Liąuors 4

Orchestra and Entertainment į
JOE ZUMA. Mgr. J

50 Chandler St. 3-9790 į

Worcester. Mass. Worcester. Mass.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU :•J

Mananf apsigyventi 
uai reifetų kiekvie-
diskai. Gal ir neblogai, kadi““ Pa^Ptl Amerikos pi- J 
111^ Hitleris kiek ir Daku- Ileclu' Da"Selyje įstaigų J Dia.s.Mos r«.. oi» s-tsts juos Hitleris kiek i p ! yra griežtai reikalaujama, f 
tena. Dieną žmones mau- L įjad kiekvienas darbinin-.'' 
dosi, o vakare eina pasi- jras būtų Amerikos pilietis 
vaikščioti ant tilto, kuris — kitaip neduoda darbo, 
yra išsikišęs ant vandenio. Norintieji išsiimti pilietiš- 
Ten šaltas vėjalis pučia,! kas popieras, nusipirkite 
kad net malonu ir būti. knygutę “Pilietybės kate-

Gerb. “Darb.” skaityto- kizmas”. kuri padės Jums 
jai! Jūs, kurie nesate buvę' ^Pl> Amerikos piliečiu. 
Palangoje, tai ir negalite^08 kaina 
suprasti kaip ten gera.

Vienas žydelis iš Palan-; 
gos buvo nuvykęs į Pran
cūziją gydytis. Gydytojai 
žydeliui patarė važiuoti į 
Palangą ir ilsėtis. Žydelis 
sako gydytojui: “Aš iš ten 
atvykau. Aš ten gyvenu”. 
Gydytojas jam sako: “Va
žiuok į namus ir užsilai
kyk, pasitaisysi. .

Iš Palangos vykome į 
Kretingą. Stotyje turėjo
me laukti traukinio keletą 
valandų. Hartforde manęs 
prašė p. Lopšienė, kad 
Kretingoje atlankyčiau jos 
patėvį, kuris gyvenąs A- 
merikiečių namelyj prie 
Šv. Antano vienuolyno.

Aš žmoną palikęs, stoty
je saugoti bagažą, su avia
cijos karininku Karveliu

•; JOHNSON 8ROS. GLASS CO. j t j

% Glass and Tile Bath and Showers j

? Store Fi-onts L.O.F. Agents 4
X 13 Bradiey St. Worcester «J

MEDUS

Grynas bičių medus, ku- 
rį bitės sunešė iš žydinčių j į 
javų, gėlių, pievų ir me- ;• 
džių yra tikras vaistas. į 
Taigi, įsigyk kvortą me-, 
daus ir gerk jį su arbata; 
ar kava vietoje cukraus.! 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

BARTELL'S

Delicatessen

Picasant St. (Cor. of Irving)
Open Evenings and Sundays

!%

i
AL. DILLAIRE

I

Prompt. Relliable Moving and 
Trucking

Insured Vans. Reasonable Rates

89 Madison St. Dial 5-0527

i
4

CĮUAFOTH & SONS BAKERS

57 Trowbr»dge Circuit
Phone 3-5128

į

I

;XXS»3«M£XXMXX1«XMX%%%XXKXXXXXXXXXXX%X.XXXX%XXXX%XXV%X>
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NATIONAL SHOE MFG. CO.. INC.

ffomen's Hard Soled Slippers

lTiXXXXXXXXXXXX»»XX»ŠXWXX'XXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXX.1l»kf
.142 Green St. Tel. 6-1581

VVORCESTER COMMERCIAL REFRIGERATION CO. J
Modern Equipment foi Food Markets. Domestic Kerosene and Electric J 

EIectrolux. Ses-vel Connnercial Refrigerator and Air Conditioning
242 Pleasant St. Dial 2-5578 Worcester. Mass.

__ ________ ______ __:____:______ ___________________________ z
lį»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.X.XXX.XXXXXX.XXXXX'XX.XXXXXXXX

“A Representative of Worcester 
Imiustry"

JOHNSON'S LABORATORY 
CHEMISTS

1 Sole Manufacturers of •'Stovink”
i Sold at all Leading Stores

1 Write or call us for nearest dealer

! J. H. BANTER. Prop.

P. O. Box 965 Tel. 3-7515 
Worcester. Mass.

I •SSV.SV.VV.VASV^.-.’.'VAS

j HOLUS FISH & CH1P SHOP

For a new taste thrill. try an 
order of our Fish and Chips 

prepared English style by the 
Holt Family

I
.*

§
Orders šoki to be taken out. or 

served at our Restaurant.
Address:

204 Chandler Street 4-8420

^X%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXX.XXXXXXXXXX^
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For Real Savings Eat at Our Air-Conditioned Restaurant 
Good Food Lovv Prices Cool and Comfortable

NEW YORKER RESTAURANT

702 Main St. Dial 2-9358

LIDO BEAUTY SALON

BRUNEN'S BAKERY

House to House Service

143 E. Centrai St. Tel. 3-4200

£vw.-.

?1 J ?į į Peimanent VVaving from 53.(10 to
5 4 $7.50. Scalp Treatments. Faciais. Į> 
J ? Manicures. All Branches of Beauty<[4 ? CuRure ji
į į 29 PeaH St. Tel. 2-0757 ij

Worcester. Mass. ji5 i

Z 
Z Z z 
z 
z 
z 
z 
z 
^36XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXX.XXXXXXXXX%X%XXXXXXX»t

BRICKMAN’S FLOVVER SHOP

Funeral Designs Cut Floxvers Potted Plants and Corsages

80 Belmont Avenue iNear Memorial Hospital) Phone 2-3901
Parking Space 1

J

rankon ėjo su industrija, 
amatais ir žemdirbyste. 
Pasaulinės parodos tapo 
apšvietos įstaigos, ir ne
tik instrumentais išdėstyti 
amatų išsivystymą. Aug
menija parodė kaip žmo
gus valdė žemę. Čia žmo
gus matė istoriją, physio- 
logijoj, chemijoj, bacterio- 
logijoj ir kitose mokslo ša
kose. Speciaiės triobos bu
vo pastatytos dėl moder
niškos transportacijos pa- 
rankumų. Federalė ir vals
tybių valdžios perstatė 
valdžios biznį ir tautos ve
dimą. Pirmą kartą buvo 
padarytos pastangos paro
dyti darbais ir kultūroje, 
kiek imigrantai prisidėjo 
prie įkūrimo šios šalies.

New Yorko ir San Fran- 
cisco parodos žada pervir- j 
syti visas pirmesnes pas
tangas ir visas kitas Ame-U 
rikos parodas, su jų indus- 
triališkais, apšvietos ir j 
dailės skyriais. Netik tos 
oarodos išdėstys kas pra
eityje nuveikta, bet ban
dys nupiešti rytojaus pa
veikslą. FLIS.!

I Fresh Fnrit and Vegetahles Daily

WORCESTER CENTRAL

MARKET

222 Front St. Phone 2-4952

I CENTRAI OIL CO.

Distributors of

TENACO PRODVCTS

Gąsdinę — Fuel Oil

,* Putnam Lane Ph. 2-4656

I
i 
s

<, SPECIALIZING
J> LARGE BAN’ANA SPLITS

<J— Fresh Fruit
/Also GIANT ICE Cream Sodas 
į

, Our Famous Lemon and Ūme
i Made from Sunkist Lemons
J Ali plain d rinks Served VVith 
i Plenty of Cracked Ice

F. W. LAVIONE
! MFG. DRUGGISTS

118 Franklin St.

į ROYAL RĘST SANITORIUM !

15c
10c

5c

į

Mrs. Lida M. Hatch. R. N.. Prop.

Mabel B. Dighton. Btisiness 
Avvnings Everything in Canvas 
Ali Outside Rooms Large and 
Sunny Invalids. Convalescents 
and Non-Contagious Cases Taken 
Graduate Nurses in Attendance

28 Chestnut St. Tel. 5-7323

Worcester. Mass.

^CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^5 DR. EDWIN T. OLSON 4I Z
Z 
Z 
z 
J . _ _ JiVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

OPTOMETRIST

265 Main St. Worcester. Mass.
Now! Greater Values In Highest Quality Optical Service

FORO AVVN1NG CO.

Associate -Quiet. High Elevation.

170-A Austin St. Dial 6-0197

"A VVorcestcr - Made Product" 
Dependable Cut Gears. All Kimia i 
Metallic Gears. Silent Non-Metallic 

Gears of Formrca. Rawhide or 
Fibre. Send Samples or Blue Prints 

for Estimates

S".WWW.V.VAW.
I

IDEAL RĘST HOME

LAURA SANBORN. Manager

Quiet. High Elevation. All Outside 
Rooms I^irge and Sunny 

Invalids. Convalescents and Non- 
Contagious Cases Taken

6 Oberlin St. 5-8919

Worcester. Mass.

/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
HOTEL OINER r

BILLIE BURNS. Prop. J
Dinners Served at Moderate Prices

17 Fcderal St. Worccstcr ž
!XXXXXXXXXXXX9«XXSSWX%XXXXX'.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%'W*

I
LEAHY’S

303 Millbury St. 
"Where the OM Time 
Atmosphere Prevaits" 
LEO HAPPY ED 

Beer Liųuors Wincs
H

4 FORTIER STUPIOS
5 Dial 2-3653 Rbomš 233-231-235
> SINGING PIANO
į Dramatics Radio Technique

4 Walnut Street

^■XXXXXXXXXXXXXX.XXXXXX.'XXXXX’XXXXXXXXXXX.XXXXXX.X.XXXXXXXX/
* VVORCESTER SAND &. GRAVEL CO. Z
* JOHN TROTTO. Pres. £
/ Readymixed Cement-Meeting City. Statė & Govcrnment Specifications Z
£ 214 Holden St.. Shrewsbury, Mass. Dial 5-0171 £

t

PAUL COURCHESNE

t Pronounced* Cour’shanc

Funeral Director & Embaimer
Highest Quality Service 

Rendered. We go Anywhere. 
Anv Time 

FUNERAL HOME

82 Plantation St. Phone 3-1260

TONY ALTO

Alio s Texaco Service Station

VVashington Squarc

GENERAL BAKING COMPANY

Bakers of Bond Bread

5 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z z

5

fi
y The Home — Likę Loaf That Men Prefer
✓.XXXXXXXXVXXX'XXWX'XXXXXXXX%%X.X.’*XXXVXXX'XXX%%V%XXXXXXXX'

FISHER'S DRUG

THE RENALL STORE

Observe our open preseriptirm 
department. See your medicines 

i prepared as your doctor ordered 
336 Grafton St. (On the Square> 

i VVILBUR H. FISHER. R. Ph.
2-9173 Managei 2-9105

VICTORIA DAIRY

C. T. SALMONSON & SON

Pasteurized M tik and Cream

FOR PROMT SERVICE

http://WWW.V.VAW
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GEGUŽINE
nu- 

vieš- 
Susi-

Lietuvių Dienos ReikalaiPAGERBĖ ONA KASKAS. 
Metropolitan Operos Artiste

CLEVELAND. ohio —
Kaip upės vanduo, bėgs die

nos. metai, šimtmečiai, bet ba
landžio 21-ma diena. 1939 m., 
lietuvių istorijoje pasiliks am
žiais. ši diena yra giliai užre- 
korduota Clevelando lietuvių 
širdyse, bet dar giliau ir pasto
viau ji yra pažymėta Lietuvių 
Tautos Dailės ir Kultūros Mo
numente — Lietuvių Kultūri
niam Daržely, šioje pavasario 
dienoje likosi suteikta amžir..--. 
pagarba operos artistei Onai 
Kaskas. dedikuojant jos vardu 
liepos medį, kurį iškilmingai tei
kėsi pati artistė pasodint', už
beriant žemės, čia prie Gedimi
no Stulpų, prie Birutės Font 
prie tikrų tautos 
paminklų. Dr. Joni 
čiaus. Dr.
eto Maironio.
a ugusios i i etv a i t ė

denio Vilkelio. Visų akys 
kreiptos prie garbingos 
nios. Pasirodė ir viešnia. . —... , 
rinki" pasveiaino ją gausiu ran
kų plojimu. Artistę nulydėjo 
prie liepos medžio Darželio pir
mininkas adv. P. V. Chesnulis. 
Adelaidė Miliauskaitė ir Ona 
Mihalich’čienė. kur sutiko ją. 
Mari' >na Mišeikienė ir dvi jau
nutės lietuviškais drabužiais pa
rėdytos lietuvaitės. Aldona 
Blaškevičiūtė ir Johanu Samiū- 
tė. Viena i
<»'

ANTRADIENĮ

6
r""“

sūnų amžinų 
n Basanavi- 

Vinco Kudirkos ir po- 
a gimusios ir 

pas» dintas 
liepos medis, savo lapų ir sakų 
šlamėsiu, vėjui papūtus, tartum 
žodžiu kalbės, kad protėvių že
mės Kalba. Dailė ir Kultūra, 
šiame išeivių krašte per amžius 
bujos, o bronzinis plakas kuris 
žymės šį medį, ryškiais žodžiais 
praeiviui sakys apie lietuvių 
gerbimą dailės pažibų, kaipo ti
krų Dainių Šalies ainių.

MEDŽIO PASODINAMO 
IŠKILMĖS

Iškilmių diena buvo nepapras
tai šalta ir vėjuota. Bet tas ne
sulaikė žmonių. Prie Darželio 
susirinko skaitlingas būrys. Vi
sų susirinkusių veiduose matėsi 
nepaprastas dėmesis. Visi jautė 
svarbumą momento. Ir ne vel
tui. Nes susirinkta suteikti pa
garba šiame kultūros žydiny 
vienai ir pirmutinei iš lietuvių 
išeivijos Amerikoje.

Kelios minutės prieš paskirtą 
laiką, išpalengvo žemutiniu bul- 

prie Darželio privažiavo 
automobilis vairuojamas Niko-
varu

Sekmadieni, balandžio 23 d., 3 vai. po pietų, “Dar
bininko” kambariuose, 366 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass. Įvyko Lietuvių Dienos reikalais susirinkimas, 
kuriame buvo išrinkta Centralinė Valdyba ir Komisi
jos:
GARBĖS PIRMININKAI — Kun. K. Urbonavičius, 

Kun. J. Ambotas, Kun. J. Švagždys. 
DIENOS ŠEFAS — Kun. Dr. J. Navickas.
PIRMININKAS — Kun.P. V. Strakauskas.
VICE PIRMININKAI — M. Kilmoniūtė, H. Plekavičius, 

O. Siaurienė, I. Mažuknienė.
XiSEKRETORIUS — J. Kumpa; pagelb. — p-lė Šukytė. 
♦♦♦ IŽDININKAS — Kun. Dr. A. Jagminas. 
***IŽDO GLOBĖJAI — A. Peldžius, E. čiočys.
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iš juodviejų laikė puo- 
rožių bukietą, o kita 
ą kastuvą.
•a iškilmių ceremoni-į 

pili yrabila Darželio
P. V. Chesnulis paai- 

; iškilmių prasmę. Po 
Johana Samiūtė artis- 
kastuvą. su kuriuo ji 
ie medžio žemės. Tai 

Aldona Braškevičiūtė į- 
artistei gyvų rožių bukie-

į gyvų i 
fiksuoti
Prasidėt 

jos. Trumi 
pirm. adv. 
skindamas 
j. ka!b< s 
t ei įteikė 
užbėrė r: 
atlikus 
teikė 
tą. Publikai rankoms plojant, a- 
bidvi mergaitės atidengė šio lie
pos medžio pažymėjimą — bron
zinį plaką, kuris ;>er šį laiką bu
vo gyvų rožių plošte užklotas. 
Sekė kalba Clevelando Kultūri
nių Darželių Lygos sekretorės 
p-nios P. Moknis. kuri sveikino 

! garbingą viešnią vardu 24 tau
tų darželių ir formaliai priėmė 
visų kultūrinių darželių šeimon 
šį amžiną pagarbos paminklą — 
liepos medį artistės Onos Kas- 
kas. Adv. P. V. Chesnuliui per
sta ius garbės viešnią Oną Kas- 
kas. užviešpatavo tyla. Pasigir
do artistės, tyra lietuviška kal
ba ir pareikšti už suteiktą pa
galbą padėkos žodžiai. Užbaigus 
artistei kalbėti, pasipylė gausus 
susirinkusių aplodismentai. Iš
kilmių pr. ■gr.-.ma baigėsi filma
vimu.

D;
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PROGRAMA
Sportas - Movies - Šokiai ■ Užkandžiai -Gėrimai

Visi kviečiami dalyvauti. RENGĖJAI.

sis Teatras pradėjo pildytis. Į 
keliolika minučių visos sėdynės 
buvo užimtos. Publika rinktinė. 
Visų akys nukreiptos į estradą 
ir į tą pijaną. kur gulėjo gyvų 
geltonų rožių puokštė.

Štai pasirodė artistė Ona Kas- 
kas. Pasipylė milžiniškas, arti 
tūkstantinės minios, delnų ploji
mas. kuris tęsėsi minutę ir kitą.

Artistė pirmiausiai išpildė tris jomis, 
kūrinius italų kalboje. Lietuviai 
nesuprato žodžių, bet stiprus.KONCERTAS

I

s valandai vakaro prislinkus. grynas iki aukštybių išlavintas 
ils miesto auditorijos Maža- kontralto balsas ir artistiškai

FINANSŲ SEKR.— M. Dilionienė; pagelb. L. Venčienė.

KOMISIJOS
KVIETIMO — Kun. Dr. J. Navickas, Kun. Pr. Juškai- 

tis, J. Glavickas.
PROPAGANDOS — A. F. Kneižys, J. Kupraitis, A. Ski

rtus.
SPAUDOS — Adv. Sykienė, F. Grendelytė, St. Griga- 

navičius.
TRANSPORTACIJOS — Kun. J. Kripas, p. Markevi

čius, V. Savickas.
MUZIKOS-DAINŲ — N. A. Vargonininkų Apskritys. 
PARADO — J. Dirsa, F. Tuleikis, Ig. Pigaga.
SPORTO — Marianapolio Sporto Sekcija. 
BIZNIO — K. Šidlauskas, V. Parulis, A. Peldžius.
DOVANŲ (Laimėjimų) — A. Sanda, M. Kilmoniūtė, 

V. Valatka, V. Kališius So. Boston); 
M. Urmonienė, V. Blavackas, V. Rim
ša (Worcester); P. Kosulis, K. Ta
mulevičius, p. Džiaugienė (So. Wor- 
cester); T. Versiackas, V. Paulaus
kas, p. Balevičius (Lovvell); p. Aidu- 
konis, p. Balutienė (Norwood); p. 
Radaitis, A. Zaveckas (Cambridge); 
T. Mitchell’ienė, K. Nadzeika (Na- 
shua); p. Liuolienė, p. Kamandulie- 
nė (Brockton); p. čiočienė, p. Dzeke- 
vičius (Providence); p. Andriliūnas 
(Athol).

PRIĖMIMO — G. Valatkaitė, J. Puodelienė, O. IVaškie
nė, M. Valatkienė, A. Janušonienė, 
(So. Boston); J. Jakavonytė, Dr. 
Kvaraciejus, (Brockton); p-lė Pleka- 
vičiūtė, p. Šamai i s, B. Jakutis (Cam
bridge); Br. Kudirka, p-lė Jasionytė 
(Norvvood); p. Šakienė, J. Pauliuko- 
nytė (Lawrence); p-lė Paulauskaitė, 
(Lowell); p-lė Mažuknaitė, p-nia Že
maitienė, p-lė Liutkiūtė (Worces- 
ter); M. Čižauskienė, M. Tamulevi
čiūtė (So. Worcester).

Į Sveikatos bei greitosios pagelbos departamentą 
apsiėmė nuoširdžiai patarnauti Dr. Puišys iš Lawrence, 
Mass. Geriausios kloties daktare. Džiaugiamės jūsų 
nuoširdumu.

Teisių departamento patarėju apsiėmė atstovauti 
adv. Jankauskas (Young) iš So. Bostono. Pasisekimo.

— Nutarta raginti visas kolonijas, kad steigtų loka
lius komitetus Lietuvių Dienos reikalais. Tiems dar
bams imtis iniciatyvos prašomi Federacijos skyriai, 
Marijonų Rėmėjų ir LDS kuopos.

— Pageidauta turėti nors vieną ar daugiau (sulig 
nuožiūros prezidiumo) visos Centralinės Komisijos su
sirinkimą, maždaug, pradžioj birželio.

Kaip žinoma, jau per ištisą eilę metų Lietuvių Die
na yra rengiama ir Įvyksta Liepos 4, Marianapolio Ko
legijos parke, Thompson, Conn. Taigi ir šiais metais ji 
Įvyks ten pat ir tuo pat laiku. Todėl ir kreipiama ka
talikiškosios - lietuviškosios visuomenės dėmesis su- 
būrti visas reikalingas pajėgas, kad Lietuvių Diena ir 
šiais metais būtų sėkminga ir įspūdinga, gausi ir pel
ninga.

Į Komisijas išrinktieji asmenys prašomi pasisaky
ti savo sutikimą įėjimo į komisijas ir visais kitais rei
kalais prašomi kreiptis: “Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. arba Marianapolis College, 
Thompson, Conn. Sekr.

jaunesnės kartos širdyse lietu
viškos dainos tyrumą ir gilumą, 
o Lietuvių Kultūriniam Darže
liui suteikė kaip moralę, taip ir 
finansinę paramą, išpildydama 
šį koncertą Darželio naudai. Ji 
paaukojo net savo išlaidas. Ne
užmirštanti ir brangi dovana.

Gražiai ir artistiškai patarna
vo akompanistai Leon Machan 
artistei Onai Kaskas. o Marga- 
ret Harold artistui Vincui Grei
čiui.

Negalima praleisti nepaminė
jus nuoširdaus dėkingumo užsi
tarnavusiems artistams. Onai 
Kaskas ir Vincui Greičiui, už 
koncertą. Lietuvių Kultūriniam 
Darželiui už tinkamą ir vertą 
Metropolitan Operos artjstei O- 
nai Kaskas suteiktą pagerbimą 
Kultūriniam Daržely. Moterų ir 

, Universiteto lietuvių klubams 
' už surengimą šio koncerto, o 
; lietuviams už mokėjimą įvertinti 
, šiuos įvykius priklauso tikras 
i lietuviškas valio! P.V.C.
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suderintas su linksma naturale 
šypsena bei kartaus skausmo, 
širdgėlos jausmais tartum žo
džiu sakyti sakė klausytojams 
dainos žodžius. Iki kupinumo 
pasirodė artistės balso grynu
mas ir jausmo perdavimas išpil
dant ariją “O mio Fernando” iš 
“La Favoritą”.

Antru atveju artistė pasirodė 
su vokiečių kalboje kompozici- 

Ir čia nors nelanksčios
muzikoje kalbos terminai sklan
džiai kuteno klausytojų ausį. 
Šiame išpildyme artistė parodė 
savo įgimtą versatiliškumą.

Trečią dalį programos artis
tiškai išpildė jaunas smuikinin
kas Vincas Greičius, išpildant 
Mendelssohn’o sunkią ir gilią 
kompoziciją “Concerto E. Mi- 
nor”, už ką artistą Vincą Grei
čių publika pasveikino gausiu 
aplodismentų.

Talentuotos lietuvės kompozi
torės Aleksandros Dervinskaitės I 
klasiški kuriniai “Lietus”, ‘Sap
nai’ ir ‘Varpai’ buvo pateikti per 
artistę tikroje prasmėje, ką ga
lėjo padaryti tiktai tikra operos 
artistė. Artistei užbaigus, teat
ras suskambėjo triumfaliu aplo
dismentų. Artistė buvo apdova
nota puokštėmis gėlių. Atšau
kimai kartojosi. Patenkinti pu
bliką favoritą — “Karvelėli“.

Po pertraukos, antru kartu 
pasirodė artistas Vincas Grei
čius su “Wieniauskio“ jauslia ir 
įvairia kompozicija — “Souve- 
nis De Mascou“. Čia artistas pa-1 
rodė tikro virtuozo gabumą. Po . 
pasikartojančių atšaukimų, ji
sai patenkino publiką su lietu
vių mėgiama meliodija — ‘Plau
kia Sau Laivelis’.

Išpildžius G. Rossini kurinį 
“Una Voce Poco Fa”, artistė 
buvo iššaukta kelis kartus ir ne
buvo atleista kol neišpildė at
šaukimo dainų. Artistė gražiai 
patenkino jaunimą populiariu 
klasiniu anglų kalba kuriniu...

Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

LIEPOS-JULY 1. švedu Amerikos laivu GRIPSHOLM.

GEGUŽeS-MAY 13. North German Lloyd. laivu EUROPA.

GEGUŽĖS-MAY 31 d. Švedų Amerikos laivu “GRIPSHOLM" 
iš New Yorbo be persėdimo i Klaipėdą.

“Darbininko’’ Laivakorčių Skyriaus vedėjas yra A. Pel- 
džius, kuris yra patyręs šioje biznio srityje per daugelį metų. 
Visais kelionės reikalais kreipkitės:

BIRžELIO-JUNE 22. Holland-America linijos laivu STATEN
DAM. per Rotterdamą.

LIEPOS-JULY 13. Holiand-America linijos laivu STATEN
DAM.

Aplankykite Savo Tėvynę Lietuvą

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
slančių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir °ražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

“DARBININKAS”
366 W. Broadwav, 
So. Boston. Mass.

Manantieji vykti į Lietuvą, nelaukite ilgai — pradėkite 
ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos piliečiai turėtų iš anks
to rūpintis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga atlikti daug 
formalumų: kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai). Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir t. t. “Dar
bininko” Laivakorčių Agentūra parūpins savo keleiviams vi
sus reikalingus dokumentus dovanai. Prašome užsisakyti vie
tas dabar. Kurie iš anksto padaro rezervacijas tie gauna laive 
geresnius kambarius už tą pačią kainą.

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

Tel. ŠOU 2680

U

Alaus Darytojai Įspėja Pu
bliką Alaus Pavadavimo
Haffenreffer & Co. Ine., Pick- 

wick Ale darytojai šiame laik
raštyje savo skelbime įspėja pir
kėjus ir alaus pardavėjus, kad 
nebūtų Pickvvick Ale pavaduo
jamas pigesniu ale. Ši alaus da- 

. rymo įstaiga yra gavusi nusis- 
’ kundimų. kad daugelyje atvejų

Bet artistė savo gabumą, širdį ■ vietoje Pickwick duoda kitą ale. 
ir jausmą lig į vainiką įpynė ^ad apmaudus publiką, ši kom- 
antrame rinkiny, Stasio Šim- j panįja buvo pirmutinė, kuri ant 
kaus. “Kur Bakūžė Samanota“. krano užrašė _ užd€jo parašą 
“Lopšinė” ir Aleksandro Kada- į 
nausko “Mano Rožė”. GrynaI 
lietuviška meliodija ‘Lopšinėje’ i 
ir klasiška jautri “Mano Rožė“ j 
padilgino klausytojų giliausius 
jausmus. Tas pasireiškė milži
niškame aplodismente ir pakar
totiname artistės atšaukime.

Koncertas baigėsi, išpildant 
anglų keturias kompozicijas, ir 
po atsikartojančių atšaukimų 
apvainikavo visą programą ku-' 
riniu “Our Father”.

Aplamai imant, artistė Ona 
Kaskas savu išpildytu koncertu 
patenkino vietinių lietuvių dai
lės alkį, kaipo eleksiru atgaivino

i kokis alus yra įleidžiamas į sti- 
: klus. Dabar Mass. valstybėje 
net priverstinai turi tą padaryti 

| kiekvienas tavernas.
Daugelis aludžių. kurios nau

doja Pickwick Ale ir moka 
brangiau už jį dėlei aukštos rū
šies medžiagos ir atsargaus dar
bo. taipgi remia šios kompanijos 
nusistatymą, kad būtų parašas 

į ant krano, kad žinojus, kokį alų 
parduoda. Alcoholic Beverages 
Control Commision ir jos agen
tai labai stropiai seka, kad alus 
nebūtų pavaduojamas kitu.

> (Skelbimas)

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway. So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

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

Tel. Farkway 0558-W 
(ždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasios GI.—Marijona Aukštikalnienė, 

111 H St.. So. Boston. Mass. 
Oraugija savo susirinkimus taiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pus protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PA9ALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

■■
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ŽINUTĖS

ti Fuikus "Klaidy Pinklėse" Teatras — Gražiai Pavyko
!

ŽINIOS : Sekmadienį, gegužės 7 d. š. m. į kaus). Juk toks veikalas išvers-
Į 7:30 vai. vak., Šv.Petro parapi- ti, tai reikia daug dienelių dar- 

—----- jos bažnytinėje salėje, buvo su- bo pašvęsti, daug vakarų ligi
— “Klaidų vėlumos pastudijuoti, kartais ir
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kai už gausų atsilankymą ir' Kadangi Steponas Darius yrą 
nuoširdžią paramą. Nuoširdžiai užsipelnęs visų lietuvių pagar- 
dėkoju laidotuvių direktoriui bos, todėi būtų pageidaujama, 
S. Barisevičiui už suteiktą pri- kad mes visi lietuviai vieningai 
zui gražią taurę ir visiems ki- pagerbtume jo atmintį dalyvau
tiems. kurie prisidėjo prie šio jami iškilmėse.

Kadangi laikas 
mums asmeniškai 
kiekvieną lietuvių <

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Sosto n 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė- 
TeL COLumbia 2637.

i
iI

bo pašvęsti, daug vakarų ligij
t parengimo pasisekimo.

A. Pildžius,
“Darb.” administratorius.

mos šv. Komunijos klasė, tie teatras
į kurie priims I
kramentą ir abelnai parapijie
čiai eis prie Šv. Komunijos. Šie 
visi ir vyčiai eis prie šv. Komu
nijos Motinos Dienoje.

—

Sutvirtinimo Sa- Pinklėse”, kuris yra parašytas, daug naktų neužmigti. Ir taip
nr o i «« m zvl • * 1 1>> n l.r 11^ 1 n 1 / > t C

> neleidžia 
i pakviesti 
organizaciją 

iškilmėse dalyvauti, šiuomi nuo
širdžiai kviečiami kiekvieną lie
tuvių organizaciją atsiųsti savo 
atstovus kartu su mumis daly
vauti iškilmėse.

garsaus anglų rašytojo Gold- buvo, kada paskutiniomis dieno- 
smitho ir išverstas į Lietuvių i 
kalbą kun. K. Jenkaus.

Reikia visu pirma pažymėti, ' 
kad šis veikalas, tai yra kome
dija surinkta ir sudėstyta iš gy
venimiškų klaidų, ypač tokių 
klaidų, kurios nevienam suaugu
siam ar jau net ir pasenusiam 
buvo lig ir giminingos, o iš ki
tos pusės jaunimui žengenčiam 

į , • • i - mį gyvenimą net ir malonios. Tos 
klaidos tai yra pirmoji meilė, 
kitaip tariant mintys apie mei
lužį ar meilužę. Senųjų, tėvelių, 
mat jau toks būdas, kad reika
linga papiršti savo dukrelei ar 
sūneliui toji ar anoji gražuolė ar 
gražuolis - turtuolis. Čia to vei
kalo toks bendras turinys, kuris 
visiems tinka (išskyrus maža
mečius) ir sudomino visus at- 

| silankiusius, o kadangi piršly- 
Į bos buvo tikros pinklės, todėl 
tos pinklės ir davė nuoširdaus ir 
gilaus, nekalto juoko. Publikoje 
nebuvo tur būt, tokio asmens, 
kuris būtų skaniai nepasijuokęs. 
Ką sakau skaniai?! Mane tąsi 
veikalas nekartą privertė ligi 
ašarų juoktis. (Tai gal mano to
kia silpnybė! Atsiprašau!) Kal
bėkime apie artistus. Nieks ne
abejoja, kad šitame veikale bu- 

I vo didžiausias komikas, tai Kle
mensas (art. Rapolas Juška), 
jis savo rolėje taip gražiai at- 

1 vaizdavo išlepinto sūnelio gyve
nimą su jo visomis “dorybėmis”, 
kad geriau nereikėjo. Jis ir sa
vo motinai ((Marijonai Grilevi- 

jčiūtei) pasakė, kad jo toks ap- 
! siejimas, tai pasėka jos auklė
jimo. Jis nuolat išrišdavo jauni
kaičių pinkles ir prileisdavo juos 

■ i vėl jaustis laimingais. Na, o po
nia Vainienė ( Marijona Grilevi- 

įčiūtė), tai tikra kurijozas. Ji 
’ • taip atvaidino moterišką isteriš- 

kumą ir ponišką moterų išdidu- 
1 mą. pretenzijas prie moderniškų 

laikų, kad jos asmenyj pasirodė 
j tikras turinys visų bajoriškų ir 
j moteriškų kaprizų. Bet jai tiko 
'į ir jai sekėsi. Ji irgi klaidžiojo 

i savo išlepinto sūnelio pinklėse. 
• P-nas Vainis (Pranas Averka), 

’ i atrodė kiek per lėtas, nori jo iš- 
! didus prisirišimas prie senovės 
tradicijų ir vertė jį būti tokiu 

’ I prisirišėliu prie viso to kas seno-
■ viška, smerkti visa tą kas nau- 

Toastmasteriu buvo; ka . mo(jeniiška Kas man
S. šalnienė. Kalbas pasakė i da iausia krit0 į akį Onu. 
York Times redaktorius ir t- |Maryt- SinkevičiūM), jj 

tai buvo tikra fircikas. Jos ne- 
j kalta mergiška koketerija sta
čiai paraližavo bajoraitį (Joną

■ Varną), kuris lig paskutinio mo- 
I mento negalėjo išsiraizgyti iš 
’ pinklių. Onutė tikrai laisvai jau- 
i tesi scenoje ir jos nudavimas 
j vertė kiekvieną jai simpatizuoti. 
Į Ji davė progos pažinti merginų
politiką. Kada merginos būna 
kuklios (kol sugauna jaunikai- 

, tį į meilės vortinklį), ir kada 
merginos jau stato savo reika- 

; lavimus (kada jaunikaitis jau 
įsimyli). Bet ji buvo visuomet 
ištikima ir atvira savo tėvui. 
Nemažiau pasižymėjo ir Barbu
tė (Pranciška Šidlauskaitė), ji 
irgi tiko prie romanso su gražiu 
jaunikaičiu. Nors visa tai prieš 

•, valią jos auklėtojų. Kiti vaidino 
pusėtinai gerai. Ypač senis Rad
vila (tur būt buvo V. Jenulevi-

■ čius), kad ir trumpoje savo ro- 
i Įėję, bet buvo tikras bajoras su 
i visais bajoriškais gestais ir ba-

Mntukų šeima.; joriška inercija.
------------------- Reikia pažymėti, kad rengėjai 

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES- - - - - - - - - - - - ■ prieš statant šį veikalą nieko nė
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie neprisiminė apie gražiuosius ar- 

i tistų kostiumus. Kostiumai visi 
; gauti iš miesto Teatrų ir gana 
' gražūs. Taip, kad artistai atrodo i 
. lyg didmiesčio salėse vaidinto-! 
j jai. Tas labai metėsi į akis ir • 
gražiai apsirėdžiusių artistų ne-į

Pristatau ice creamą ir užkan- visuomet galima buvo pažinti,: 
kas jų nepažįsta iš labai arti. Į 

Žodelis vertėjui. Reikia stebė
tis, ir reikia džiaugtis, ir reikia 
užjausti, kiek tai darbo įdėta to 

'veikalo vertėjo (kun. K. Jen-

5 d., Maldos Apaštalavi
mo Draugija, savo susirinkime 
išrinko sekančias darbuotojas 
parapijos išvažiavimui darbuo
tis: Marijona Jeskevičienė, Ma
rijona Naujokaitienė, Marijona 
Jankauskienė, 
kienė, 
Uršulė 
Ponia 
puikiai
Aukavo ponia Gurskienė, ir ki
tos narės. Aukavo ir draugija iš 
savo iždo. Girtina.

Marijona Gurs- 
Marijona Bernatonienė, 
Suduikienė ir valdyba. 
Bernatonienė paaukojo 
padarytą paduškaitę.

Kun. Virmauskis, sekmadienį, 
bažnyčioje, dėkojo kun. K. Jen- 
kui ir jaunimui už parapijos 
naudai vaidinamą klasinį veika
lą — “Klaidų Pinklėse”.

Jis irgi pasakė, kad nuo Vely
kų Dienos žymiai padidėjo sek
madieniais parapijiečių bažny
čioje aukos. Jis manąs, kad da- 

i bar jaunimas nuoširdžiai auko-
Geg. 7 d., Juozapas A. Nor- Ja

kus susišliubavo su sodaliete J 
Sofija Brasaite, gyv. 816 E. 5th . 
St., So. Boston, Mass. Jaunosios 
tėveliai iškėlė vestuvių balių 
salėje 492 E. 7th St. Liudytojais 
užsirašė Bronis Norkus ir Ma
rijona Braazitė.

I 1

SVEIKSTA

p. Antanas Baronas, gyv. 150 
W. Third St., So. Boston, sugrį
žo iš ligoninės po sunkios ope
racijos. Jo sveikata gerėja.

Geg. 12 d., šv. Petro par. baž-i SO. BOSTONO VYČIAMS 
nyčioje, lankysis svečių kunigų 
padėti išpažinčių klausyti prieš 
Bostono diecezijos Marijos Die
ną. šeštadienį, geg. 13 d. visi 
parapijos vaikai - jaunimas, pir-

i

DAKTARAI

nuo

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. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis r.uo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshi$,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
273 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Mūsų kuopa yra nutarusi vi
siems kartu nusifotografuoti, 
todėl visų prašome Motinos die
noje ateiti į pusryčius, ir po pus
ryčių prie bažnyčios fotografas 
Stukas nufotografuos. Tad visi

1 dalyvaukite!
F/-. Razvadauskas.

BOWLERIAI UŽBAIGĖ 
SEZONĄ

Į . ■ «

Lietuvių Biznierių ir Profesio
nalų bovvierių lyga užbaigė žai
dimų sezoną. Iš vyrų aukščiau- 
sį bendrą viso sezono skaičių pa
darė Dr. A. Kapočius: adv. Juo
zas Cunys yra padaręs aukš- 
čiaus. skaičių vieno žaidimo, ir 

aukščiausjp. D. Zaletskas 
skaičių bendrą trijų žaidimų.

Iš moterų: p. Rūta Bagočienė 
padarė aukščiausi bendrą viso 
i sezono skaičių; p. Eleonora Za- 
i letskienė — aukščiaus. skaičių 
, vieno žaidimo, ir p. Alena Stu- 
j kienė — bendrą aukščiausį skai
čių trijų žaidimų.

I
I Bovvlerių Lygos pirm, yra p. 
D. Zaletskas: rašt. — p. B. Cu- 
nienč, ir ižd. ponia A. West.

F. E. G.

IŠSIRENDAVOJA “Darbinin
ko” name. 366 W. Broadvvay, So. 
Bostone, 5 didelių kambarių fia
las su šilima, janitoriaus patar
navimu ir kitais parankumais. 
Kambariai šviesūs. Kaina tik 
S30.00 į mėnesį. Atsišaukite į 
“Darbininko” administraciją.

I
Pereitą trečiadienį, geg. 3 d., 

vakare Vcndame viešbutyj, Bos
tone įvyko Moterų Profesionalių i 
bankietas. 
adv.
New 
kiti.

DĖKUOJAME

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atiicku visus plumbcrio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS.
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

GELBĖK

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip i 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADVVAY,
SO BOSTON, MASS.

Nuoširdžiai dėkuojame visiems' 
žmonėms, kurie dalyvavo mūsų’ 
mylimos mamytės a. a. Amilijos 
Matukaitienės (Vingelytės) šer
menyse ir laidotuvėse, kuri mi
rė bal. 28 d.. Faulkner ligoninė
je. Laidotuvės įvyko balandžio 
30 d. iš Šv. Onos (airių) par. 
bažnyčios, Readville, Mass.. 
Fairview kapuose.

Velionė pragyveno Amerikoje 
' 27 metus. Paėjo iš Trakų, Jūžin
tų par. Paliko nuliūdime vyrą 
Mykolą Matuką, tris dukteris, 
du sūnų ir vieną anūkę. Taipgi 
paliko seserį pį Karaliną Šejef- 
kienę. Lietuvoje paliko motiną 
ir tris seseris.

Dėkuojame laidotuvių direk
toriui p. Juozui Kasparui už pa
tarnavimą.

Nuliūdusi —

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

Povilas Biishmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL A VENYTE, 
DORCHESTER. MASS.

918 E. BROADVVAY, 
Tel. SOUth Boston 9367

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Market
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga. Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

i Visi skelbkitės “Darbluiuke“.

mis prieš pastatant pasikeitė to 
veikalo keli artistai, tai režisie
rius (kun. K. lenkus pats ir re
žisavo šį veikalą. Tik jam kar
tais svarbiais reikalais pasi
traukus jį pavadavo art. Rapo
las Juška), negalėjo užmigti ir 
pareiškė savo artimiausiam tė
vui (kleb. kun. P. Virmauskiui) 
“help me out” — padėk man iš- Bostono miesto 
lysti iš šių pinklių. Kas įvyko? nutarusi pavadinti aikštę D St. 
Artistėj svarbių reikalų verčia- ir Old Coiony Boulevard, South 
mi paliko roles. Tokie tai mo- Bostone “Stephen Darius Squa- 
mentai tikrai kartais verčia pa
ausiam greičiau žydėti. Nes vei
kalas garsinamas, tikietai plati
nami, o čia žiūrėk darbo gija 
jau nutrūko. Čia ir nemiga, čia 
ir rūpestys, kurios niekam neži
nomos, tik vienam tam, kas jo
mis serga. Veikalas turi gražių 
lietuvių kalbos posmų, posakių 
ir tikrai jeigu gerai įsiklausius, 
tai gal jis ir mažai kuo skiriasi 
nuo oiiginalaus anglų kalba ra
šyto veikalo.

Publikos buvo artipilnė salė. 
! Audiencija nauja. Visi linksmi, 
j Juokų ligi ašarų. Visas trūku
mas, kad salės paskutiniosios 
sėdynės žemai, tai žiūrėtojus 
verčia lig stiebtis. Bet tai maž
možis prieš gerąsias puses.

Šis veikalas bus atkartotas ge
gužės 21 d. š. m. toje pat salėje 
ir nėra abejonės, kad salė bus 
perpildyta. Geriausio pasiseki
mo! Rup.

Atviras Laiškas Bostono 
Apylinkės Lietuvių 

Organizacijoms
Tautiečiai:—

Taryba vra

re”, atminčiai mūsų tautiečio 
Stepono Dariaus.

Sekmadieni, gegužes 28, 1939, 
Amerikos Legijono Stepono Da
riaus Postas No. 317 ruošiasi a- 
tatinkamomis iškilmėmis atida
ryti šią aikštę.

i

NUOŠIRDŽIAI DĖKUI

i

ne- 
bet

Būtų pageidaujama, kad 
tik atstovai dalyvautų, 
kiekviena organizacija atsiųstų 
vainiką pagerbimui mūsų did
vyrio Stepono Dariaus.

Organizacijos norinčios daly
vauti yra prašomos mums pra
nešti, kad mes galėtume joms! 
atsiųsti iškilmių detalę progra-' 
mą.

Su draugiška pagarba, 
Stepono Dariaus Postas Nr. 317 
P. O. Bon 30, So. Boston, Mass.

JosephW.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Residence: 19S M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Vardu LDS Centro Valdybos 
ir “Darbininko” vadovybės nuo
širdžiai dėkoju Lietuvos Vyčių 
Algirdo 17-tai kuopai už suren
gimą “Darbininko” naujos In
tertypos fondui šokių, kurie da
vė gryno pelno $105.00. Taipgi 
nuoširdžiai dėkoju šokių rengi
mo komisijai ir jos pirmininkui 
p. Pr. Razvadauskui, tikietų 
platintojams-joms ir visiems 
darbininkams-kėms, kurie tą va
karą taip nuoširdžiai darbavosi 
prie įvairių darbų. Dėkų publi-

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditior.ed — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUELIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

r

I

■
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Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St, 
NORWOOD, MASS 
Te*. Norwood 1503

Brocktono Office
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis

/

Parduodu įvairiausios rūžies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

i

Laikrodininkas

Peche.l Shoe Store
•UOZAS PEČIULIS, Savininką*

447 Broadway, So. Boston

Peter Pilvinis. Sav

s

Iš KRANO 
PARODYK I KRANĄ

RONKOMIS
12 ancu ir pilnom kvortom

Brcwc<l *>>■ HAFFEnTTZ^
_ •'KR & (O., Ine., Boston. Mass., Brewers Since 1S70.

Boston Street Garage
119 Boston St,, Dorchester, Mass

TEL. GEN 9296

/ ■

I Gaukit Pilną Jūsų Pinigų Vertę

Prašykit
Peter P. Plevack 

(PLEVOKAS) 
Septyniais būdais stogų dengė jas.

Sodev.all, Stut Metai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMU.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Parduodu Overglobe Ir kitų įAdir 
byščių čeverykus: vyrams 

moterims ir vaikams

Peter s Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Station

SAUGOKIT ES
V Z V MANIAU
YPATINGAS PICKVICK 

ĖLIAUS SKONIS T AI 
JŪSŲ APSAUGA.

JEIGU PRILEISTAS JUM*
ĖLIUS NETURI TO sko
nio—TAI NE PUKWU K-

reikalaukit kad
PARDAVĖJAS DUOTU

JUMS PI€KWICK’.

ir patikrinkit kad

PICKWICK ELIŲ

jums duoda!

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trokus

OueenAnn Laundry, Ine. •:
7—9 Ellery St., į i

So. Boston, Mass. ■;
Tel. ŠOU 2939 !•

Jei norite, kad Jūsų drabužiai ji 
būtų švariai išplauti, ]•

paveskite šį darbą mums. ’>
mnwvwwwnww



Antradienis. Gegužės 9 d.. 1939

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

CLEVELAND, GilIO
Iš ŠV. JURGIO PARAPIJOS

VELYKŲ ATBALSIAI

Velykos jau praėjo, bet atbal
siai liko, šių metų Velykų iš
kilmių grožės neišstengsiu apra
šyti. nes kokį Įspūdi gavo žmo
nės. tik galima jausti širdyje. 
Neklysiu pasakius, kad ypatin
gai šiais metais Velykų iškilmės 
] alkte žmonių širdis taip, kad 
tas paliks istoriniu parapijos 
Įvykiu. Grožės dalykus įkurti 
reikia talento, sumanumo ir sun
kaus darbo bei pasišventimo. Už 
gražiausiai išpuoštų altorių, už 
vaikelių primosimą procesijai, 
eisena — tai par. mokytojų Se
serų Prancišlūtčių sumanumas 
ir triūsas.

Velykų pamaldos — tai Įam
žinta grožė. Pamaldas atliko 
kkb. kun. Vilkutaitis. kun. So- 
franec ir kun. Bartis. Choro gie
dojimas. solistų, orkestracijos 
dėl 17 instrumentų pagamini
mas. veikalo Alleliuja (Bande
lio) išpildymas tai dviejų mėne
sių po 2 ir 3 pamokas Į savaitę 
ir galutinai su didžiausiu pasi
sekimu išpildytas giedojimas 
Velykų rytą — tai nuopelnas 
smuikininko V. Greičiaus ir par. 
varg. V. Greičiaus. Sr.

žmonių buvo perpildyta baž-! 
nyčia. pilni pasieniai vargonų! 
galerija ir ant laiptų. Kun. Vi!-- 
kutaitis per pamokslą pareiškė, 
kad šiais metais ypatingai vis
kas gražiausia ir sėkmingiausia.

ONOS KASKAS KONCERTAS
Onos Kaskas koncertas, kuris. 

Įvyko balandžio 21 d.. Public au
ditorijoj. buvo didžiai sėkmin
gas — meno atžvilgiu ir medžia
giniai. Žmonių atsilankė apie 
7o0.

jo Dievo Motinos Sopulingos 
Novena. penktadienių vakarais. 
Jaunimui 7 vai. vakare, suaugu
si oris S vai. v;.k. Novenas veda 
kun. Vilkutaitis ateiviams, su
augusiems. kun. Sofranec čia gi
musioms. Pirmą penktadienį at
silankė apie 16 šimtų žmonių, 
daugiausia jaunimo. Ateivių bu
vo apie 1000 žmonių (taip pris- 
kaitoma I. Žmonės Novena labai 
Įdomauja. Per du vakarus prieš 
Novenos pradėjimą, bažnyčios 
prieangyje Seserys Pranciškie- 
tės pardavė Novenų pamaldų 
. •. 'učių vir š 700. Laike pamal
dų tam tikras giesmes ateiviai 
gieda lietuvių kalboje, o čia gi
mę anglų kalboje.

ĮVERTINIMO DOVANA
šv. Jurgio par. bažnytinis cho

ras. Įvertindamas smuikininko 
Greičiaus darbą per du mėnesiu, 
prirengiant visą giedojimą, ypa
tingai mokinant veikalą “Alle
liuja” Velykoms, nupirko jam ir 
Įteikė labai gražią ir brangią 
dovaną. Dovaną įteikė panelė 
Kastutė Reimontaitė. Gintarė.

NEW HAVEN, CONN.

NOVENA
Mūsų par. bažnyčioje prasidė

IŠKILMINGAI MINĖSIME 
MOTINOS DIENĄ

Šiais metais rengiamasi nepa
prastai iškilmingai paminėti Mo
tinos Dieną. Šv. Onos draugija, 
kur randasi gražus skaičius ka
talikių moterų ir mergaičių nu
tarė bendrai su Moterų Sąjun
gos 33 kuopa eiti prie šv. Komu
nijos 10:00 valandą ryte. Pa
geidaujama. kad visos narės pa
sistengtų atlikti išpažintį iš va
karo. nes kun. M. Pankus, mūsų 
klebonas, praneša, kad pakvietė 
kun. A. Bružą pagelbėti išpažin
čių klausyti. Bus gera proga vi
soms prieiti.

Brangios sesutės, katalikės.

PRANEŠIMAS IR KVIETIMAS

LDS Conn. Apskričio Kuopoms
Pranešame, kad LDS Conn. apskričio pusmetinis 

suvažiavimas Įvyks gegužės 21 d., 1 vai. po pietų, Con- 
gress Avė.. VVaterbury, Conn., Šv. Juozapo par. svetai
nėje.

Kviečiame visas LDS Conn. apskričio kuopas da
lyvauti šiame suvažiavime svarstyti organizacijos rei
kalus. Bus padaryta pranešimai iš rengiamos Trilypės 
Gegužinės, liepos 16.

Būtų malonu, kad ; šį Suvažiavimą atvyktų ir 
Bridgeportiečiai.

Dr. M. J. Colney. pirm.
B. Mičiūnienė. raštininkė.

Dial 2-1949

b

Tel. 6-3523

DARBININKAS

A. E. EMERSON SHOE CO.. INC.

10 Eden St.

MFG. OF WOMENS COMPO SHOES

C. ARTHUR MARSH & CO

29 Pearl St.

R & C NECKIVEAR COMPANY

I

For the Best in Ali Kinds of < 
Insurance In Business Sinee 1U12 , 
/ .vy.---jvju-u-..wv"

TOM T. CAFE 
DINE DANCE 

I.unches and Sandvviches
Our Specialty

Good Beer. VVines and Liguors
350 Southbridge St. 

Amateurs Thurs. Nite

41 Jackson St., VVorcester, Mass.

VVORCESTER CITY DELIVERY £

i 16 Certrudc Avė. Tel. 4-6503 >
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Vaizdelis iš Druskininkų apylinkės. Smagu ir gera vasaros atostogų metu 
moksleiviui pažvejoti gimtinės ežere ir savo tautiečiams papasakoti mokyklos 
suole Įgytas žinias. -|Į uf? j jį
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J EDWARD A. DICKIE &. SONS >

£ MOVERS Any Tinie Anywhere «' 
J Padded Vans G<kmLs Insured į 
i 60 Fairfield St. Phone 2-1283 Ž 
■Ą - - - - - ~ j
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AERIAL NECKWEAR CO.

nesibijokim viešai visos daly
vauti toje bendroje puotoje ir 
išreikšti pagarbą savo motinė
lėms kaip gyvoms, taip ir miru
sioms. Taipgi pagerbsime savo 
dangišką Motiną Mariją. Visos 
susirinkit Į svetainę kiek anks
čiau prieš Mišias, kad būtų ga
lima susitvarkyti.

Tą pačią dieną, 4-tą valandą 
po pietų, Įvyks apvainikavimas 
Panelės Švenčiausios. Į šias iš
kilmes rūpestingai ruošiasi Ma
rijos Vaikelių narės, kurios vi
sos dalyvaus bendroj procesijoj. 
Kadangi apvainikavimo ceremo
nijos yra labai iškilmingos ir 
gražios, tai neturėtų atsirasti 
nė vieno kataliko lietuvio, kuris 
apleistų progą dalyvauti.

MOTERŲ SĄJUNGOS 33 KUO
PA ATIDĖJO PARENGIMĄ

ga programa, susidedanti iš juo
kingos komedijos “Blaivinin
kas ir Girtuoklė”. Taipgi bus iš
pildytas deologas “Laiškas nuo 
Barboros”. Dainų ir muzikos 
programą išpildyti
atvykti Waterbury Vaizbos bū
to radio programos dainininkai- 
kės. Dalyvaus “Vincukas su O- 
nute”, kurie šiai dienai turi spe
cialų pasikalbėjimą.

LANKĖSI SUSIVIENYMO
CENTRO RAŠTININKAS

HOME SERVICE LAUNDRY
J. A. DeWolfe. Prop.

pasižadėjo

šiomis dienomis lankėsi mūsų 
kolonijoj Susivienymo Centro 
raštininkas p. V. T. Kvetkaus- 

i kas, ir vice pirm. p. Karašaus- 
i kas. Gaila, kad dėl nepatogaus 
į laiko nebuvo galima nariams su
sieiti ir pasikalbėti susivienymo 
reikalais.

i

i 
l

I

Prižadėjo .šiame parengime 
kalbėti mūsų klebonas kun. M. 
Pankus, ir Dr. M. J. Aukštikal- i skyriaus raštininkė M. Jokubai- 
nis, radio programos vedėjas iš 
Waterbury, Conn. Programui 
užsibaigus, seks pavargėlių bei 
driskių šokiai. Pasirėdę pritai
kintais drabužiais ir dalyvau
janti šokiuose galės laimėti do
vanų, nes iš viso yra skiriamos 
net 4.
l|

Vietinio Vilniaus Vadavimo !

I

tė pasiuntė Lietuvos Generali
niam Konsului New York’e $52. 
00, kurie buvo likę nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėjimo 
parengimo. Laiškas gautas, kad 
minėta suma priimta, ir bus pa
siųsta Lietuvos Ginklų Fondam

' JI.
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Complete I^aundry Service of the 
Better Kind

538 Franklin St. Dial 5-6079

KENZIAN’S GASOLINE 
STATION

Range Gil Home Delivery 
Corner Mulberry St., Ashmont and 

Harding St.
Parking Space — 53 Orange St. 

Tel. 2-9035

REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO 
SKELBIMAIS REMIA "DARBININKĄ”.

8 Harris Ct.

E. FORSBERG & CO.

Dial 2-9387 J

DARBY WOOD HEEL COMPANY

Tel. 2-2781 VVorcester. Mass.

FREEMAN’S
MODEL BAKERY INC.

Specializing Wedding Birthday 
Cakes Al! Kinds of Home 

Pastries
75 Millbury St.

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
vakaras, kuris turėjo Įvykti ge
gužės 7 d., š. m. dėl svarbių prie- 
žaščių atidėtas Į Gegužės 21 d. 
Yra rengiama Įvairi ir turinin-

j.xxxxxxxxxiyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxx ♦ z
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VVORCESTER MUTUAL FIRE INSURANCECO.

į MFG. of FINE SHOW CASES5 STORE FINTURES
f 89 Exchange St. Dial 4-5192

> i
f DEVVALT MACHINERY AND ENCINEERlNG

Z Z
1 COMPANY i
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DEVVALT MACHINERY ANO ENCINEERlNG

COMPANY

R Phone 4-3271 į

Žodynai * Dictionaries
t 
I

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS. A. Herlito, 399 pus
lapių. popieriniais apdarais — 
$2.25, gerais audeklo apdarais 
S3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

i

J VVORCESTER ELECTROTYPE

!
Quality Electrotype Service 

and Printing Platės

72 Commercial St. Dial 4-9719

j
TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 

ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00: gerais audeklo apda
rais — $3.75.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:
“Darbininkas”, 366 W. Broad- 

way, So. Boston, Mass.

i

STEARNS PRESSED METAL

£
Manufacturers of 

Fine Metai Stampings

133 Dewey St. Dial 5-8873

Co. į
i s 
i

FOLEY’S MARKET
Meats. Groceries. 1

C. &• S. STORE

Worcester Polytechric Institute
COLI.EGE OF ENCINEERlNG

Worcester, Massachusetts it

WIDOFF'S ŪUALITY BAKERY
į

\a

i.nrve i j Z
Vegetables J i
□RE £ ?

KOTLIER & VVILLAR

200 Vernon St. Dial 2-9217 į VVHOLESALE GROCERS

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'X-XXXX’! 
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M. J. DYER & CO.

BCTLDERS I
58 Fror.t St. Tel. 2-5674

DENTIST

Tel. 3-0048

! FRANCIS L. DENNO

Ali Linos of Insurance

•J 350 Main St. Tel. 3-5627 į

t 
t 
f

I
Juozas Kasinskas

Ine.
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakt

602 V/ashington Blvd. 
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

i

Rye Bread, Rolls and Pastry

VVholesale arui Retail

109 Water St. Tel. 2-9756

pasitjsime 
laikraščio 
kuris tik 
Jei ken-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai 
kožnam šio 
skaitytojui, 
pareikalaus
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo *im-

, tams.
Mes norisi

Pakelį. 7 dienoms DYKAI IšBAN- 
DYYMUI, ir jeigu norėsite nau<lotl 
dauaiau, tų galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tų 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mflsų kaš

tais. Pasiųsk savo vardų ir adresų 
tuojau j

ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 
27<« W. Parivell Avė. Chieago, Ilk

pasiųsim jums PILNĄ
DYKAI -----------

FRANKLIN STREET PRODUCE

CO.

Fresh Fruit and Produce Daily

250 Franklin St. Phone 5-5141

^XXXXXXXXXX’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX/
BOOTHS FOR RESTAURANTS STORE 

FI.NTURES MANUFACTURED by 

ARCHITECTURAL WOOOWORKING CO.

Dial23623

Z
z

21 Cypress St. S
►xxxxx-xxxxx«xxxwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
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MAIN STREET SEA FOOD 
STORE

VVILFRED DESPARD PIANO 
SCHOOL

Ali Kinds of Sea Foorts
410 - 411 - 412 Sawyer Bldg.

i!
Fish and Chips — Frield Clams 

and Fresh Scallops

Sea food you likę best are here 
Betvv’een School and Thomas

Free Delivery — Tel. 3-4815

Classical and Popular

Ali Private I^essons

New Pupils Accepted Anytiine

During School Year

393 Main St. Phone 6-0981

CTXXXXXXXXXXXXXXX.^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>Ž
į LUSIGNAN TEXTILE COMPANY

I
1

Manufacturers of FINE VVORSTEDS

2-133348 Hermon St.
:XXVXXXXXXX'XX'X'XXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX‘XXXXXXXXX>
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RANDALL'S FLOVVER SHOP

It Costs No More For Randai! Quality
22 Pearl St. Tel. 5-5246 Worcester. Mass.

FLOVVERS TELEGRAPHED ANYVVHERE

AMERICAN MOUNTAIN DRY 
BEVERAGE CO.

Beverages. Club Soda in Syphons- 
Delivered Anywhere in VVorcester 

County 
40 Harrison St. Dial 2-0818

■. I

į
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HUGHIE McGUIRE

Beer — VVine LIQUOR

Tel. 3-9404

BR0WN'S BEACH JACKET CO.

395 Chandlcr Street Worcester, Mass.

'-“-“.•-■.-----.•V.
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$ MIN’S SERVICE STATION į

Expert Lubrication Service

į Park Avė at Beaver St. Tel. 2-9553 ?> <

RUBIN JOSEPH’S POULTRY MARKET

Ali Kinds Of Poultrv Fresh Eggs

Eel. 3-710733 Harrison St.

THE UNION LAUNDRY

Home cf Complete Laundry
Service

115 Exchangc St. Phone 5-3149

i !
 VVORCESTER BLUE & PHOTO 

PRINT COMPANY

Messengcr Service 
Photostats Blue Prints

311 Main St. 6-3523


