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Atsistatydino Lietuvos 
Premieras Tūbelis

Kaunas, Lietuva, kovo 21 
d. — Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona gavo lai
šku premjero Tūbelio rezi
gnaciją. Premieras Tūbelis 
dabartiniu laiku yra Švei
carijoje, gydosi. Tuoj po 
priėmimo Lenkijos reikala
vimų, rezignavo užsienių 
reikalų ministeris Stasys 
Lozoraitis. Taigi susidarė 
Lietuvos valdžios krizė 
Spėjama, kad ir visas mi- 
nisterių kabinetas rezigna
vo. Bet nieko baisaus, jei
gu tik greit susidarytų 
nauja valdžia.

Religinė Lietuvių Radio 
Programa

lietuviai 
progra-

parapi-

Iš naujai įsteigtos Law- 
rence, Mass. radio stoties 
WLAW kiekvieną Gavė
nios šeštadienį nuo 4:45 i- 
ki 5 vai. po pietų 
turi savo religinę 
mą.

Šv. Pranciškaus
jos choras, vadovaujamas 
muziko Povilo Sako, ir įžy
mios solo pajėgos dalimis 
išpildo gražųjį T. Dubois 
kūrinį “Septyni Kristaus 
Žodžiai”.

N. Anglijos lietuviai ne
praleiskite progos šešta
dieniais 4:45 vai. po p. pa
sukti savo radio ant 680 
kilocykles.

LENKIJA SUSITARUS SU 
VOKIETIJA

EINA NUO 1915 METŲ

Iš Paryžiaus ir Varšuvos 
buvo pranešta, kad pra
džioje šio mėnesio Lenkijos 
užsienių ministeris lankėsi 
pas Mussolini ir Berlyne. 
Tai buvo kaip tik prieš tą 
incidentą Administracijos 
linijoje, kovo 11 d. Kaip tik 
tas įvyko, tai Beck’as su
grįžo į Varšuvą.

Kilus nesusipratimams 
paaiškėjo Beck’o lankymo
si tikslas. Patys vokiečiai 
ir lenkai išdavė paslaptis. 
Iš Berlyno pranešta, kad 
Hitleris pareiškęs, kad jis 
Įeisiąs Lenkijai užpulti Lie
tuvą už lenkų pažadėjimą 
nesipriešinti Vokietijai už
imti Dancigo koridorių, ir 
kad lenkų ministeris Be
ck’as užtikrinęs, kad Len
kija neturės nieko prieš, 
jeigu Vokietijos laivynas 
atplauks į Dancigą ir pa
skelbs jį prijungtu prie Vo
kietijos.

MUZIEJUS
Kaunas — Kaune kuria

mas didžiulis žemės ūkio 
muziejus, kuriame bus su
rinkti įvairiausi ekspona
tai, rodą Lietuvos ir kitų 
šalių žemės ūkio progresą.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO. 

LAIVAKORČIŲ J

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

11
likiškos spaudos, neturi teisės 

! vadintis geru Bažnyčios vaiku.
Vyskupas Ketteleris
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Katalikas, kurs neremia kata-
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Vilniaus Niekad Neatsižades

PREZ. ANTANAS SMETONA, 
dabar turi daug rūpesčio kaip išvengti sukilimo Lietu

voje ir pravesti derybas su Lenkija.

LENKIJOS ULTIMATUMAS 
LIETUVAI k

LENKIJOJE VYKSTA ŽYDŲ 
SKERDYNES

VARŠUVA, LENKIJA, kovo 21 d. — Kada Lietu
va priėmė Lenkijos reikalavimus, tai visoje Lenkijoje 
buvo didžiausias džiaugsmas, kad “Lietuva nusilenkė 
Lenkijai”. Suruošė demonstracijas ir iš to džiaugsmo 
pradėjo skersti žydus. Du žydu užmušė ir apie 100 su
žeidė. Policija»buvo bejėgė demonstrantus numalšinti. 
Tai tokia lenkų “kultūra”.

LENKAI REIŠKIA SAVO V AL
DŽIA “NEPASITENKINIMĄ”
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Neperseniai minėję Lietuvos nepriklausomybės 20 

metų sukaktį, dabar susilaukėm tokių įvykių, kurie nu
rudo, kad tos nepriklausomybės bet kuriuo momentu 
galime netekti. Lenkai susitarė su Hitleriu ir iš abiejų 
pusių žada Lietuvą pulti. Rusija, ta neva galinga Lietu
vos užtarėja, tyli, kaip žemę pardavus. Lietuva pasilie
ka viena. Taip klastingai puolama, Lietuva turėtų sto
ti prieš 100 milijonų priešų, pati turėdama vos pustre
čio milijono gyventojų. Lenkija džiūgauja. Ji mato, 
kad Lietuva priešintis negali ir stato skaudžią, tiesiog 

' kruviną mūsų tautai sąlygą — atsižadėti Vilniaus. Taip 
prislėgta, Lietuvos vyriausybė kaip girdėti, tą sąlygą 
priima. Bet nereikia nė kalbėti, kad savo širdyje mūsų 
tauta Vilniaus niekad neatsižadės.

Lenkai triumfuoja. Tačiau jiems reikėtų atsimin
ti Austrijos likimą. 24 metai atgal Austrija, kaizerio 
gundoma statė panašias sąlygas silpnutei Serbijai. Ir 
kas atsitiko? šiandien Austrijos nebėra, o Serbai bei 
Jugoslavija dvigubai didesnė. Austriją prarijo vokie
čiai. Lenkija, susibičiuliavusi su Hitleriu, grasina šian
dien Lietuvai, kaip kadaise Austrija Serbijai. Laikinis 
laimėjimas gali apsvaiginti neapdairius lenkus, bet ne
išgelbės jų nuo liūdno likimo. Jų talkininkas Hitleris 
netrukus pasiims Dancigo koridorių, Gdynią ir Pozna- 
nių. Ir to dar jam neužteks. Bematant sieks ir Varšuvą 
pasiimti. Lenkai kruvinai verks, susigiminiavę su Hit
leriu. Bet, kaip paprastai, lenkai apsižiūri tik tada, kai 
žalos jau nebegalima atitaisyti.

Kokia ten bebūtų Lietuvos ateitis, mes lietuviai a- 
merikiečiai savo tėvynės neapleisime. “Pakelkime bal
są, kaip žaibą griausmingą ir smerkime priešą nedorą, 
klastingą — vaduokime mūsų Lietuvą tokiu pat pasi
ryžimu, kaip nepriklausomybės kūrimosi metu. K.
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VARŠUVA. LENKIJA, kovo 21 d. — Dalis Lenki
jos kariuomenės jau sugrįžo iš Okupuotos Lietuvos 
(Vilniaus krašto). Mieščionys lenkai šovinistai (nacio
nalistai) suruošė demonstracijas ir reiškė savo val
džiai nepasitenkinimą, kad ji permažai išreikalavo iš 
Lietuvos. Rikėję visai Lietuvą prijungti prie Lenkijos. 
Reikalauja, kad valdžia įteiktų Lietuvai daugiau reika
lavimų. Gali būti, kad pati Lenkijos valdžia kursto len-; 

i kus reikšti nepasitenkinimą, kad prasidėjus deryboms 
su Lietuva galėtų pasakyti, kad štai mūsų tauta reika
lauja daugiau, negu mes reikalavome.

LIETUVIŲ PROTESTŲ 
MITINGAI

I

Kaip jau buvo pranešta Lenkija įteikė Lietuvai ul
timatumą (reikalavimą) per Estonijos atstovybę, kuri 
buvo tarpininkė Lietuvai ir Lenkijai. Lietuva buvo ver
čiama priimti reikalavimus visoj pilnumoj arba “pa
likti jai laisvę pasielgti kaip ji matys esant jai tinka
miausia”. Lietuva dar neišsibaigus nustatytam laikui 
(48 vai.), kurį buvo davęs lenkas, priėmė Lenkijos rei
kalavimus. Ministerių kabinetas priėmė 5 balsais prieš 
3, o Seimas priėmė tylėjimu, taip pranešė radio žinios. 
Visoje Lietuvoje baisus įtempimas. Šauliai reikalavo, 
kad valdžia atmestų Lenkijos reikalavimus. Bet kada 
priėmė, tai visai ramiai ir rimtai susikaupę galvojo ką 
toliau daryti, jeigu nepasotinamas lenkas įteiks nau
jus reikalavimus.

KO REIKALAUJA LENKIJA IŠ LIETUVOS

Spauda praneša, kad Lenkja reikalauja,
1. Kad Lietuva sudarytų normalius diplomatinius 

santykius su Lenkija, kurių neturi nuo spalių 9, 1920, 
(po to kada Lenkija smurtu užgrobė Lietuvos žemės 
trečdalį);

2. Turi nustatyti normalius prekybinius ryšius, 
pašto, geležinkelių, telephonu, telegraphu ir kitokį su
sisiekimą.

3. Išbraukti iš Lietuvos konstitucijos straipsnį, kur 
sako, kad Lietuvos sostinė yra Vilnius.

4. Sudaryti sutartį apie tautinių mažumų respek- 
tavimą.

5. Lenkijai turi duoti patenkinimą už nušautą ka
reivį Administracijos linijoje. (Lenkas kareivis nušau
tas Lietuvos pusėje).

Lietuva įdavė Lenkijai atsakymą, kuriuo priima 
Lenkijos reikalavimus, bet savo atsakyme Vilniaus ne
mini.

Tuo momentu kada Lietuvai buvo įduotas ultima
tumas, tai Lenkijos kariuomenė buvo sutraukta į Oku
puotą Lietuvą arti Administracijos linijos, kur įvyko 
incidentas. Lenkijos kariuomenė maršavo iš Lenkijos 
gilumos per Lietuvos žemelę Vilniaus krašte. Vilniaus 
krašte lenkai suruošė demonstracijas prieš Lietuvą. 
Reikalavo, kad lenkai kareiviai maršuotų į Kauną. Bu
vo įvairių šūkių. Štai vienas iš tų: “Vadai veskite mus 
į Kauną!” “Už dviejų valandų mes būsime Kaune ir 
valgysime pietus!” Tas parodo, kad lenkai baisiai iš
alkę, išbadėję. Bet kol kas jiems Kaune neteko pietauti 
ir gal neteks. Jie gali susilaukti vokiškų pietų.

Parubežio lenkai džiaugiasi, kad pirmą kartą jiems 
tekę paragauti lietuviško krupniko, lietuviškų kopūs
tų, bekonų ir t.t., pasakoja lenkai sugrįžę į Varšuvą.
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Visose didesniose lietu
vių kolonijose, kaip tai: 
New Yorke, Chicago je,
Waterbury ir kitur įvyko 
gausus masima*: lietuvių 
susirinkimai. Lietuviai ka
talikai laikosi savo Cen
trų: Kunigų Vienybės ir 
Federacijos nurodymų. Tai 
pagyrūnas lietuvių katali
kų drausmingumas, patrio
tiškumas ir didelis susirū
pinimas Lietuva ir jos rei
kalais šiame kritingame 
momente.

ČEKOSLOVAKIJOS NACIAI 
REIKALAUJA AUTONOMIJOS

Praha, Čekoslovakija, ko
vo 21 d. — Sudeten vokie
čiai naciai reikalauja, kad 
vyriausybė duotų jiems au
tonomiją, kad Čekoslova
kija būtų padalinta į kan
tonus, kaip yra Šveicarija.

Radio Programa Iš Lietuvos 
Gavome Gerai

LENKIJA PRIVERTĖ LIETUVA
ATIDARYTI RUBE2IIJ

LIETUVOJE YRA SMARKUS 
PASIRUOŠIMAS DERYBOMS

Kaunas, Lietuva, kovo 
21 d. — Lietuvos vyriausy
bės atstovai labai užimti 
pasiruošimui deryb o m s, 
nes nežino ką lenkas gali 
naujo pakišti Lietuvai. Pri- 
sibijoma, kad Lenkija ne
pakartotų spalių 9 d., 1920 
m. įvykio, pasirašęs sutar
tį, pultų nepasiruošusią 
gintis Lietuvą ir ją anek
suotų. Taigi būkime prie 
viso ko pasiruošę.

Ketvirtadienį, kovo 17 d.*, j 
2:30 vai. po pietų, rinkda
mi žinias laikraščiui, klau
sėmės radio programos iš 
Kauno. Kalbos, muzika ir 
dainos buvo aiškiai girdė
ti. Grojo skudučių ir kan
klių orkestros ir dainavo 
Aušros mokyklos mokslei
vių choras. Sudainavo šias 
daineles: “Pas močiutę au
gau” ir “Ko liūdi”. Laukė
me, ar nepasakys ką nors 
apie Lenkijos - Vokietijos 
karinius pasiruo Šimus 
prieš Lietuvą, bet nesulau
kėme, nes, suprantama, to
je programoje apie politiką 
negalėjo kalbėti. Bet ir iš 
to ką girdėjome galinga su
prasti, kad Kaunas dar ne
užimtas ir kad jis nebus 
užimtas kol nors vienas 
lietuvis kareivis bus gyvas.

KAUNAS, LIETUVA, kovo 21 d. — Lietuvos val
džia, priėmus Lenkijos reikalavimus, turi atidaryti ru- 
bežių Administracijos linijoje ir atsteigti susisiekimą 
su Lenkija. Be to, Lietuva turi įsteigti atstovybę Var
šuvoje ir leisti Lenkijai įsteigti atstovybę Kaune prieš 
kovo 31 d. Vadinasi, prieš kovo 31 d. Lietuva turi su-' 
daryti diplomatinius, prekybinius ir trafiko ryšius su 
Lenkija be jokių rezervų. Toks reikalavimas Lenkijos.

LIETUVĄ VERTE PRIIMTI 
LENKIJOS REIKALAVIMUS

I

Kaip praneša radio ir spauda, tai Rusija buvo pir
moji, kuri vertė Lietuvą susitaikinti su Lenkija. Taipgi 
vertė Lietuvą taikintis Anglija, Prancūzija, Latvija, 
Estonija ir kitos valstybės. Vadinasi, krizės metu Lie
tuva neturėjo nė vienos valstybės, kuri ją užtartų ir su
draustų užpuolikus Lenkiją ir Vokietiją. Rusija, su ku
ria Lietuva turėjo glaudžius draugingumo santykius, 
kuria Lietuva pasitikėjo, kad nelaimėje ją gins, tai toji 
Rusija pirmoji vertė Lietuvą priimti Lenkijos reikala
vimus. Vadinasi, Lietuvą labai apvylė.

KAUNE IR VISOJE LIETUVOJE BUVO PASIRUOŠIMAS 
KARUI

d.

LENKAI JSIBRIOVE į 
LIETUVA w _____

Kaunas — Kovo 14
penkiolika lenkų kareivių 
be jokios priežasties per
žengė administracijos lini
ją Kapčiamiesčio valsčiuje, 
30 metrų Lietuvos pusėje 
ir apsižvelgę vėl pasišalino.

Tą pačią dieną Varėnos 
rajone lenkai pagrobė pat- 
roliuojantį mūsų policinin
ką Svailą. Kovo 16 d. jį 
grąžino.

Kaunas — Kovo 17 d. Vi
daus Reikalų Ministeris 
Čaplikas Seimui išdėstė pa- 
linijo incidento aplinkybes 
pabrėždamas, kad mūsų 
Valdžios organai elgiasi vi
siškai teisėtai.

I

Lietuvos krašto apsau
gos ministeris brigados 
generolas Dirmantas.

Lietuva tikrai tikėjosi susilaukti paramos iš Lat
vijos ir Estonijos, su kuriomis Lietuva turi draugingu
mo ryšius. Bet ir tuodvi valstybi atsisakė remti Lietu
vą ginklu. Patarė taikintis. Tada Lietuva pradėjo ruoš
tis ginklu pasipriešinti Lenkijai, jeigu ji ją pultų. Kaip 
žinome Lietuvos armjią sudaro tik 24,000 kareivių ir 
55,000 šaulių. Išeiti tokiai mažai kariuomenei prieš 
282,000 lenkijos kariuomenę, tai būtų buvus saužudys- 
tė. Be to, gal būtų užsiliepsnojęs pasaulinis karas ir 
Lietuva būtų buvus jo priežastimi. Reikia žinoti, kad 
kada Lenkija buvo pasiruošus pulti Lietuvą iš Okupuo
tos Lietuvos, Marcinkonių ir kitų vietų, tai Vokietija 
buvo pasiruošus pulti Klaipėdą. Vokietijos laivai sto
vėjo arti Klaipėdos Baltijos jūroje ir laukė progos pa
leisti ugnį. Tas parodo, kad Vokietija buvo įsitikinus, 
kad Lietuvai susmušus su Lenk ja, Sovietų Rusija išeis 
gelbėti Lietuvą. Bet Rusija atsisakė, tai Vokietijai ne
teko valgyti pietų Varšuvoje.

Laikinai karas išvengtas. Bet tik laikinai, nes ka
ro pavojus dar nepraėjo ir gal negreit praeis.



Antradienis, Kovo 22 d., 1938
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Masinis Lietuvių Susirinkimas
Sekmadienį, Kovo 27 d., 2 vai. po pietų, South Bos

ton High School Auditorhime (salėje) įvyksta masinis 
didžiojo Bostono lietuvių susirinkimas, kuriame bus 
pareikšta atsinešimas į ginkluotą lenkų ir vokiečių pa
sikėsinimą ant mūsų tėvynės Lietuvos.

Šiame svarbiame momente, kas tik jaučiasi lietu
viu kviečiamas atvykti ir išklausyti kalbėtojų teikia
mų minčių apie Lietuvą ir visu ryžtumu pasisakyti dėl 
daromos bei padarytos skriaudos mūsų tėvynei Lietu
vai. Draugijų atstovai kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime.

Principaliai masinio susirinkimo kalbėtojai, lietu
viškai — Kun. Kazimieras Urbonavičius ir angliškai — 
Advokatas Kazimieras Kalinauskas. Taipgi kalbės ir 
kiti. j

Visus Kviečiame dalyvauti
L. R. K. FEDERACIJOS 3 SKYRIUS.

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

įvyks kovo 22, š. m.,

; gražiai prirengė Seserys
• Jėzaus Nukryžiuoto iš 

gv i Cambridge, gi vadovavo
Petro par. svetainėje,’ ant Amžino3° Rožančiaus dr- 
Septintos gatves, 7:30 vai. . ....
vakare. Valdyba

“VAKARIENBŲTIS”

Sekmadienį, kovo 20, 3 
vai. po pietų, Šv. Petro par. 
bažnytinėje salėje įvyko 
religinis vakaras “Vaka- 
rienbutis”. Šį vaidinimą

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston

» ...........
Ofiso valandos nuo 9 Ik! 12, fatlo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 ▼. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Su ha tomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

; Žmonių prisirinko gana 
daug ir buvo, ypač daug 
vaikučių.

Artistai buvo iš Cam-! 
bridge parapijinės mokyk
los Alumnai ir mokiniai. 
Vaidino ypatingai gražiai. 
Rolės buvo išmoktos ir at
liktos visoj pilnumoj.

Pats veikalo turinys žiū
rėtojus stačiai jaudino. A- 
šaros nejučiomis riedėjo. 
Sunku būtų aprašyti tokie 
vaidinimai. Juos galima 
tiksliai suprasti, tik pama
čius, nes tai dvasinio gyve
nimo kibirkštys. Pertrau
kose kalbėjo: Kun. Alfon
sas, pasionistas ir kun. K. 
Urbonavičius. Rap.

y* •
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Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq .

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai

PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną

Pristatome Į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUORS 

STORE 
295 VV. Broaduay 

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9772

t

MAŽEIKIAIĮ
Norėjo Apiplėšti Kleboniją

Dienos metu, į Mažeikių 
kleboniją užėjo apie 25 m. 
amž. vyras prašyti pašal
pos. Parodė Engelio vardu 
Klaipėdos išduotą labai su
dėvėtą pasą ir pažymėji
mą. Gavęs pašalpos ir ge
rai apsidairęs. Engelis iš
ėjo ir su gatvėje stovėjusiu 
jo draugu nuėjo į miestą.

9 vai. vak. antram kle
bonijos aukšte, greta vika
ro buto, pajusta esant sve
timo žmogaus. Apšvietus, 
rastas tas pat Engelis ir 
dar vienas vyras, kuris vi
są laiką rankas laikė kiše
nėse.

Plėšikai, pamatę, kad pas 
vikarą esama daugiau 

j žmonių, o apačioje taip pat 
I pasirodė su šviesa žmonės, 
greit pasišalino.

Tuoj buvo duota žinia po
licijai, bet plėšikų sučiupti 

1 nebepasisekė, nes iš klebo- 
nijos jie nuėjo nežinoma 
kriptimi.

DUBINGIAI

i

MUZIKAS JUOZAS K. ŽEMAITIS,
Worcesterio Šv. Kazimiero par. vargonininkas, darbš
tus organizatorius ir choro vedėjas, sekmadienio vaka
re, 7:30 P. M., balandžio 3, š. m. atvyksta su savo nau
jai sutvertu moterų choru ir solistu adv. p. Juozu Gin- 
ku, išpildyti dalį programos N. P. P. Šv. bažnytiniame 
koncerte, Cambridge, Mass.—
ir sumanymų kaip ir kokiu 
būdu gelbėti Lietuvą. Visi 
susirinkusieji buvo kupini 
meilės ir užuojautos savo 
močiutei Lietuvai.

Taigi sekmadienį, kovo
27 d., 2 vai. po pietų didžio
jo Bostono lietuviai susi
rinks tarti savo galingą 
balsą prieš mūsų tėvynės 
priešus ir kartu pareikšti 
Lietuvai užuojautą ir duoti

LIETUVIAI GRIEŽTAI PRO- jai moralę ir materijalę pa- 
TESTUOJA PRIEŠ UŽPUOLI- X™

lietuviškos organizacijos 
ar draugijos, kuri nebūtų 
atstovaujama šiame masi
niame lietuvių mitinge Lie
tuvą gelbėti.

Susirinkimą vedė p. Jo
nas Kumpa, Federacijos 
skyriaus pirmininkas. Šis 
buvo pirmas toks gausus 
lietuvių susirinkimas šia
me Lietuvos pavojaus mo
mente.

Šaulių Rinktinių Atstovų 
Suvažiavimas

Statys Vasarnamį
Dubingiai yra garsūs sa

vo praeitimi ir gražūs gam
tos reginiais. Taigi vasaros 
metu juos atlanko daugelis 
įvairių turistų ir Lietuvos 
praeities tyrinėtojų. Nes 
senovėje Dubingiuose tarp 
ežerų saloje gyveno Lietu
vos Kunigaikščiai Radvi
lai. Pilis, kurioje gyveno 
Radvilai, dabar stovi tik 
griuvėsiai ir požeminiai 
urvai, bet ir tie užgriuvę.

Aplink labai gražūs gam
tos reginiai, ežerai ir dide
li kalnai, apaugę sodintais 
ir nesodintais įvairiais gra
žiais medžiais, kurie suda
ro puikų vaizdą. Taigi į to
kią istorišką ir gražią vie
tą ypač vasaros metu at
važiuoja daugelis įvairių 
žmonių, tik vargas būda
vo, kad iš toliaus atvažia
vusieji, norėdami kurią 
dieną kitą apsistoti, paty
rinėti Dugingių praeities 
istoriją ir pasigerėti gra
žia gamta, sunkiai suras
davo būtą nakvinei, nes 
pats miestelis nedidelis, nė
ra jokio viešbučio, kaiku-
riuos klebonas priimdavo,, 
bet tas*kaip klebonui taip 
ir atsilankiusiems sudary
davo nepatogumų.

Turistų sąjunga, matyda
ma nepatogumus ir prama- i 
tydama ateityje didesnį tu
ristų važiavimą į tokias 
vietas, nusprendė Dubin
giuose pastatyti vasarna
mį. Dabar nupirko visą 
salą su Radvilų pilies griu
vėsiais, kurioje šią vasarą 
statys didelį vasarnamį, j 
kuriame atvažiavusieji ne
tik sustoti, bet ir vasaroti 
galės, nes kaip girdėjau' 
vietoje bus įrengta krau
tuvė ir valgykla.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

G^ven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

d.

CAMBRIDGE, MASS.
GRAŽUS VAKARAS

Parapijos salėje suvai
dinta gražus veikalas “Va- 
karienbutis”. Vaidintojai 
puikiai savo užduotis atli
ko. Vadovavo Seserys mo
kytojos. Žmonių buvo 
daug. Pelnas Seserims ir 
mokyklai.

Kaunas — Kovo 12 
Kaune įvyko Šaulių Sąjun
gos Rinktinių Atstovų su
važiavimas. Šiame suva
žiavime Ministeris Pirm. 
Juozas Tūbelis išrinktas 
Šaulių Sąjungos garbės na
riu. Suvažiavimas užsibrė
žė dar plačiau ir energin
giau vykdyti kultūrinį ka
rinio pasiruošimo darbą 
nepriklausomybei patik
rinti. Besiniaukiantis Eu
ropos dangus skatina tvir
tinti karines tautos pajė
gas.

KUS
I

Sekmadienį, kovo 20 d., ' 
7:30 vai. vakare, Šv. Petro ' 
par. bažnytinėje svetainė-.

i je įvyko Federacijos sky
riaus susirinkimas, kuria- ' 
me dalyvavo ir keletas ' 
draugijų, nepriklausančių 
Federacijai, valdybų atsto
vai ir pavieniai asmenys. ; 
Susirinkimas buvo gyvas. 
Visi parodė didelį nuošir
dumą ir pasiryžimą ginti 
Lietuvą, jos nepriklauso
mybę ir teisę. Reiškė griež- _ ___ _
tą protestą prieš Lenkiją ir, Marcelės (Žukauskaitės)
Vokietiją, kurios klastin- širkų vardais Teresė-Mari- 
gai siekia sunaikinti mūsų jona. Kūmai buvo Silves- 
tėvynę Lietuvą. Vienbal- tras Jeskevičius ir Suzana 
šiai užgirta Federacijos Žukauskaitė.
valdybos sumanymą šauk- _________
ti masinį lietuvių susirin- STUDENTŲ TEATRAS 
kimą sekmadienį, kovo 27 ---------

KRIKŠTAS

Kovo 17 d., tapo pakrikš
tyta duktė Vincento ir

REZOLIUCIJOS
Aktų tarpais klebonas 

kun. P. Juškaitis paskelbė 
vėliausias iš Lietuvos ži
nias. Išklausę išnešė pro
testo rezoliucijas prieš 
Lenkiją ir Vokietiją dėl pa- 
sikęsinimo užgrobti Lietu
vą. Taipgi priimtos rezoliu
cijos ir nutartos pasiųsti 
Jung. Valstybių, Anglijos, 
Prancūzijos, Sovietų Są
jungos vyriausybęms ir 
Tautų Sąjungai prašant 
Lietuvą užtarti ir sudraus
ti Lenkiją ir Vokietiją, kad 
išvengus pasaulinio karo ir 
išlaikius Lietuvos Nepri
klausomybę. Rezoliucijos 
nutarta pasiųsti ir Lietu
vos valdžiai.

Švietimo Ministeris Lankė 
Amerikos Lietuvio Radžiu- 
kyno Pastatytą Mokyklą
Kaunas — Kovo 10 d. 

Švietimo Ministeris Ton
kūnas aplankė netoli Aly
taus Amerikos lietuvio Ra- 
dziukyno lėšomis pastaty
tą amerikoniško stiliaus 
modernią pradžios mokyk
lą. Amerikoniškam stiliu
je pastatyta mokykla yra 
vienintelė Lietuvoje.

d. Buvo įvairių pareiškimų Kovo 27 d., 7:30 vai. vak.,

AUKOS
Paaiškėjus aukų reika

lingumui, tuoj sudėta $22, 
13 ir pasiųsta Tautos Fon
dui. Buvęs

Kaunas — Kovo 17 d. Vy
riausybė atsidėjusi svars
to Lenkijos ultimatumą, 
tariasi su draugiškomis 
valstybėmis.

VAJUS
Naujos Akademijos Statymo Fondui

VAROMAS PIRMYN

Pasitikime, kad mūsų prieteliai Chicacoj ir 
iš toliau, iš Rytinių valstybių, pavieniai asmenys, 
Organizacijos, Darugijos, išties geibstančią ranką 
su medžiagine parama NAUJOS AKADEMIJOS 
STATYMO FONDUI.

■

Aukas prašome siųsti:
Sisters of St. Casimir
2601 W. Marąuette Road
Chicago, Illinois

• Šv. Petro bažnytinėje salė
je, W. 5th St., Marianapo
lio mokiniai suvaidins du 
gražiu veikalu. Pelnas eis 
kolegijai.

DARBININKO INTER
TYPO FONDUI VAKA

RIENĖ IR KONCERTAS
Gegužės 1 d. Nekalto 

Prasidėjimo Švč. Panos 
Marijos Dr-ja, bažnytinė
je salėje, Windsor St., 
Cambridge, Mass. rengia 
Darbininko naujos Inter- 
typos fondui skanią vaka
rienę ir puikų koncertą. 
Pp. B. Žilienė ir p-nia Smil- 
gienė jau pridavė “Darbi
ninko” spaustuve* tam pa
rengimui spausdinti tikie- 
tus.

‘Būtų gražu, kad ir kitos 
draugijos pasektų Nekal
to Prs. Švė. Marijos dr-jos 
pavyzdį. Rap.

Žemės Reforma Lenkijoje
Šiomis dienomis spaudo

je pasirodė žinių apie že
mės parceliaciją Lenkijoje 
1939 metais.

Tais metais, pasak spau
dos žinių, visoje Lenkijoje 
bus išparceliuota apie 150, 
000 ha žemės. Dalis numa
tytos parceliacijai žemės— 
18,500 ha priklauso valsty
bei, didesnė dalis — 31,000 
ha privatiniems asmenims.

Daugiausia bus išparce
liuota tais metais Poznanės 
vaivadijoje, iš viso 25,000 
ha. • Vilniaus vaivadijoje 
numatyta išparceliuoti 
6,000 ha ir Naugardėlio 
vaivadijoje 5,000 ha.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residenee: 198 M St.
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimai Dieną ir Naktį 

^XXXXXX3SXXXXXX3SXXXXia06X36S^

ir

Į

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass.

NOTARY PUBLIC

Kaunas — Kovo 19 d. 
Lietuvos Vyriausybė pri
imdama dėmesin visas ap
linkybes ir momentą, nu
sprendė priimti Lenkijos 
vyriausybės reikalavimą 
užmegsti diplomatinius ir 
iš einančius iš to normalius 
santykius. Lietuvos ir Len
kijos Ministeriai Taline 
vienuoliktą valandą Lietu
vos laiku (penktą valandą 
New Yorko laiku) pasikei
tė tuo reikalu notomis.

Kaunas
nisterio Pirmininko Tūbe
lio sveikata visai pasitai
sė, tikimasi, kad jis neužil
go grįš Lietuvon.

Kovo 18 d. Mi-

BIJUTIŠKIS

Vilkai prie namų
Apie Bijutiškį yra daug 

didelių valdiškų miškų, ku
riuose yra nemažai ir vil
kų. Šįmet kaip buvo daug 
sniego ir gili žiema, jie taip 
įsidrąsino, kad visai arti 
prie namų lenda. Sausio 
mėn. 30 dieną A. Vinslovas 
apie 10 vai. vakare ėjo iš 
Bijutiškio. Išėjęs iš miško 
netoli Kazokų km. savo na- i 
mų ant vieškelio rado be-’ 
sėdintį vilką; tik batareika; 
apšvietus, pasitraukęs iš i 
kelio ir tą pačią naktį, pa-j 
sigavęs jų šunį, nunešė.; 
Vasario mėn. 8 dieną vaka
re 8:30, kun. J. Zabulionis 
ėjo į mokyklą, kuri bus to
lumo nuo klebonijos apie 
pusantro Amerikoniško 
bloko. Baigiant eiti į mo-| 
kyklą nuo klebonijos sker
sai vieškelio sutiko tris vii-1 
kus, bėgančius, visai arti 
tik už kokių dvidešimts 
šingsnių. Klebonui batarei
ka pašvietus, visi sustoję 
pažiūrėjo, ir tik sušukus, 
pradėjo bėgti, bet iš lengvo 
ir tą patį vakarą zakristi
jono, A. Rutonio sode pasi
gavo šunį ir nusinešė. Šią 
žiemą apylinkėje vilkai 
daug šunų išgaudė.

■ Ex-Amerikietis.
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MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
Kovo 27 d. — Cambridge, Mass. 3 vai. po pietų. 
Kovo 27 d., — So. Boston, Mass. 7:30 vai. vakare.
Balandžio 3 d. — Norwood, Mass. 2 vai. po pietų. 
Balandžio 3 d. — Brockton, Mass. 7:30 vaL vakare.
Balandžio 10 d. — Lowell, Mass. 7:30 vai. vakare. 
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. I.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

{VAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

$149
BlCrfsAyiN

,7

Pabandyk Naujam
CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų

Valgių -
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay 

SOUTH BOSTONE

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Atidarymo diena — 
VASARIO 18, š. m.

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(artį 4-th St.).-j t

South Boston, Mass, 
Tel. Šou 4645
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Antradienis, Kovo 22 d., 1938

Tautiečiai, Gelbėkime Savo 
Tėvynę Lietuvą!

Iš visokių šaltinių gaunamos žinios apie Lietuvą 
yra baisios ir šiurpulingos. Jos visos sako — mūsų Tė
vynė Lietuva yra dideliame pavojuje! Amžini mūsų 
tautos priešai grasina ją pavergti, sunaikinti, o mūsų 
brolius ir sesutes persekioti ir terorizuoti taip,., kaip 
Vilniaus krašto lietuviai yra persekiojami ir terorizuo
jami.

Šioj kritiškoj Lietuvos gyvenimo valandoj visi jos 
sūnūs ir dukterys parodykime savo motinai pilniausią 
ištikimybę ir meilę, visi stodami į jos gynimo darbą ir 
dėdami aukas, kad neišsisemtų tautos ištekliai ginti 
savo laisvę ir teises.

Šiuomi skelbiame, kad, Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Tarybos nutarimu, tuoj pradeda veikti 
praeity tiek daug gero Lietuvai padaręs Tautos Fondas.

Tautos Fondas ir šiuo kritiškuoju Lietuvos gyve
nimo momentu stoja į darbą ir virsta gyvu šaltiniu, iš 
kurio turės plaukti medžiagiška Lietuvai pagalba.

Tad, brangūs tautiečiai, aukokite ir siųskite aukas 
į Tautos Fondą! Lietuvai greitai reikalinga ne tik mo
ralinė, bet ir materialinė pagalba. Rašykite čekius Tau
tos Fondas iždininko kun. Ig. Albavičiaus vardu ir siųs
kite — Tautos Fondas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, 
Ulinois.

Ta pačia proga primename, kad visose lietuvių ko
lonijose turi būti sušaukti masiniai lietuvių susirinki
mai, išnešti protestai prieš Lietuvos priešus ir renka
mos aukos į Tautos Fondą Lietuvos gelbėjimui.

Sesers ir broliai, į darbą, nes Tėvynė šaukia!
Dr. A. Rakauskas, Amerikos Liet. Kat. Tarybos, 

Tautos Fpndo ir Federacijos pirm.; L. šimutis, sekr.

BI

JUOZAS TŪBELIS,
Lietuvos premieras, kuris dabar gydosi Šveicarijoje, ir 
sužinojęs apie skaudžius įvykius Lietuvoje, įteikė savo 

rezignaciją prez. Smetonai.

Vokietija Reikalauja, Kad 
Čekoslovakija Nutrauktu 

Ryšius Su Rusija
Londonas, Anglija, kovo 

21 d. — Vokietija rekalau- 
ja, kad Čekoslovakijos vy
riausybė, norėdama palai
kyti “gerus santykius” su 
Vokietija, turi nutraukti 
draugingumo sutartį su 
Sovietų Rusija, nes kitaip 
ji bus priversta pulti Čeko
slovakija. Čekoslovakijos 
vyriausybė už nutraukimą 
sutarties su sovietų Rusija 
nori išsiderėti ką nors iš 

j Vokietijos, bet vargu pa-Į 
vyks. Sovietų Rusija nors 
ir žada gelbėti Čekoslova
kiją, jeigu Vokietija ją 
puls, bet po įvykio su Lie
tuva.

i

I
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APDOVANOJO, BET DOVA
NOS NEPRIĖMĖ

AMERIKOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ BALSAS

A.L.R.K. Federacija ir Lietuvių R. K. Susivieniji
mas Amerikoj pasiuntė Eltai į Kauną tokią kablegra- 
mą:

“Elta, Kaunas,
Lithuania.
Amerikos lietuviai katalikai lyg mūras stovi už 

Lietuvą, griežtai ir energingai protestuodami prieš len
kų ir vokiečių pasikėsinimus ją užpulti ir pažadėdami 
paskutinius centus dėti jos laisvės ir nepriklausomybės 
gynimui.

Leonardas Šimutis, Lietuvių R. K. Susivienijimo 
Amerikoj pirmininkas.

Dr. Antanas Rakauskas, A.L.R.K. Federacijos pir
mininkas”.

Be to, Jungtinių Valstybių, Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos, Rusijos vyriausybėms, taip pat Tautų Są
jungai vakar išsiųsta tokia kablegrama:

“In the name of humanity, justice and peace we 
appeal to you stop Poles and Germans from invading 
Lithuania and prevent bloodshed and destruction of a 
peace loving country. One million American citizens of 
Lithuanian ancestry will stand by the Lithuanian Re- 
public, defending her independence, recognized by ai 
civilized nations of the world.

Leonard šimutis, President of Lithuanian R. C. 
Alliance of America.

Dr. Antbony Rakauskas, President of Lithuanian 
R. C. Federation of America”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Flnnfnlntt — Eva Markslenfi,
625 E. 8th St., So. Boaton, Masu. 

Tel. So. Boston 1298
Vlcv-Pirm. — Ona VenlenA,

SU K SL, So. Boston, Mass.
Prot RaSt — Ona IvaSkienS,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. RaSt — Marijona Markonlutč, 
4115 Washlngton St, Koallndale, Mass.

TeL Parkway 0558-W 
iždininke — Ona Stanluliutfi,

106 West 6th St, So. Boston, Mass. 
TvarkdarC — Ona Mlsrlrdlenfi,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kanos Glob.—^Marijona AukStikalntene,

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

antru utarnink* mfoeata.
7:80 vaL vakare, pobalnytinej sve
tainėj.

▼Įsais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raitininke.

tV. JONO EV. BL. P AĖ ALPINS
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Kinfleld SL, So. Boston, Mass. 

Prot Rašt Jonas Glinackis, ,
5 Thomas Pi-, So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514_Colnmbla Rd., S. Boston, Mass. 

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

MarSalka. Jonas Zaikls,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedSldienJ kiekvieno menesio.
2 .vat po pietą. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boston, Mass.

Brooklyn, N. Y., kovo 21 
d. — Kaip jau buvo rašyta, 
kad Lietuvos valdžia apdo
vanojo 34 amerikiečius lie
tuvius ir kitataučius ordi
nais, Lietuvos Nepriklau
somybės 20 metų sukak
ties proga. Tarp apdovano
tų ordinais buvo ir p. Kazi
miero J. Krušinsko vardas, 
kuris apdovanotas Gedimi
no ordino penktuoju laips
niu.
• Kazimieras J. Krušins- 
kas yra daug nusipelnęs už 
savo darbus Lietuvai ir vi
sai mūsų tautai asmuo. Jis 
tikrai užsipelnė aukščiau
sio pažymėjimo. ~ 
dirbo ne dėl to, kad gauti 
ordiną. K. J. Krušinskas 
dirbo dėl idėjos. Jis ir šian
dien dirba dėl idėjos.

Iš patikimų šaltinių suži
nota, kad p. Kazimieras J. 
Krušinskas prez. Smetonos 
dovanoto ordino nepriėmė 
dėl kelių svarbių priežaš
čių, būtent, kadangi dabar
tinė Lietuvos vyriausybė 
yra paneigusi Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mo dėsnius, kadangi ji 
varžo Lietuvoje patriotin- 
gos spaudos ir patriotingų 
organizacijų laisvę, nelei
džia katalikams turėti sa
vo universiteto, o neseniai 
paliko Vytauto D. univer
siteto teologijos filosofijos 
fakulteto filosofijos skyrių 
be jokių teisių, kadangi 
Lietuvos kariuomenės pir
maisiais savanoriais buvo 
katalikiškas jaunimas, 
kurs dabar visaip varžo
mas ir kadangi jis giliai 
vertinąs ne tik išorinę vals
tybės nepriklausomybę, 
bet ypač laisvą lietuvių 
tautos gyvenimą, dėl ko jis 
paaukojęs daug savo am
žiaus metų ir nelaukęs jo
kios padėkos, todėl jis atsi
sakęs priimti jam teikiamą 
ordiną.

• X

LIETUVIAI PAREIŠKĖ GRIEŽ
TA PROTESTĄ PRIEŠ 

LENKIJA
Norwood, Mass. — Sek

madienį, kovo 20 d., 3:30 
vai. po pietų Šv. Jurgio lie
tuvių par. svetainėje įvyko 
lietuvių masinis susirinki
mas. Smulkmeniškai išaiš
kino gausiai susirinku
siems lietuviams įvykusį 
incidentą Administracijos 
linijoj, Lietuvos žemėje ir 
susidariusį pavojų Lietu
vai kleb. kun. S. P. Kneižis 
ir Darbininko redaktorius 
A. F. Kneižys. Pastarasis 
pasiūlė susirinkusiems re
zoliucijas, būtent, protes
tą prieš Lenkiją ir Vokieti-

• v

LENKIJA GALI EITI Į 
LIETUVĄ DARYTI 

“TVARKĄ”

Griuvus Lietuvos vyriau
sybei, jeigu tik greit nesu
sidarys nauja ir jeigu Lie
tuvoje kiltų demonstraci
jos ir riaušės prieš Lenki
ją, tai gali Lenkija, pasi
naudodama proga, pasiųsti 
savo kariuomenę į Lietuvą 
padaryti “tvarką”, užimti 
Lietuvą. Taigi labai svar
bu, kad šiuo kritingu mo
mentu mūsų visa tauta lai
kytųsi ramiai ir rimtai, 
svarstytų susidariusį Lie
tuvai pavojų šaltai, ir kad 
niekas nesutrukdytų susi
daryti stipriai 
vyriausybei, kuri 
visos patriotingos tautos 
pasitikėjimą.

X •

Lietuvos 
turėtų

PROTESTO MITINGAS 
BROCKTONE

Bet jis ją ginkluotą užpuolimą
v • Lietuvos ir taipgi rezoliu

cijas J. Valstybėms, An
glijai, Prancūzijai ir ki
toms valstybėms prašant 
užtarti Lietuvą ir sudraus
ti Lenkiją ir Vokietiją dėl 
jų ginkluoto puolimo. Taip
gi pareikšta Lietuvai užuo
jauta ir pažadėta moralė ir 
materiale parama.

Susirinkusieji labai aty
džiai klausė kalbėtojų aiš
kinimų, nors labai susijau
dinę, bet dideliu pasiryži
mu visais galimais būdais 
remti Lietuvą, jos kovoje 
su išoriniais priešais, kurie 
siekia sunaikinti jos nepri
klausomybę. *

Redaktorius Giria Madona- 
list Ispaniją

I

Kaunas — Kovo 18 d. — 
Biudžeto komisija baigė 
darbą, tikimasi biudžetą 
priimti šį mėnesį.

1 > _____________
Kaunas — Kovo 18 d. 

Tautinėje Olimpiadoje da
lyvaus apie 1200 Lietuvos 
ir per 150 užsienių lietuvių 
sportininkų. Olimp i a d a 
bus vedama tarptautinio 
olimpiado nuostatais. Lai
mėtojai gaus aukso, sidab
ro ir bronzos medalius.

STASYS LOZORAITIS,
■Lietuvos užsienių reikalų ministeris įteikė prez. Sme

tonai savo rezignaciją.

MEKSIKA UŽGROBIA 
SVETIMAS ALIEJAUS 

KOMPANIJAS

I

Mexico City, — Prez. 
Cardena’s valdžia užgrobė 
ir nusavino visus svetim
šalių kompanijų žibalo ir 
aliejaus versmes ir įstai
gas, daugiausia Amerikos 
ir Anglijos. Kilo-protestas 
ir dar nežine kuo tas baig
sis.

cidento vietą ir patys įsiti
kino mūsų tiesą, lenkų 
spaudos aprašymu prasi
manymas, nepateisinamų 
jaudinimusi nesiekiančių 
sušvelninti padėties, pačių 
lenkų prieš 20 metų suda
rytos.

Išrinkta V. D. Universiteto 
Studentų Atstovybė

Kaunas — Kovo 10 ir 11 
d. Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune vyko Stu
dentų Atstovybės rinki
mai, kuriuose dalyvavo 
80% studentijos ir išrinko 
18 atstovų.

Grįžo iš Šveicarijos Minis
teris LozoraitisSek-

3:30
Brockton, Mass. — 

madienį, kovo 20 d 
vai. po pietų Šv. Roko lietu
vių parapijoje įvyko lietu
vių masinis susirinkimas 
įtiksiu gelbėti Lietuvą šia
me kritingame momente. 
Kleb. kun. J. Švagždys iš
aiškino susidariusią, sun
kią ir kritingą ne tik Lietu
vos, bet ir visos Europos 
būklę. Gausiai susirinkę 
lietuviai vienbalsiai pareiš
kė protestą Lenkijai ir Vo
kietijai už ginkluotą puoli
mą daug už save mažesnę 
Lietuvą ir prašo Jungtinių 
Valstybių, Anglijos, Pran
cūzijos ir kitų valstybių 
užtarti Lietuvą ir sudraus
ti Lenkiją ir Vokietiją, kad 
jos susilaikytų nuo užpuo
limo Lietuvos.

New York, kovo 21, — 
The Atlantic Monthly žur
nalo redaktorius, Ellery 
Sedkwick, aplankė Euro
pą ir Nacionalistų ir radi
kalų Ispanijos dalis, pasa
kė: “Aš nusistbėjau nacio
nalistų Ispanijos padėtimi. 
Iš visų šalių, kurias aš Eu
ropoje aplankiau, ji yra 
geriausiame stovyje. Visur 
yra gera tvarka ir visi at
rodo pilnai patenkinti. 
Franco rūpinasi beturčiais, 
maisto yra visiems ir kai
nos žmesnės kaip “raudo
noje Ispanijoje”. Aš ma
nau, kad negali būti abejo
nės apie Franco karo lai
mėjimą”.

Jis taip pat pasakė, kad 
Italų * kareivių skaičius 
spaudoje yra labai padi
dintas; vokiečių inžinierių 
jis matęs, bet nematęs vo
kiečių kareivių.

•J

ISPANIJOS SUKILĖLIAI JAU 
VISAI ARTI VIDURŽEMIO 

JUROS

Kaunas — Kovo 12 d. Už-; 
sienių Reikalų Ministeris 
Lozoraitis, kuris buvo nu
vykęs lankyti sergantį Mi
nisterį Pirmininką, iš Švei
carijos grįžo į Kauną.

Pradedami Statyti Amatų 
Rūmai Klaipėdoje

Klaipėda — Kovo 7 d. 
Šiandien iškilmingai palai
doti Klaipėdoje du laivo 
“Neringos” įgulos nariai, 
kurie žuvo tą laivą ištikus 
avarijai.

Klaipėda — Netrukus 
pradedama statyti 50,000 
kubinių metrų talpos Ama
tų Rūmai, kurie dar vienu 
moderniu pastatu pagrą- 

i žins Klaipėdos miestą.

Kaunas — Potvynio pa
vojus Kaunui praėjo. Lie
tuvoje pasirodė pirmosios 
pavasario žymės. Ledai u- 
pėse jau išėjo nesukeldami 
nuostolingų pavojų.

Kaunas — Kovo 17 d. Už
sienio spaudos atstovai 
Kaune nuvyko į palinijo in-

Kaunas — Naujasis Esti
jos Pasiuntinys Lietuvai 
Įgaliotas Ministeris War- 
ma kovo 6 d. atvyko į Kau
ną.

Henday, Prancūzija - Is
panija, kovo 21 d. — Ispa
nijos sukilėlių puolimas iš 
oro ir ant žemės buvo toks 
stiprus, kad radikalai (lo- 
jalistai) nekaip negalėjo 
atsilaikyti. Šimtai žuvo 
karo lauke ir šimtai sužeis
ta. Daugiau kaip 10,000 ra
dikalų kareivių paėmė į ne
laisvę. Raudonieji šaukiasi 
pagelbos Prancūzijos ir So
vietų Rusijos, bet tos vals
tybės daugiau pagelbos tu
ri būti neišgali duoti. Be to, 
jos užimtos savais reika
lais.

Radikalų (lojalistų) sos
tinę Barceloną sukilėliai iš 
oro bombardavo kelis kar
tus. Užmušta apie pusant
ro tūkstančio žmonių. Pa
čių ispanų radikalų jėgos 
jau sunaikintos, sako gen. 
Franco. Beliko tik svetim
šalių brigados, kurios taip 
pat būsią sunaikintos ir ci
vilis karas baigtas.
i

CREMO ALE

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

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
11

11
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Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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AUDRAI PRAŪŽUS
Karo audra atūžė ir praūžė, bent laikinai. Lietuva 

pasidavė spaudžiama, bet spaudimas gi buvo nežmoniš
kas. Du oponentai, viens turįs virš 70 milijonų žmonių, 
kits virš 30 — viso virš 100 milijonų žmonių šoko 
mušti valstybę, skaitančią vos pustrečio milijono gyven 
tojų. Jau vien tos milžiniškos pastangos daro daug 
garbės lietuvių narsai. Dar iš pirmesnių jų kautynių 
lenkai atsimeną, kad Lietuva tai toks riėšutys, kurio 
jie vieni negali sukrimsti, reikia Hitlerio pagalbos. Ta 
pagalbą jie įsigijo ir privertė Lietuvą priimti jų sąly
gas — atidarymą sienų, tiesioginį susisiekimą ir nor
malų kaimynišką santykiavimą. Daugiau nieko — bent 
taip skamba oficialinis susitarimo aktas. Ar tokiam 
“laimėjimui” išsimokėjo Lenkijai susibičiuliuoti su 
Hitleriu ir užsitraukti griežtą ir net paniekinančią pa
saulio kritiką?

Atrodo, kad ne; kad čia lyg kas nedabaigta, lyg 
kuo nusivilta. Jei lenkai atsiekė savo tikslo dalį, tai Hit
leris nieko kol kas neatsiekė. Jis gal manė, kad Sovietai 
puls Lenkiją, kad tuo įdrąsinti, ir lietuviai pradės gin
tis. Tuo būdu, stambiausiosios lenkų kariuomenės dalys 
būtų užimtos Lietuvoj ir rusų pasieny. Tada Hitleris 
nėkiek nedvejodamas būtų užėmęs Gdyną, Dancigo ko
ridorių, Poznanių ir Sileziją. Tai būtų buvęs tik, poros 
savaičių žygis. Tačiau išėjo kitaip. Rusija — o, kaip ji 
silpna pasirodė! — Nė pirštu neprisidėjo Lietuvos gin
ti; Lietuva, žinoma, nė svajoti negalėjo apie kokį pa
sipriešinimą, ir Hitleris, matydamas, kad lenkai gali 
užimti visą Lietuvą, iš lenkų talkininko virto jų oponen
tu ir pareiškė, kad jei lenkai puls Lietuvą, tai jis pasi
ims Klaipėdą. Lietuviai, žinoma, dar daugiau nusigan
do ir priėmė lenkų ultimatumą. Iš didelio debesio išėjo 
mažai lietaus. Hitleris, piktai nusivylęs, turės iš naujo 
planuoti, kaip likvidavus Dancigo koridorių. Bet ir len
kai pusiaukely sustojo. Jie negali nejausti, kad Hitle
rio prietelystė daugiau į veidmainystę panaši.

Tačiau negalima sakyti, kad lenkai nebūtų nieko 
laimėję. Jie laimėjo ir tai nemaža. Diplomatiniai santy
kiai su Lietuva reiškia oficialinį Vilniaus atsižadėjimą 
iš Lietuvos pusės. Lietuvių tauta Vilniaus niekad neat
sižadės, bet oficialinė Lietuvos vyriausybė Vilniaus 
klausimo iškelti jau nebegali. Jis galutinai likviduotas. 
Toliau, betarpiškai su lenkais santykiavimas neišeis 
Lietuvai į sveikatą. Lietuvių tauta, kaipo tokia, užtek
tinai yra apsidraudus nuo bičiulystės su lenkais: jie jau 
perdaug davė savo “meilės” įrodymų, bet Lietuvos vy
riausybė turės begales susikrimtimo dėl dažnai pasi
reiškiančių pretenzijų. Lenkiškas ar neva lenkiškas e- 
lementas Lietuvoje įsigys akyplėšiškos drąsos ir varys 
smarkią lenkystės propagandą. Dėl kilsiančių su vy
riausybe susikirtimų Lenkijos valdžia dažnai kišis į 
vidujinius Lietuvos reikalus, žodžiu, vargo bus iki 
kaklo.

Taip pat tenka pabrėžti visišką susmukimą masko
liškos orientuotės. Maskva riktelia, kada nėra tikro pa
vojaus. — Kritingam momente ji nebetalkininkė. Po šių 
įvykių maskvietiška Lietuvos politika turės būt likvi
duota. K.

* _ I* /

P. Jurgėla tebeteigia, kad “mes tautininkai esame 
tikri, kad tautinė Lietuvos vyriausybė veda kraštą tie
siu, plačiu tautiniu keliu ir Valstybės bei tautos gerovei 
naudoja reikalingas priemones”. Tautininkai nuvedė 
kraštą takiu plačiu keliu, kad sovietai nusigręžė užnu
gariu* o lenkai karštai jiems Spaudžia ranką...

Kadangi “Vienybė” išpildė mūsų statomąją sąly
gą ir patalpino trūkstamąją Prel. Laukaičio kalbos da- 
į, tai ir mes mielu noru ištisa kalbą talpiname. Tik vie

nas dalykas neaiškus: tai skirtingumas tam sakiny, 
tur Prel. Laukaitis kalba apie Lietuvos katalikų nusi

teikimą link vyriausybės politikos. Mes perspausdina
me Prel. Laukaičio kalbą is “Naujosios Romuvos”. Ten 
yra pasakyta: “Neigiamai nėra nusiteikusi ir nemaža 
dalis pačių katalikų”. “Vienybė” sakosi paėmusi Pre 
ato kalbą iš “L. Aido”, kur 

skamba: “Neigiamai nėra nusiteikusi ir dauguma pa
čių katalikų”. Vis dėlto skirtumas didelis. Stebėtina, 
<ad toj vietoj, kur telkiasi lemiantis argumento svoris, 
urėtų įvykti toks reikšmingas prasmės iškrypimas ar 
iškreipimas. Čia kažkas kažkam ryžtingai pasitarnavo. 
Teks tai patikrinti “N. Romuvos” redakcijoje.

• (Seka: Prel. J. Laukaičio kalba, pasakyta sausio 
31 d. Seimo posėdyje, svarstant Konstitucijos klausi
mą) .

“Pokariniais metais, žlungant liberalistinei demokrati
jai, beveik visame pasaulyje pradėta jieškoti naujų valsty
binių formų, kurios būtų išaugusios ne iš mechaniškai, bet 
iš organiškai suprasto tautos gyvenimo. Tauta, kaip valsty
bės pamatas ir autoritetas, kaip valstybės darbo laidas, bu
vo du principai, kurie žymėjo naujas pastangas valstybinė
je srityje. Be abejo, šitos pastangos dar yra gana jaunos. 
Todėl jų laimėjimai dar tebėra tiktai užuomazgos. Vis dėlto 
jau ir šitos užuomazgos pakankamai byloja, kad čia turima 
reikalą su nauja dvasia ir su nauju valstybės teorijos bei 
praktikos sritimi.

“Lietuva neliko ir negalėjo likti išimties sala šitame 
naujame valstybiniame sąjūdyje. Jau nuo 1928 metų mūsų 
krašte dedama daug pastangų pasukti mūsų valstybę nauja 
kryptimi, pergalėti senos liberalistinės demokratijos paklai
das ir visai mūsų tautai surasti naujų valstybinių lyčių. Kaip 
ir visur, taip ir pas mus šitų lyčių sukurtos dar tik užbrai- 
žos, neapsieinant, be abejo, be kaikurių klaidų ir svyravimų. 
Dar daug reikės jėgų ir valios, kol jos išryškės ligi atbaig
tų pavidalų. Vis dėlto šita kryptimi, atrodo, einama neatlen
kiamai. Naujoji konstitucija yra šio pasiryžimo išraiška.

“Kaip santykiuoja mūsų krašto katalikai su šia naują 
ja valstybės kryptimi? Visų pirma reikia pastebėti, kad Ka
talikybė, kaip tokia, yra antvalstybinė. Būdama tobuliausias 
religinio principo reiškimasis ir įsikūnijimas. Katalikybė sto
vi aukščiau už visą šią prigimtąją tikrovę, vadinasi, ir aukš
čiau už valstybę. Ji yra antgamtinė, taigi ir antvalstybinė. Ji 
iškyla viršum visų šios žemės pavidalų ne ta prasme, kad su 
jais visiškai nesusisiektų, bet ta, kad valstybinis ir religinis 
gyvenimas nėra vienos plotmės dalykai. Religija, kaip dva
sinė galia, iš vidaus perskverbia valstybę ir visą gyvenimą, j 
o ne iš viršaus esti įstatoma į valstybę. Štai kodėl Kataliky-' 
bė principijaliai susiderina su visokiomis valstybės formo
mis ir su visokiais režimais, jei tik jie nepaneigia Kataliky
bės principų. Katalikybė klestėjo ir absoliutinių monarchijų 
metu, ir demokratijos laikais, ji klesti diktatūrose ir autori- j 
tetinio režimo kraštuose. Kiekviena valstybinė forma yra 
žmogaus sukurta, kuriai Katalikybė stengiasi iš vidaus su
teikti antgamtinio turinio Gyvosios Dvasios veikimu. Gali is
torinės vietos ir laiko sąlygos Katalikybę susieti su viena 
kuria valstybine lytimi. Bet tai yra žmonių padaras, kuris 
sutrupa, kaip ir visi šio pasaulio daiktai. Vienai tik dalykas 
yra nepakeičiamas: kiekviena valstybinė forma turi suside
rinti su katalikybės principais. Principų neigimas iš valsty
bės pusės padaro, kad Katalikybė tokioje valstybėje išsitekti 
negali. Formos ir priemonės čia yra antraeilės. Jos yra žmo
giškasis dalykas, todėl gali kisti ir faktiškai kinta.

“Deja, reikia pripažinti, kad mūsų krašte šitas dalykas 
nevisų katalikų buvo ir tebėra suprastas. Kaikurie katalikai, 
suaugę su šiomis idėjomis, su senomis formomis ir su seno
mis priemonėmis, negalėjo suprasti naujos laiko dvasios ir 
todėl nerado būdų susiderinti su nauja mūsų valstybės kryp
timi, į ją organiškai įsijungti ir joje kūrybiškai pasireikšti.

nvbė” sakosi paėmusi Pre- j 
r kalbamasai sakinys šitaip 
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Naujos valstybinės krypties kūrimas ėjo be jų ir šalia jų. 
Iš kitos pusės, vėl kaikurie katalikai net kovojo su šia nau
jąja valstybės kryptimi, gindami ne tik Katalikybės princi
pus, bet sykiu ir senas josios praktines formas ir praktines 
priemones. Be abejo, tokia kova buvo nevaisinga: ji paken
kė ir pačiai Katalikybei ir Valstybei, nes vienus nutolino nuo 
Bažnyčios, o kitiems kliudė įsitraukti į valstybės kūrybą. 
Vis dėlto reikia pasakyti, kad abejingųjų arba kovotojų nu
sistatymas anaiptol neišreiškia pačios Katalikybės pozicijos 
mūsų valstybės formos atžvilgiu. Taip pat jis neišreiškia nė 
visų katalikų pažiūrų. Praktiškai visame šiame paskutinių 
metų sąmyšyje galėjo susidaryti apgaulinga iliuzija, kad čia 
yra kovojama tiktai už principus ir kad šioje kovoje daly
vauja visi katalikai. Vis dėlto, nepaisant įprastų gyvenimiš-1 
kų formų ir priemonių, Katalikybės pozicija naujosios mūsų 
valstybės krypties atžvilgiu nebuvo ir nėra neigiama. Neigia
mai nėra nusiteikusi ir nemaža dalis pačiu katalikų.

“Be abejo, kiekvienas katalikas gali turėti savų pažiū
rų į valstybę: vienas jų jis gali proteguoti, su kitomis kovo
ti. Bet šiuo atveju jis veikia ne kaip katalikas, bet tik kaip 
pilietis. Kaip katalikas jis negali neigti jokios valstybinės 
formos, jeigu ji sutinka su Katalikybės principais. Mūsų kra
šte šitas skirtumas buvo sumaišytas, todėl piliečių kovos su 
dabartiniu režimu buvo priskiriamos Katalikybei, tuo būdu į 
verčiant ją kęsti dėl josios narių nusistatymo.

“Naujos konstitucijos projektas duoda progos panagri
nėti ligšiolinį kaikurių katalikų laikymąsi mūsų valstybinės 
krypties atžvilgiu. Nei abejingumas nei kova čia būtų toliau 
nevietoje. Tik pusiau vaisingai praleidę vieną dešimtmetį, a- 
bejingi arba kovoją katalikai, tik kaip katalikai neturėtų 
kovos arba abejingumo įamžinti ir toliau savo užsikirtimu 
dėl formų ir priemonių, dėl juridinių teisių ir privilegijų. 
Stiprios juridinės padėties didelis reikalavimas visados iš
duoda išvidinį silpnumą. Pagrindinių valstybės gairių svar
stymas duoda progos peržiūrėti savo nusistatymus, pagalvo
ti apie organišką įsijungimą į naują mūsų valstybės kryptį 
ir apie kūrybišką joje veikimą. Visiems mums valstybė yra 
sava ir brangi. Todėl visi turime dalyvauti josios tobulinime. 
Laikas duoda valstybei linkmę ir užbrėžia gaires. Piliečių 
lojalumas ir veiklumas šitas gaires išryškina ir išvysto. Būtų 
labai skaudu, jeigu ir toliau atsirastų katalikų, kurie išdi
džiai Katalikybės vardu protestuotų arba kovotų dėl to, kad 
mūsų valstybė neina jų norima linkme. Gali taip ir atsitikti. 
Bet tuomet viena reikia aiškiai pabrėžti, kad už tokį nusista
tymą Katalikybė nėra atsakinga, kad ji dėl jo-.yra nekalta 
ir kad dėl to ji neturėtų kentėti. Atskirų katalikų — tegul 
jų būtų ir daug — politinių įsitikinimų negalima išpirkinėti 
Bažnyčios sąskaiton.

“Naujosios konstitucijos projektas religiją laiko teigia
mu veiksniu (S 51). Vadinasi, principijalus pagrindas yra, 
kuriuo katalikams galima remtis, įsijungiant į naująją mūsų 
valstybės kryptį. Tiesa, naujosios konstitucijos projekte jau
čiamas tam tikras nepalankus nusistatymas praktinio baž
nytinio veikimo atžvilgiu. Jaučiamas taip pat noras suvar
žyti juridines ir administracines priemones (§§52, 53, 54, 
56), kuriomis katalikai naudojasi religiniame savo veikime. 
Šitas nepalankumas psichologiškai yra suprantamas. Dešim
ties metų kaikurių katalikų kovos ir neigiamos nusistatymas 
mūsų valstybės krypties atžvilgiu savaime prabilo konstitu
cijoje. Vis dėlto ar ne geriau būtų, kad pagrindinis valstybės 
santvarkos įstatymas būtų be tokių priemaišų, kad jis neduo
tų progos išsiveržti abejingumui arba nevaisingai kovai, kad 
jis išdidžiai atleistų atskirų katalikų užsikirtimą ir nesiimti} 
priemonių, kurios gali lengvai būti nukreiptos ir prieš pačią 
Katalikybę. Lietuvių Tauta su krikščionybe yra suaugusi li
gi savo kultūros šaknų. Todėl krikščionybės skriaudos ne
galėtų likti be įtakos ir visam Tautos gyvenimui. Nėra rei
kalo į konstituciją įtraukti atskirai grupei malšinti priemo
nių. Tai kenkia konstitucijos didingumui. Bet koks pyktelė
jimas neturėtų būti įamžintas pagrindiniame mūsų valstybės 
įstatyme”.

IR MOKSLIŠKAI VOKIETINA 
RYTPRŪSIUS

ŠV. MARIJOS MALONIŲ
VIETA BALTIMORĖJE

BENDRO FRONTO 
SUSMUKIMAS

Bendrafrontiškas biznis Ispanijoj tiek nusmuko, 
kad jam gręsia likvidacija. Ir tai nežiūrint solidarumo 
viso pasaulio kairiųjų, pradėjus nuo oportunistinių so- 
cialistėlių (“Naujienų” tipo) ir baigiant komunistais 
ir anarchistais. Ispanijos valstybininkai - bendrafron* 
tiečiai turi viso bedieviškojo ir protestantiškojo pasau
lio užuojautą ir paramą. Juos remia spauda, radio, tele
grafų agentūros. Jau tai visiems žinomas faktas, kad 
mažiausias raudonųjų laimėjimas išpučiama kaip di
delė, ligi šiol negirdėta pergalė, gi apie Franco laimėji
mus kaip ir nieko nerašoma. Tik tada puse burnos šį tą 
veptelia, kai Franco pozicija atsiranda tokioj vietoj 
kuri pirmiau buvo toli-toli raudonųjų teritorijoj. Tada 
jau pats žemlapis neduoda meluoti. Neapsipažinusiems 
su radikalų spaudos triksais darosi labai nuostabu, kad 
Franco, dažnai “pralaimėdamas”, vis stumiasi pirmyn 
ir baigia užimti visą Ispaniją.

Tas pats ir su žvėriškais raudonųjų žiaurumais.

Tikrosios žinios būna taip griežtai cenzūruojamos, kad 
tik kontrabandos keliu tekdavo sužinoti, jog Ispanijos 
radikalai išžudė virš 400,000 nekariaujančių piliečių, 
sudegino, sunaikino ar išniekino tūkstančius bažnyčių 
ir nukankino apie 14,000 kunigų ir vienuolių, kai ku
riuos gyvus sudegindami. Jei kokį tų žmogžudžių būrį 
sukilėliai - nacionalistai sugavę sušaudydavo, tai viso 
pasaulio “cicilikai”* turėdami savo žinioje propagan
dos aparatus, keldavo ir tebekelia pasaulinį triukšmą 
apie Franco žiaurumus. Reiškia, cicilikai gali plėšti ir 
žmogžudžiauti, ir už tuos “žygdarbius” būtinai reikia 
juos glostyti.

Tačiau, nežiūrint teikiamų jiems privilegijų, ben- 
drafrontiečiai smunka ir krinka. Nieko tame stebėtina. 
Jų pačių viduje glūdi netvarkos ir suirutės pradai. 
Dirbtinai suburti į vieną frontą visokio plauko bedie
viai natūraliai negali susitarti. Bolševikas ėda social
demokratą, tas jam tokia pat “meilė” atsimoka; troc- 
kistas knisasi po stalinistu; visi su panieka žiūri į men
ševiką, kaipo “šalkuju tvar’” (pasigailėtiną gyvį), ir 
visais terorizuoja anarchistas. Tokioj besimylinčioj šei
mynoj ir atitinkama ‘tvarka” viešpatauja.

O bet gi mūsų menševikėliai, nors tiek jau gavę į 
kailį nuo bolševikų, kažkokio liguisto susižavėjimo su- 
hipnotiruoti, vis dar svajoja apie bendrą frontą, kurs 
yra pats geriausias bučius bolševikų žvejonei. Jiems, 
kaip Egipto žydeliams tebekvepia svogūnai ir česna
kai. Dvasinės vergijos saitas stipresnis ir už katorgos 
pančius. K.

Amerikos lietuviai kata
likai tikrai gali didžiuotis. 
Baltimorės šv. Alfonso lie
tuvių bažnyčia, savo gro
žiu puošianti Baltimorės 
miesto centrą, nes pastaty
ta Park avė. & Saratoga St. 
kampe, neabejotinai yra ir 
gausių Marijos malonių 
vieta. Kas netiki, gali nu
važiuoti ir įsitikinti. Per iš
tisas dienas ten pamatysite 
būrius žmonių besimel
džiančių bažnyčioje. Dieną 
ir naktį Marijos garbei 
šimtai ten spindi lempelių. 
Kiekvieną dieną pamaldų 
tvarkytojas kun. Dr. L. 
Mendelis gauna po keletą 
laiškų, pranešančių apie 
gautas per Marijos užtary
mą malones. Tie laiškai y- 
ra viešai skaitomi sekma
dieniais, pirmadieniais if 
antradieniais laike stebuk
lingojo Nekaltai Pradėto
sios Šv. Panelės Medalikė- 
lio novėnos pamaldų.

Novėnos pamaldų dieno
mis šv. Alfonso bažnyčia 
net po keletą kartų (pir
madieniais 8 kartus) būva 
perpildyta Šv. Marijos 
garbintojų. Paskutiniu

Kartu jau net 10,000 žmo
nių pradėjo lankyti Š. M. 
N. P. novėnos pamaldas. 
Dėkingumo laiškai už gau
tas malones gaunami ne tik 
iš katalikų, bet ir iš protes
tantų. Jie plaukia nevien
iš Baltimorės miesto, bet, 
net iš tolimiausių įvairių [ 
Amerikos vietų (vienas net 
iš Afrikos).

Kai kam iš skaitytojų 
toks pranešimas gali atro
dyti keistokas ir sunkiai 
suprantamas. Kas turi

Rytprūsiai, dabar nuo 
Vokietijos skiriami vadi
namuoju lenkų koridoriu
mi, yra senovės prūsų že
mė. Prūsai buvo lietuviams 
gimininga tauta, kurią 

Į kryžiuočiai nukariavo ir 
Į dalinai naikino, dalinai su
vokietino. Rytprūsiuose, 
Lietuvai artimose srityse 
iš senų senovės gyveno lie
tuviai. Iki šių laikų Tilžės, 
Ragainės ir kai kuriuose 
kituose apskričiuose yra 
gana daug letuvių, ir lietu
viškai kalbančių, ir laikan
čių save lietuviais.

Kad Rytprūsiuose pla
čiai lietuvių gyventa, rodo 
archeologinės iškasenos ir 
lietuviški vieovių pavadini
mai, ir gyventojų lietuviš
kos pavardės. Daugelis vo
kiečių, atkaklių lietuvių 
priešų, tebeturi grynai lie
tuviškas pavardes ir gyve- 

i na lietuviškų pavadinimų 
kaimuose. Be abejo, tai 
su vokietė ję lietuviai, tapę 
savo tautai išgamomis.

Rytprūsių prūsiškai — 
lietuvišką kilmę prieš karą 
pripažino ir vokiečių mok
slininkai. Vokiečiai iš to
kio pripažinimo tada ne
matė jokio pavojaus, nes 
laikė lietuvių tautą jau ga-/ 
lutinai nykstančią ir apie 
jos prisikėlimą net į nepri
klausomą gyvenimą jie ir 
negalvojo, ir nesapnavo. 
Rytprūsių lietuviškos kil
mės pripažinimas buvo 
grynai istorinės teisybės 
nustatymas. Bet atėjo Lie
tuvai ir Vokietijai nauja 
gadynė. Ir vokiečiams ne
patogu ir nenaudinga pri
sipažinti, kad jie iš seno
vės turi užvaldę lietuvių 
tautos žymius plotus. Taigi 
vokiečiai pradėjo dar stip
riau vokietinti Rytprūsius. 
Visai užslopino lietuvišką 
visuomenišką veikimą, lie
tuvius visaip persekioja, 
skriaudžia. Vietovių lietu
viškus pavadinimus keičia 
vokiškais pavadinimais, 
vokietina ir žmonių lietu
viškas pavardes. Bet sun
kiau yra su grynais isto
riškais faktais, įvairiais 
dokumentais ir senienomis 

l patvirtintais. Tačiau vo
kiečiai ir čia nesidrovi vis
ką tempti ant savo vokiš
kojo kurpalio. Vokiečių 
naujieji mokslininkai sten
giasi perdirbti Rytprūsių 
istoriją. Ir jie tam yra val
džios stačiai raginami. Vo
kiečiai archeologams ir 
kalbininkams primena, kad 
jie savo tyrinėjimuose lai
kytųsi vokietybei naudin
gos linijos. Vokiečiai nuro
do, kad lietuvių mokslinin
kai moksliškai yra nustatę 
ne tiktai Klaipėdos krašto, 
bet net Tilžės, Zabgruvos 
ir kitų Rytprūsių sričių lie
tuvišką kilmę. Vokiečių 
mokslininkai turį lietuvių 
teigimus nuveikti ir įrody-

v •

suprantamas. Kas _ turi ti Rytprūsių praeities ir 
bent siek tiek pasitikėjimo dabarties gryną vokišku- 
Jezaus žodžiais, kuris rei- mą Tuo ^arpU vokiečiai 

i8 ^lus^ bent tiek Rytprūsių praeities vokiš- 
tikėjimo kaip aguonos grū- kumuį įrodyti jokių įtiki- 
daz ir tai jau būtų galima nančių įrodymų nėra sura- 
labiausiai stebėtinus dar- Teb.
bus atlikti, tam bus lengvai 
suprantamos ir visos tos 
malonės, kurios beabejo 
plaukia iš nuostabiai galin
gos dangaus . karalienės 
Marijos rankų.

Lieka tik nuoširdžiai lin
kėti kun. L. Mendeliui ne
nuilstamos jėgos tęsti taip 
šventą Marijos garbės pla
tinimo darbą.

KAD.

i ...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik Žmo
gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa
vyzdžiu, kaip tik dabar 
matome žmonių gyveni
me” (Kepleris).
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Tėvynės Malė, Mūsų Pareigos Viešame Gyvenime Vyskupo
Lietuvos nepriklausomybės 20 

metų jubiliejų minint, Vyskupas 
Kazimieras Paltarokas išleido 
ganytojišką raštą apie tikrąją 
tėvynės meilę, gaivinančią kraš
tą ir netikusį patriotizmą, kurs 
tautą slopina. Turiningai išdės
tęs tėvynės meilės supratimą, 
pabrėžęs, kad Bažnyčia tėvynės 
meilę vadina kilnia dorybe ir 
toliau vaizdžiai nurodo, išskai
čiuoja kaip katalikai rėmė Lie
tuvos Nepriklausomybę: čia su
žinom, kad vyskupas Valančius Į čiami apsimesti, kai randasi vie- 
rūpinos, I 
spauda, Vyskupas Baranauskas h 
drąsiai ftieta galingą protestą ] 
prieš rusus, prel. Maironis už- j 
traukia naują giesmę, kuria ra-11 
gina: “petis tai į petį”, na, vy-h 
rai, už mylimą šalį; o katalikiš
kasis jaunimas: ateitininkai ir 
pavasarininkai gražiausia pasi- ' 
šventimą parodo Nepriklauso-. 
mybės kovų darbe. Taigi katali- ■ 
kai darbais parodo, kad jie tė- j 
vynę myli. . j

Katalikai turi rūpintis savo tė
vynės ir valstybės reikalais, nes 
ir Vyskupas savo Ganytojiška
me laiške pastebi, kad “Bažny
čia įsako piliečiams darbuotis 
valstybei, nes tai tėvynės ir tau
tos idealas. Kiekvienas katalikas 
turi sąžiningai eiti pilietines pa
reigas, nors jis nepritartų vals
tybės formai. Niekas negali val
džios neklausyti vien tik dėl to, 
kad jam netinka vyriausybės 
atstovas. Priedermės laikytis 
įstatymų, mokėti mokesčius, tar
nauti kariuomenėje, ginti šalies 
laisvę ir nepriklausomybę užde
da katalikui jo sąžinė”.

Lietuviai katalikai turi būti 
tautos darbe ne stebėtojai, bet 
veikliai ir sumaniai prisidėti i 
prie kūrybinio darbo įvairio-' 
mis formomis. Ir čia su didžiau- I 
siu rūpesčiu Vyskupas nurodo, 
kad “katalikybė liepia pilie
čiams stengtis, kad valstybė, 
kiek tai galima įgytų tokią san
tvarką, kuri tinkamiausia tau
tai, ir jos ribos maždaug sutap
tų su tauta; ugdyti visa tai, kas 
tautiška, kas būdinga visai tau-i 
tai; pageidauti jai kultūrinės 
didybės, dėti pastangų, kad tau
ta būtų dora, sveika, stipri, 
džiaugtųsi materialiniu gerbū
viu, spindėtų dvasios vertybė
mis... Tėvynei, sako Šv. Tomas, 
jokia auka neturi būti sunki, ne 
tik savo turtą, bet ir gyvybę 
privalome pašvęsti jai, kai to ji 
reikalauja”. Iš tų žodžių aišku, 
kad lietuviams katalikams rei
kia gyvosios dvasios, nes be to 
katalikas yra negyvas, sustinJ 
gęs raidės garbinime, pasken
dęs gyvenimo pilkumoje, nes 
gebąs ginti savo tikybos ir pa
rodyti sumanumo kovoje. “Be 
dvasios, be širdies — griaučiai, 
ne žmonės”, visai teisingai sako

Paltaroko Laiške
poetas apie tokią žmonių rūšį. 
Taigi ugnies ir dar sykį katali
kiškos ugnies gyvenime ir dar
buose. O iš kitos pusės didelis 
savo tautos mylėtojas Vysku
pas Paltarokas su‘tėvišku rū
pestingumu rašo: “Deja tautai, 
kai jos nariai darosi pasyvūs 
(neveiklūs) įvykių stebėtojai, 
ne aktyvūs jų dalyviai, kai ver-

kad būtų lietuviška i ni privilegijuoti, kiti beveik be-
teisiai... Veidmainingas, ar ak
las vienų paklusnumas, įkvepia 
noro vartoti smurtą, varžyti ki
tų asmenybę, net brautis į jų 
sąžinę”, (vysk, laiško, 9 pusi.).

• Paskutiniu laiku kai kas pra
dėjo būkštauti, kad žmonės, 
auklėjantieji religijos idealui, 
neišauklės tautiškai, nes religi
jai rūpįs ’amžinimo dalykas, o 
tautai šio gyvenimo reikalai... 
Į tai atsakoma popiežiaus Leono 
XIII žodžiais: “Jūs neturite bi
joti, kad pareigos tėvynei gali 
būti trukdomos atsidavimais 
Bažnyčiai, tų abiejų bendruo
menių Steigėjas ir Tvarkytojas 
— Dievas nustatė tokią gražią 
tvarką, kad iš to gėrio, kas da
roma Bažnyčiai, plaukia gau
siausi gerovės vaisiai į kraštą, 
kuriam priklausome, kaip pilie
čiai”. “Nelaimė tautai, kuriai 
terūpėtų vien žemės reikalai. 
Tai būtų kurmiai, ne žmonės... 
Religija moko žmones tarnauti 
žemiškai ir dangiškai tėvynei. 
Pareigos tautai ir valstybei yra 
krikščionio religinio gyvenimo 
dalis” (m. p.). Te pabando, sa
ko Šv. Augustinas, tie, kurie 

Į krikščionišką mokslą vadina pa- 
i vojingu valstybei, duoti mums 
Į tokią kariuomenę, kokios reika-' 
lauja Kristaus mokslas, teduo
da jie mums tokius piliečius, to
kius vyrus, tokias žmonas, to
kius gimdytojus, tokius vaikus, 
tokius šeimininkus, tokius tar
nus, tokius valdovus, tokius tei
sėjus, tokius mokėtojus mokes- 

l čių ir jų rinkėjus, kokiems lie- 
Į pia būti krikščioniškasis moks
las; jeigu jis turėtų pilną laisvę, 

į tai mes pamatytumėme, ar jie I 
skųstųsi krikščionybe, ar nedve-! 

j jodami pripažintų, kad ji tikras 
j valstybei išganymas.

Kiti sako, būk Bažnyčia per-l 
■ daug susirūpinusi šio gyvenimo 
reikalais, ekonomika, politika, j 
“Ne Bažnyčios dalykas veržtis] 
į valdžią, nustatinėti valstybės, 
santvarką, ekonomijos gaires, 
politikos kryptį. Tačiau ji neap
leidžia iš akių politinių ir ekono- j 
minių veiksmų, kiek jie yra geri i 
ar blogi. Kai politikoje ar eko-\ 
nomikoje kyla tikybiniai klausi
mai, kai nebojama Dekalogo 
(XD. įsk.) kurs valstybei lygiai

I

privalomas, kaip ir piliečiams, 
Bažnyčią "turi teisės ir pareigos 
tarti savo žodį, smerkti, kas ne
dora” (m. p.).

“Bažnyčia vykdo Kristaus po
litiką ir ekonomiją, kurių šūkis: 
“Tėve mūsų... Teateinie Tavo 
karalystė; teesie Tavo valia, 
kaip danguje, taip ir ant žemės; 
kasdienės mūsų duonos duok 
mums”... Bažnyčia yra lojali 
kiekvienai valdymo formai, jei 
tik joje gali atlikti apaštališką
ją savo pasiuntinybę. Amžiams 
slenkant, Bažnyčia bendradar
biauja su monarchijomis ir res
publikomis, su autoriteto ir 
liaudies fronto režimais, kur 
gerbiami pastovūs jos princi
pai” (dėsniai).

“Visuotinė Bažnyčia nesišali- 
na nė nuo vienos gyvenimo sri
ties, bet ji nesutampa nė su me
na politine grupe... Bažnyčia 
nesti nė vienos srovės tarnybo
je, o vien tik apaštališkąją savo 
valdžia yra tikėjimo ir dorovės 
saugotoja dėl bendro visuome
nės labo”.

Bažnyčia prisideda prie tvar
kos palaikymo ir rūpinasi Kris
taus mokslo grynumu, nes, jei 
svarbiuose dalykuose ardoma 
viešoji tvarka, griaunamas vy
riausybės orumas. Bažnyčia 
draudžia piliečiams Kristaus žo
džiais “atiduokite, kas cieso
riaus, ciesoriui”. Bet. jeigu val
džios atstovai neteisingais įsa
kymais. ar įstatymais varžo į- 
gimtas vienetų, ar šeimų ar vi
suomenės teises, laužo Viešpa
ties nuostatus, Bažnyčia turi 
jiems pasakyti: “Atiduokite...

i kas Dievo, Dievui” (Mat. 22, 
21). Kai valstybė netinkamai

veržiasi tikybos sritin, Bažny
čia kelia savo balsą, ir tai nėra 
jokia politika”. Užtat “Viršinin
kams įsakiusiems nemokyti Jė
zaus vardu, apaštalai Petras ir 
Jonas tarė: “Jūs patys nutarsi
te, ar teisinga Dievo akivaizdo
je labiau jūsų klausyti kaip Die
vo”. (Apd. 4, 19). Neteisinga 
būtą laikytis įstatymo, kurs var
žytų Bažnyčios pasiuntinybę 
vesti žmones išganymo keliu, 
saugoti juos nuo šuntakių. Klai
dinga būtų klausyti konstituci
jos, kuri tikybos laisvę siaurin
tų iki maldų, apeigų atlikimo, 
nustatytų, kas Dievo namuose 
leistina kas ne. Tuo nebūtų atsa
komas valdžiai privalomas pa
klusnumas, tik būtų nevykdo
mas nuostatas, kuriam ji neturi 
kompetencijos’ ’ (teisės).

Yra mišrių dalykų, kur vienu 
atžvilgiu liečia Bažnyčią, kitu 
valstybę. Tokie abyšaliai daly
kai esti: šeima, vaikų ir jaunuo
menės auklėjimas, mokyklos, 
klerikų seminarijos, universite
tas, organizacijos, spaudą. Tais 
klausimais abidvi pusės turi su
tartinai veikti. “Tais klausi
mais Bažnyčia noromis tariasi 
su valstybe. Kur kliudoma Die
vo garbė, žmonių išganymas, 
Bažnyčia negali daryti nuolaidų, 
o lengvai nusileidžia ne princi
puose (ne esminiuose dalykuo
se). Taip atsiranda dvišališkos 
sutartys, tarp Popiežiaus ir val
stybės vyriausybės, — konkor- 

l datas, kurio reikia garbingai ir 
sąžiningai laikytis.

Laiškas parašytas su didele 
meile, vyskupiškai tėvišku rū
pestingumu, kur daug dalykų 
tikintiesiems nušviečia ūkanotą 
ir audringą naktį.

Kaz. Baras 
XX Amž.

Kun. A. T. (Samata)

LIUDVIKAS JUOZAPAS 
MARTYNASI

Tai buvo rugsėjo mėnesį, 
1843 metais, kad kilnaus 
pašaukimo kupinas vienas 
jaunuolis kuopė Alpų kal
ną į Šventojo Bernardo 
vienuoliją, Šveicarijoje. 
Tai buvo Liudvikas Juoza
pas Martynas, dorovinis ir 
pamaldus jaunuolis, kurį 
nuostabiu būdu Dievas pa
sirinko Sau. Jis ėjo iš A- 
lenkono, žemosios Nor
mandijos, Prancūzijoje. 
Jo žydrios akys švietė en
tuziazmu ir žėrėjo jaunat
vės ugnim, kai aukštyn 
kuopė į kalno viršūnę.

DARBININKO VAJUS PRATĘSTAS 
Iki Balandžio 15 Dienai

LDS Vadovybės nutarimu, ‘Darbinin
ko’vajus pratęsiamas iki Balandžio 15 d. 
Vajaus metu ‘Darbininko’ kaina už metinę 
prenumeratę tik $3.00. Taigi, prašome 
‘Darbininko’ skaitytojų pasinaudoti vajaus 
proga ir atnaujinti prenumeratę prieš ba
landžio 15 d. ir tuomi sutaupysite $1.00. 
Pasibaigus vajui ‘Darbininko’ kaina už me
tinę prenumeratą bus $4.00.

‘Darbininko’ Administracija.

Kokis gi buvo jo tikslas?
Jis ėjo į Šventojo Bernar

do vienuoliją aukoti savo 
gyvenimą Dievo tarnybai. 
Vienuolijos svetingas prio
ras nuoširdžiai jį patiko ir 
meiliai sveikino, nes vienas 
žvilgsnis į jį rodė, kad jau
nuolis atėjo kilniais užsi
mojimais ir šventais idea
lais. Prasidėjo kvotimai, 
ir jo klausta, kaip toli pa
žengęs lotynų kalboje. Pa
sirodo, kad jaunasis aspi
rantas ne gana pažangiuo- 
ja toje klasiškoje kalboje. 
Ir girdime, kaip gerbtinas 

i prioras duoda galutiną nu
sprendimą šiais žodžiais:

“Aš iš tikrųjų gailiuos, 
mano sūnau, kad esminė 
sąlyga reikalauja lotynų 
kalbos gero pažinimo. Ir 
dėl to trūkumo tamsta da
bar nepriimtinas. Tačiau, 
neliūdėk; eik į savo tėviš
kę ir uoliai mokinkis. Ir 
kuomet geriau apsipažinsi 
su lotynų kalba, grįšk pas 
mus, ir mes tamstą priim
sime ištiestomis ranko
mis”.

Nusivylęs, širdgėlos sus
paustas, Liudvikas Juoza
pas Martynas grįžo į savo 
tėviškę. Ilgainiui, jis mato, 
kad Dievas rūpestinga ap
vaizda jam rengė kitokių 
dalykų gyvenimui. Ir ne
trukus, šventojo Bernardo 
vienuolija Alpų kalno vir
šūnėje jam liko vien gra
žus atminimas.

ZELIJA GUERINAITĖ
Keletas metų vėliau, ta

me pačiame Alenkono mie
ste, Zofija Guerinaitė, pa
togi ir maldinga mergelė, 
atsilankė į Gailestingųjų 
Sesučių vienuoliją. Ji norė
jo būti Sesutė ir savo gyve
nimą aukoti Dievui. Ji la
bai troško tapti Kristaus 
sužiedotine. Jos minčių i-

I

dealinga svajonė ir širdies 
šventasis troškimas buvo 
gyventi vienuoliniame luo
me. Sesučių vienuolijoje 
sekė pasitarimas. Švento
sios Dvasios įkvępta, Vy
riausieji Motina neabejoti
nai nusprendžia, kad ši 
mergelė neturi pašaukimo 
į vienuolinį gyvenimą, ir 
jai taria:

“Dievas nori, kad tamsta 
gyventum pasaulyje”. .

Širdies skausmu ir nuliū
dus, Zelija Guerinaitė ap
leidžia Sesučių vienuoliją 
ir grįšta pas savo sesytę ir 
broliuką. Netrukus, Zelijos 
sesytė įstoja į Vizitiečių 
vienuoliją, o ji su broliuku 
pasilikusi viena ir savo 
mintis kreipia į Moterys
tės Sakramentą.

’ “O mano Dieve”, ji ne
liaujančiai melsdavosi, ‘ka
dangi aš esu neverta tapti 
Tavo sužiedotine, kaip ma
no brangioji sesytė, aš įei
siu į Moterystės luomą 
vykdyti Tavo šventąją va
lią; ir aš Tavęs maldauju 
taip parėdyti, kad tapčiau 
daugelio vaikelių motina, 
ir suteik tą malonę, kad jie 
visi galėtų pasiaukoti 
vo tarnybai’.

PALAIMINTOS 
VEDYBOS

Liepos 12 dieną, 1858 me
tais, Notre Dame bažnyčia 
Alenkone buvo puošniai 
nudabinta. Ir nuotaikiai 
gaudė vedybų varpai. Lai
minga pora, būtent, Liud
vikas Juozapas Martynas 
ir Zelija Guerinaitė ties 
Dievo altoriumi tapo suvie
nyti Moterystės Sakra
mento nesuardomais ry
šiais. Ir kaip taurusis To- 
bijas, jie buvo suvienyti 
vien tik dėl meilės vaikų, 
kuriuose Dievo vardas bū
tų amžinai laiminamas.

Metai ėjo... Ir jiedu iš pa
vyzdingo ir laimingo sugy
venimo susilaukė devynia- 
tos gražių ir kilnių vaike
lių. Keturi iš jų, būtent, 
dvi dukrelės ir du sūnaičiai 
nuėjo pas Dievą į dangiš
kuosius namus, o liko pen
kios patogios ir maldingos 
mergelės, kurios visos įsto
jo į vienuoliją ir tapo Se
sutėmis.

KŪDIKĖLIO JĖZAUS 
MAŽOJI GĖLELĖ

Gi paskutinė iš tų penkių 
malonių ir kilnių dukrelių 
buvo Marija Pranciška Te
resėlė, Kūdikėlio Jėzaus 
Mažoji Gėlelė, kuri 28 me
tais po savo mirties, šven
tojo Jetro bazilikoje, Ro
moje, gegužės 17 dieną, 
1925 metais, tapo kanoni
zuota ir paskelbta Švento
ji, garbingai valdant Apaš
talų Sostą Popiežiui Pijui 
XI, kuris ją pavadino savo 
popiežiavimo žvaigžde.

Kaip nuostabiu būdu ir 
paslaptingai Dievas parė- 
do kiekvieno pašaukimo 
stebėtinus kelius gyveni
mui. Iš tikrųjų, kaip nuos
tabiu būdu Dievas skiria 
kiekvienam iš mūsų dalį 
atvaidinti savo gyvenime. 
To vaidmens dalis yra mū
sų pašaukimas. Žiūrėk į 
Šventąją Teresėlę, Jėzaus 
Mažąją Gėlelę. Jos tėvo pa
šaukimas nebuvo tapti ku
nigu, ir jos motinos pašau
kimas nebuvo tapti Sesute. 
Ne, taip nebuvo, kaip jie 
norėjo. Tačiau, juodu Die
vas panaudojo kaip Savo 
įrankius, kad kartu su ki
tomis šventomis Sesutė
mis pasauliui duoti bran
gią, malonią, kilnią ir Šven
tąją Sesutę, kuri dabar iš 
aukštojo Dangaus savo so
sto beria aukojančios mei
lės rožes visam pasauliui.

BLAIVININKŲ SUSIVTENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkes; P. Mankns — I Vice-Pirminin- 
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., VVorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
6 Commonwealth Avė., VVorcester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buju — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

BE GĖRIMŲ

Ta-

Žmogus turi gerti, bet ne 
degtinę, arba vynynius gė
rimus, arba alkoholinius 
gėrimus, jis turi gerti van
denį arba gėralą, kuriame 
nesiranda alkoholio. Yra 
tokių žmonių, kurie geria 
alkoholinius gėrimus ne 
tai, kad jie būtų ištroškę. 
Vieni geria, kad dantį 
skauda, o jo draugas geria, 
kad susipyko su pačia, o 
šitų dviejų kaimynas geria 
degtinę dėlto, kad šitie du 
geria. Mat, negalima drau- 
gautis su gėrikais ir nebe
gerti, taip jis klaidingai 
masto.

Žmogus, ramiai pagalvo
jęs bešališkai klausimą ap
svarstęs pro ir con (už ir 
prieš) padarys išvadą, kad 
alkoholinių gėrimų nerei
kia nė ant stalo, nė po sta
lu.

Pilni blaivininkai nevar
toja alkoholinių gėrimų, 
susilaikydami nuo šampa
no, degtinės, likerio ir kito
kių svaigalų. Tai drąsūs, 
gerbiami, apsimąstę žmo
nės. Kas gi blaivininko ne
gerbtų? Jis laiko alkoholį 
savo ir žmonijos priešu ir 
kovoja su juo. Ne vienas 
vartotojas alkoholinių gė
rimų, kada nors apgailes
tavus arba dar apverks sa
vo gėrimą. Tai vienam jis 
sunaikino sveikatą, tai per 
alkoholį kitas neteko stu- 
bos, tai per alkoholį kitas 
nuvarė visą šeimą į kapus 
per automobilio nelaimę, ir 
pan. Blaivininkas visuomet 
buvo savęs valdytoju, ir 
visuomet aiškiai žengte 
žengė, kur reikėjo. Tai 
žmogus stiprios valios. Jis 
neapgailestauja, kad nege
ria jokių gražiai užvardin
tų “trijų rožių” degtinės 
arba kokių ten “saldžių 
vynų”, kurie laipsniškai 
priveda prie nesvajotų ir 
nepageidautų blogybių. 
Vietoje gerti, už tuos pini
gus nusiperka maldakny
gę, arba užsiprenumeruoja 
katalikišką laikraštį, arba 
sau, šeimai išima branges
nį apsidraudimą. Jis nau
dingiau ir sveikiau sunau
doja pinigų vertę. Blaivi
ninkas gerai supranta, kad 
svaiginančių gėrimų nerei-

O kaip palaiminta, kad 
Šventoji Teresėlė, Kūdikė
lio Jėzaus Mažoji Gėlelė, 
savo gerbėjams rodo tokį 
galingą užtarymą, nenuils
tančiai ir nenustojančiai 
berdama rožes žemėn, bū
tent, visiems teikdama taip 
labai reikalingas * malones 
mūsų vargingame gyveni
me šioje ašarų pakalnėje, 
ir tuomi kartu traukia ki
tų sielų būrius savo palai
mintu keleliu, ir veda į Die-| 
vo beribės meilės palaimin
tąją karalystę.

kia, kad sveikai gyver 
Jis visuomet pirmadien 
stovi prie darbo (kada 
ra) ir yra samdytojo p; 
tikimas ir giriamas. K 
alkoholio vartotojų net 
savo darbo per neapsim 
tymą ir nesusilaikymą, 
šitie norėtų vartoti alko 
lį, bet jau negėrimui, 
automobilio motorui — 
norėtų visai negerti jo, 
alkoholis yra juose užėi 
valdovo vietą ir nežinia 
bus prašalintas. Jiems 
reiktų nusiminti. Jis 
prašalinamas ponas. I 
kia kantriai su stipriu 
lios pasiryžimu sušilai! 
nuo alkoholinių ašarų, 
bai gera priemonė yra r 
sti Dievo — prašyti 
kad pamokytų būti blai 
ir padėtų ištęsėti. Kas 
žino vieną ar kitą asm 
kurs kada nors gal buv 
didelis alkoholio mėgė 
arba paprastas mėgė 
bet šiandien jau yra a] 
holio didelis priešas.

Kur yra stiprus valios 
siryžimas, ten bus ir pei 
lė.

I

JIE MOKA DUOKLE
I

Jaunuolis, senis, tė1 
motina, nenori būti aps 
kinti nereikalingomis č 

! klėmis.
Bet jaunuolis pirmą 1 

tą gerdamas, nežino
Į jis jau pradeda mokei 
i toliau mokės duokles, 
tent, už alkoholį. Gal 
metų - kelerių — taps 
tuokliu, tada bus valsty 
arba Dėdės Šamo did 

' duoklių mokėtojas.
Darbininkas žmogus 

vo darbdavio prašalir 
už girtavimą. Tas da 
ninkas neturėjo, kur p 
gų dėti, tat, gerdavo ir 
kėdavo duokles. Dabar 
žmo, kur pinigų iešk 
Saliūnininkas jo jau n< 
žįsta.

Tėvas išpardavinėja 
resnius baldus — krau: 
sis šeima menkesnėn s 
bon. Kodėl? Kad jis 
stengiasi būti dideliu a 
holinių duoklių mokėto.

Kitoje šeimoje konst; 
liūs (constable) skamh 
savo skambučiu. Jis 
šeimos baldus išpard 
už nuomos nemokėji 
Šeimos tėvas mokėd 
mokesčius saliūne — o.j 
bos nuomą neturėjo iš l

Kas džiaugiasi — o 
verkia ir sielojasi.

v •

! Būkime malonūs, lt 
saulės spinduliai, ir p 
ryžę, ir stiprūs kaip gr; 
tacija.

Siela — didžiųjų bi 
genybių kasykla; mo 
ją iškasti — suprasti 
los didenybę.

LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Jvyks Sekmadienį kovo 27 d., 1 vai. po pietų, 
Pranciškaus par. svetainėje, 94 Bradford St., Lawr 
re, Mass. Šiuomi raginami visi Federacijos skyi 
prisiųsti savo atstovus į Apskričio suvažiavimą, 
šių metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svari

Apskričio Valdyba —
Pranciškus Strakanskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavetskas, Pirmininkas, 
B. Jakutis, Sekretorius.
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Kerdokas, (E. 5th St.), Sa- 
vulienė, J. Staveckas, P. 
Gudaitienė, J. Asipauckas, 
H. Savulis, B. Staveckienė.

Smulkiai surinkta $8.75.
Aukos iš Chicago, III., šv. 

Mykolo parapijos kur kle
bonauja, kun. J. Šaulins- 
kas.

Po $2.00 aukavo: —J. 
Gerdžiūnas, A. Laurinaitis, 
ir O. Kavaliauskienė.

Po $1.00: — A. Valaitie
nė, A. Kumšlytis, A. Bace
vičius, O. Mosekenis, K. 
Kisunas, A. Dambrauskas, 
R. Vileikis, L. Širpetis, J. į 
Suraska, J. Andrukaitis,
J. ir F. Kezčiūnas, J. Rut
kauskas, V. Dargužis, A. 
Deksnis, P. Chylewski, F.
K. Dovalga, F. Biežienė, 
Ramoškienė, A. Rugienis, 
V. Juškienė, A. Slautienė, 
M. Sutkienė, M. Kareckie- 
nė, K. Bagentavičius, T. 
Sadbaras, J. Maskvytis, J. 
Sapitavičius, M. Kupčiū
nas, Jafiuškevičiai, Krivic- 
kienė, M. Tamosautienė, J. 
Petraitis, P. ir A. Paužai, 
M. Paskčimas, J. E. ir N.N.

Po $.50: — L. Kozlowski, 
R. Kozlowski, L. Adomai
tis ir N. N.

Smulkiais surinkta $5.20.
Jums mūs malonūs gera

dariai už prisiųstas aukas 
reiškiame širdingą Ačiū!

Aukavusieji $100 tampa 
amžinais nariais Š. K. A. 
Rėmėjų draugijos ir aptu
rės Seselių pieštą atmintį.

Lauksime daugiau aukų. 
Šv. Kazimiero Seserys, 
2601 W. Marąuette Rd.

Chicago, III.

bowski, 2127 Gilbert Avė., Cin- 
cinnati, Ohio.

Aštuntas ir devintas prizai po 
$2,500 teko Mrs. Alma E. Gipe, 
506 Liberty St., Warren, Pa., ir 
Miss Isobei E. Smith, 1364 W. 
Boulevard, Cleveland, Ohio.

Mažesni prizai buvo sekanti: j 
trys po $1,000; dešimts prizų po 
$5000; dvidešimts aštuoni prizai 
po $250; penkios dešimts prizų 
po $100; šimtas prizų po $50.00 
ir aštuoni šimtai po $25.00 kiek
vienas.

Laimėtojas pirmo prizo $100, 
000 gyvena, 231 Park Drive 
Boston. Jis yra vedęs ir dirba 
kaipo inspektorius Sears Roe- 
buck & Co.

Tabako kompanijos viršinin
kai, paskelbdami skelbtame kon- 
teste laimėtojus pareiškė: “Dė
kojame ir tiems, kurie dalyva
vo konteste,. kad ir nelaimėjo 
skirtų dovanų. Manome, kad jie 
įvertins mūsų teiktas informa
cijas apie skelbtą kontestą ir 
teisingai išdalytas dovanas”.

Kontesto sprendimas buvo pa
vestas bešališkai organizacijai, 
The Reuben H. Donnelley Cor- 
poration, kurie yra šiame darbe 
specialistai. Prieš sprendžiant 
konteste laimėtojus, jie atsar-

galima išmokt įvairių ama
tų, kaip tai: mašinistų, e- 
lektrikų ir daugybę kitų a- 
matų. Štai aš paduodu tik 
apie mašinistų amatą. Ma
šinistas 3-čios klasės gau
na $7.29 į dieną; antros 
klasės gauna $2.40 dau
giau. Pirmos klasės gauna 
dar $2.40 centų daugiau. 
Taigi matome, kad amat- 
ninkai, o ypač tie, apie ku
riuos aš kalbu uždirba ne
blogai. Tai kodėl gi mes ne
norime savo vaikų leisti 
mokintis amatų valdiškose 
įstaigose, kur ne tik mo
kina, bet dar besimokinan
tiems moka algą*

Darbininkas, amatnin- 
kas, dirbantis valdišką 
darbą apart virš minėtos 
algos dar gauna 26 dienas 
atostogų su alga ir apmo
kėti už 15 dienų susirgus, 
ir už visas valdžios pripa
žintas šv. dienas.

Man, rodos, metas būtų 
lietuviams griebtis amatų, 
jeigu jau ne patiems, tai 
nors leist savo vaikus.

giai peržiūrėjo kiekvieną klau
simą.

The Donnelley Corporation 
teisėjų štabas susidėjo iš vyrų 
ir moterų, daugumoje jų kolegi
jas baigusieji. Kiekvienas teisė- 

i jas buvo išsilavinęs šiame dar
be. Skl.

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PRANEŠIMAS
 - .........

MOTERŲ SĄJUNGOS 
CONN. APS. KUOPOMS
Su kovo 1 d. prasidėjo 

mūsų organizacijos darbi- 
metė arba naujų narių va
jus. Kadangi tik vieną sy
kį į metus yra paskiriami 
3 mėnesiai su tam tikrais 
palengvinimais, kad davus 
progą kuopoms pasidar
buoti ir prirašyti naujas 
nares į Moterų Sąjungą. 
Taipgi duodama graži pro
ga visoms moterims ir 
mergaitėms, kurios nepri
klauso prie šios naudingos 
organizacijos prisirašyti.

Vajaus metu įstojimas 
nemokamas į Moterų Są
jungą. Tai didelis palengvi
nimas, kuriuo kiekviena 
turėtų pasinaudoti.

Kiekviena moterys ir 
mergaitės turėtų susirū
pinti apdraudos reikalu, 
nes sunkus yra gyvenimas 
žmogui be apdraudos. Ne
žinome kas gali atsitikti; 
šiandieną dirbame, esam 
sveikos, turime susitaupu- 
sios vieną, kitą dolerių, bet 
deja nežinome kas laukia 
mūsų rytoj, gal sunki liga 
palies, gal nelaimė aplan
kys mūsų namus ir visi su
taupyti pinigai praeis, kur 
kreiptis, kur pagelbą gau
ti ; giminės ir draugai šelps 
pagal išgalės, bet neilgai, 
nes ir jų turtas gali išsi
semti. Koks likimas?

Moterų Sąjunga yra toji 
giminaitė ir draugė, kuri 
aprūpina ligoje ir nelaimė
je išmokėdama pašalpą, 
mirčiai atsitikus išmoka 
pomirtinę ir patarnauja 
savo narei atlikdamos vi
sas katalikiškas pareigas.

Moterų Sąjunga yra vie
natinė lietuvių katalikių 
moterų organizacija šioje 
šalyje. Taigi visos katali
kės moterys ir mergaitės 
turėtų susispiesti po jos 

* vėliava.
Kviečiu Conn. apskričio 

sąjungietės į darbą vajaus 
metu, kad padidinus skai
čių narių mūsų apskrityje. 
Iš apskričio iždo yra ski
riama dovana $5.00 narei, 
kuri prirašys daugiausia

naujų narių vajaus metu.
Esu pasiryžus patarnau

ti kuopoms įvairiais bū
dais. Taigi meldžiu kuopų, 
kurioms reikalinga infor
macijų arba pagelba, aš pa
gal išgalės stengsiuos su
teikti.

Mano troškimas yra ma
tyti kuopa Moterų Sąjun
gos Waterbury, Conn., nes 

j ten yra didelė lietuvių ko
lonija ir randasi gražus 
skaičius moterų ir mergai
čių, kurios atsižymi savo 
veiklumu.

Kviečiu visas į talką, di
dinti eiles šios vienatinės 
organizacijos, kuri rūpina
si katalikių moterų reika
lais.

Valio! Moterų Sąjunga, 
vienybėje mūsų pajėga.

Kas paskui mus, laimin
gas bus. Skaitlingos sąjun- 
giečių eilės, mumis mokys 
tėvynės meilės.

M. Jokubaitė, 
Mot. S-gos Conn. Valstybės 

Direktorė.
I
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Old Gold Cigarette Kontesto 
Laimėtojai

S. M. VanSant, Jr. klerkas, 
dirbantis Bostone, gaunąs $35. 
00 į savaitę, laimėjo Old Gold 
Konteste pirmą prizą, — $100, 
000.

Devyni šimtai dąvyniosde- 
šimts devyni kiti kontestininkai 
pasidalys $150,000. Viso kontes
te buvo paskirta P. Lorillard 
Cornpany $250,000.

Antras prizas $50,000, kurį lai
mėjo Miss Henrietta D. Bums, 
3 Edisonia Terrace, W. Orange, 
N. J. Miss Bums dirbo kaipo 
stenografė pas Thomas A. Edi- 
son Co., W. Orange, Mass. nuo 
1925 metų.

Trečią dovaną laimėjo Bernard 
J. Ecker, 4404 N. Winchester A- 
ve., Chicago, III. Jis gavo $25, 
000.

Ketvirtą prizą $10,000 gavo 
Louis Grossman, bedarbis che- 
mistas, 1794 Coney Island, Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Nuo penkto iki septinto prizo 
po $5,000 buvo apdovanoti: Wil- 
liam E. Endslow, U. S. Navai 
Training Station. Newport, R. I., 
Kari Acton, 1504 Clay Avė., 

F. A. KranceviČius Houston Texas, ir Mrs. Jean Di-

DIDŽIAI GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS

Neseniai iš Lietuvos at
vykęs Misijonierius, jėzui
tas, Jonas Kidykas prane
ša, kad jeigu kuris iš Ger • 
biamų Klebonų norėtų jį 
gauti vesti misijas, prašo
ma kreiptis šiuo adresu: 
Rev. J. Kidykas, S. J., 
1976 W. Roosevelt Rd., 
Chicago, UI.

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

Šv. Grigalius.

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

VAJAUS AUKOS NAUJOS 
AKADEMIJOS STATYMO 

FONDUI

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GFABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washing"ton St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonvood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Visi į talką ir Vajaus fon
das augs!

Gauta aukų iš Mt. Car
inei, Pa., Šv. Kryžiaus pa
rapijos, kur klebonauja, 
kun. Dr. J. Končius. Klebo
nas kolektą pradėjo su 
penkine ($5.00).

Po $2.00 aukavo: — J. E- 
remičienė, J. ir R. Lengvi- 
niai ir E. Kelminskaitė.

Po $1.00: — N. Klemis, 
O. Rimokaitienė, V. Ka
minskas, Kulpmont, Pa., 
Šarpinskienė, O. Suspins- 
kienė, P. Gudeliauskienė, 
W. J. Shierant, J. Milauc- 
kas, L. Boris, J. Sigaraitis, 
E. Eremičienė, (Poplar 
St.), V. Karaveskis, Ali
šauskienė ir V. — Girards- 
ville, Pa., M. Ališauskas,— 
Girardsville, Pa., A. Juške- 
lis, P. Kerdokas, K. Vasi
liauskas, L. Laurinaitis, 
J. Lanauckas, M. Aluškie- 
nė, B. Damarodienė, M. 
Leskauskaitė, T. Juškelie- 
nė, G. Savulis, J. Andrule- 
vičius, . Bendorius, (344 S. 
Hickory St.), J. Jenulevi- 
čius, Linkienė, (Poplar 
St.), Juodisienė, (102 Spru- 
se St.).

Po $.50: — O. Duginas, R. 
Mažeika, O. Mazurkevičie- 
nė, K. Gudeliūnienė, M. 
Kerdokienė, (E. 5th St.), 
D. Kerdokas, J. Deimantas, 

| H. Balinskas, P. Salasevi- 
čius, Miliūnai, L. Vitas, M.

NASHUA, N. H.
NAUJAS BIZNIERIUS
Nashua yra nemažai lie

tuvių, kurių tarpe yra ir 
biznierių. Štai, kovo 19 d. 
Ciprus Paškevičius atidarė 
restoraną, 28 Factory St., 
kuriame bus gaminami ge
riausios rūšies valgiai. Vi
rėjai bus patyrę, kurie mo
ka pagaminti skaniausius 
valgius. Kainos labai priei
namos. Taipgi šiame resto
rane yra užlaikomas ir a- 
lus. Taigi, lietuviai, parem
kite lietuvį. Kada išalksite 
ar ištroškšite, visi eikite 
pas Ciprų Paškevičių kame 
gausite tikrą ir nuoširdų 
patarnavimą.

NEWPORT,R.I.
Rap.

Naujas Restoranas
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu, kad Kovo 19 d. atidariau nau
ją, modernišką restoraną, kuriame bus pilnas, man
dagus ir nuoširdus patarnavimas. Valgiai skaniau
si ir parduodami pigia kaina. Taipgi užlaikome ir 
alaus.

Prašome pas mus užeiti, o mūsų produktais ir 
patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.

Cyprus Paškevičius
SAVININKAS

28FACTORYST NASHUA, N. H.
t

Šiame mieste randasi val
diška dirbtuvė, kurioje dir
bama torpedas, kuriomis 
karo metu naikina priešų 
laivus. Šioji dirbtuvė yra 
švari ir daug kuo skiriasi 
nuo privatiškų dirbtuvių. 
Suprantama, kad valdiška 
dirbtuvė tai, rodos, taip ir 
turėtų būti, tačiau ne. Aš 
esu dirbęs jau įvairiose 
valdiškose dirbtuvėse, ku
rios švarumu negali lygin
tis su šia dirbtuve.

Teiravaus kiek čia lietu
vių dirba, bet negalėjau su
žinoti ar čia yra nors vie
nas lietuvis. Lenkų sutikau 
ir pas juos klausiau apie 
lietuvius, bet ir jie nežino. 
Kylo klausimas, kodėl čia 
tarpe 3500 amatninkų nėra 
nei vieno lietuvio, apart 
manęs? Atsakymas gali 
būti toks, kad mūsų lietu
viai tėvai, kurie turi vai
kus, neleidžia amatų mo
kintis, o mokančių mažai 
yra, ir tie kurie galėtų 
gauti kurioj nors valdiškoj 
įstaigoj, tai gal nedrįsta, 
nes mano, kad neišlaikys 
kvotimų. Broliai, lietuviai, 
kodėl mes taip apsileidę, 
kodėl mes nenorime leisti 
mokintis savo vaikų į val
diškas dirbtuves, kuriose

you realių
firing eyuipment and

IRON
BOLERIAMS KŪRENTI AUTOMATIŠKA MASINA

Tel. HIGhlands 1920

*♦* *♦* *♦* *♦* *♦*
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

est, as well as the safest and most
economical fuel. Automatic coal
firing iš so scientific that smoke
nuisance from Iron Fireman-fired
coal no longer exists. Leading
coal companies process their coal.
making it dustless. The Iron Fire
man fires direct from the coal bin,
so there is no coal handling.

Automatic instruments regulate
the tire and hold temperatures

.♦* *♦* *♦* .♦..♦.*♦**♦**♦**♦**.♦**♦

Size up to boilers developine 500 h.©

this kind of
eractly where wanted; At 
the šame time, the inber. 
ent evenness with which 
coal gives off its heat re* 
mains an advantage which 
is peculiar to coal only; 
Iron Fireman coal firing,

service

T t t
There is in authorized Iron Fireman dealer in every principai city 
who is įvailable for consultation with home owners, building and 
estate manacers. enfineers, architects. manufacturers, or anyone 
wbo buys fuel to operate heatinjc or power plants from domestic

FIREMAN

• Thomas Fdison said, 
"The first and best source 
of power is coal. We prob- 
ably can ūse coal at our 
presentrate for 1,000 years 
or so without any danger 
of exhausting the supply,
and it is highly improbable that we 
really know our supply.”

Coal not only is our permanent 
fuel supply, buf is the cheapest and 
safest form in which to buy heat 
units. Būt before the development 
of automatic coal firing to its 
present stage, coal was admittedly 
dirty and its firing required ar- 
duous labor. Now both of these 
disadvantages have been done 
away with.

Coal today is probably the clean-

therefore, offers all of the advan- 
tages of any automatic firing, plūs 
two importam advantages not 
shared by others in anything likę 
a comparable degree; i.e., uniform- 
ity and economy.

It is estimated that Iron Fireman 
coal firing is today saving the 
people of America something likę 
$12,000,000 annually over their 
former fuel costs.

We believe this is the kind of 
firing you really want.
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Šiandien nebereikalinga žmogui stovėti prie boilerio ir su lopeta mesti į pečių an
glis. Dabar yra išrastas automatas, kuris pats anglis palaipsniui į pečių pilia. Tik nu
statyk termometrą ir dalykas baigtas. Šis automatas vadinasi “IRON FIREMAN” — 
GELEŽINIS PEČKURYS, kuris elektros pagalba kūrena pečių. Šis naujas išradimas 
paliuosuoja žmogų nuo kūrenimo bolerio, teikia vienodą šilumą ir sutaupo daugiau
kaip 25% anglių.

Jei norite pamatyti “GELEŽINį PEČKURĮ” galite ateiti į “Darbininką” ir ten jį 
pamatysite, nes "Darbininko” namas yra apšildomas šiuo nauju automatu.

Batchelder WhittemoreCoal Co
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OKUPANTŲ NUŽUDYTIEJI LIETUVIAI
(Sąrašas Nepilnas)

1919b.
Sausio 20 d. lenkų parti

zanai nužudė Dainos km. 
(Lydos apskr.): Ulbiną- 
Navką Juozą, 50 m. amž., 
Ulbinienę-Navikienę J., 45 
m. amž., Ulbiną - Naviką 
Alfonsą, 30 m. amž. ir Mo
lį Apolinarą, 26 m. amž. 
Balandžio 19 d. Vilniuje 
lenkai nužudė .
Valterį ir vėliau 54 žydus.

Gegužės 24 d. Vilnuje 
lenkų kareiviai nušovė Pet
rą Pačinską, 17 m. amž.

Rugpiūčio 17 d. Linksme- 
nyse (Švenčionių apskr.) 
lenkų žandarai nužudė Ru
kšėną Liudą.

Spalių 3 d. Perkalių km. 
lenkų kareivis užmušė Vin
cą Čemešką.

Lapkričio 15 d. Pakalnėje 
(Utenos apskr.) lenkų ka
reiviai nušovė Antaną Sir- 
gėdą. Nočios km. (Trakų 
apskr.) nužudė Valentuke- 
vičių.

»•>

Bukliškių kaime, Tvere
čiaus valse., žiauriai kan
kindami nužudė Telyčėnai- 
tę.

1922 m.
Sausio 8 d. Giedraičių 

valsčiuje lenkų žandarai 
sušaudė Lechavičių Juozą.

Gegužės 6 d. Vaitakiemio 
kaime (Seinų apskr.) len
kų kareiviai peršovė Joną

> rašytoją i šupšinską, kuris gegužės 9

1920 m.
Kovo 26 d. Termos vienk., 

Dūkšto valse., lenkų karei
viai nužudė Petkelį, žmoną, 
tarnaitę ir du vaikus.

Spalių 20 d. Punske (Su
valkų apskr.) sušaudė Jo
ną Murauską.

Gruodžio 24 d. šarkiškių 
km., Valkinykų valse., len
kų kareiviai nužudė Mi
liauską Augustą, 64 m. am
žiaus.

1921 m.
Kovo 17 d. netoli Janiū

nų sodžiaus (Širvintų apy
linkėj) lenkų žandarai nu
žudė koplytėlės kun. K. La- 
jauską. Žudikams lenkų 
teismas 1926 m. rugpiūčio 
mėn. tepaskyrė 8 mėnesius 
kalėjimo. Rugpiūčio m. 
Kaltinėnuose (Švenčionių 
apskr.) lenkų kareivis nu
šovė gimnazistę Julę Rap- 
nikaitę. Kareivis gavo pa
baudos 3 paras arešto.

Rugsėjo 20 d. Klevų km. 
(Seinų apskr.) 3 lenkų ka
reiviai, kuriuos vežė į Su
valkus, apiplėšė ir užmušė 
Leončiką J.

d. mirė.
Gegužės mėn. Seinų aps

kričio) lenkų policija mu
šė, iki užmušė Vincą Ščes- 
nulevičių - Blaškų.

Liepos 14 d. Šventojaus- 
ko km. (Seinų apskr.) len
kų partizanai nužudė Laz
dijų pradžios mokyklos 
mokytoją, dzūkų poetą Pe
trą Mackevičių. Liepos 29 
d. Kapiniškių km., Marcin
konių valse., lenkų karei
viai nušovė Balį Krušą.

Rugpiūčio 1 d. Vaikštėnų 
km. (Trakų apskr.) lenkų 
kareiviai nukovė J. Stanči
ką. Rugpiūčio mėn. Žirni
nių kaime nužudė Antaną 
Jurkonį ir jo žmoną Mortą. 
Spalių 7 d. Guronių km. 
(Seinų apskr.) lenkų par
tizanai nužudė Kazį Visoc
ką. Lapkričio 9 d. Liubavos 
miest. lenkų partizanai nu
kovė valsčiaus raštininką, 
du milicininku, mokytoją 
Černių ir krautuvininką Ži
linską. Lapkričio 22 d. 
Vardžiakiemio sodž. (Bres
laujos apskr.) lenkų karei-

v •

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 

BALTIMORE, MD.

dos km. Juozą Budniką- 
Nedziecką.

1923 m.
Sausio 31 d. Gerdašių 

km. (Seinų apskr.) lenkų 
kareiviai nužudė Antaną 
Būdekį. Vasario 8 d. Žage
lių km. (Merkinės valse.) 
nužudė mokytoją Juozą 
Bloznelį. Vasario 26 d. Liš
kiavoj (Alytaus apskr.) 
nužudė du Gragelius. Va
sario 27 d. Didžiasalio km.
(Seinų apskr.) lenkų karei
viai nužudė Povilą Šači- 
kauską, 90 m. amž., Praną 
Mikelionį, 60 m. amž. ir 
Juozą.

Kovo 9 d. Puvočių km. 
(Gardino apskr.) lenkų 
žandarai smarkiai sumušė 
Joną Gelčių, kuris nuo žai
zdų tuojau mirė.

Kovo 9 d. Marcinkonyse 
(Gardino apskr.) lenkų 
žandarai, įvairiais būdais 
kankindami, nužudė Klimą 
Gaidį. Balandžio 20 d. Ka
šėtose (Lydos auskr.) slap
tai nužudė Arlauską. Ba
landžio 3 d. Aleksandriškių 
dv., Giedraičii^valse., len
kai kankino Veroniką Ra
tely tę, 17 m. amž., nupiaus- 
tydami krūtis ir t.t., nuo 
žaizdų mirė. Pivoriūnų 
km., Giedraičių valse., len
kai įsiviliojo į savo pusę 
Juozą Sabulį ir nužudė.

1924 m.
Balandžio 23 d. Gudenio- 

nių km. (Voložinos ap.) 
; lenkų polic. varė surištą į ■ T-'k 'V • 1 •

J £

Bažnyčia, su jos atstovais, 
su jos plačiu išbujojusiu 
veikimu, su jos daugerio- 
pais reikalais.

Kiekvienas privalo duoti 
gerą pavyzdį savo artimui. 
Ant kiek žmogus išgali, ant 
tiek jis privalo padėti savo 
broliams tikėjimą išlaikyti 
ir ji gyvenime vykdyti. Ki
ti matydami tavęs stropiai 
lankantį parapijos bažny
čią paseks tavo pėdomis.

Garsus prancūzų advoka
tas Berryer, gyvendamas 
Paryžiuje, bet turėjo ir sa
vo ūkį arti Anžerville’s 
miestelio. Velykinę jis at
likdavo du sykius: pirmą 
sykį Paryžiuje, duodamas 
gerą pavyzdį savo kaimy
nams, klijentams ir kolegi
joms; antrą sykį Anžervil- 
lėje, kartu su nemokytais, 
bet dorais ūkininkais! Štai 
žmogus, kuris mokėjo gy
venti parapijos dvasia!

O kaip mes, broliai lietu
viai darome? Kaip myli
me mūsų parapiją, ar turi
me kokių santykių su mū
sų parapijos kunigais, ar 
šelpiame labdaringus mūsų 
parapijos darbus?

Jei norite tikėjimo nenus
toti, jei norite lietuviais už
silaikyti, ypatingai šioje 
šalyje, dėl kalbos ir papro
čių skirtumo, vienintelė 
išeitis — būti stipriai pri
sirišę prie savo parapijinės 
bažnyčios.

Kun. J. Stašaitis, S. C.

4DARBININKAS
t
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Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesniu 
informacijų prašome kreiptis:

I

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

viai nužudė Petrą Varenec- Bežemių km. Vincą Bajar- 
ką čiuką ir pakeliui taip su-l

Lapkričio 22 d. Didžiasa- mušė, kad po dviejų dienų
>• «rv \ mirė. Birželio 17 d. iš Gar-

ką. čiuką ir pakeliui taip su

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

GEGUŽĖS-MAY 21 0., - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

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

GEGUŽĖS-MAY 22 D., - - - - - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 D H Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

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

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI

lio sodž. (Breslaujos ap.) 
lenkų kareiviai ir partiza
nai išniekino ir nužudė E- 
leną Labuckaitę ir tame 
pačiame kaime nušovė Ka
zimierą Korlą. Gruodžio 3 

1 d. Kučiūnų bažnytkiemy 
(Seinų ap.) lenkų partiza
nai nužudė: Laukonį Au
gustą, 50 m. amž., Rama- 
navičių V., 40 m. amž., Kaz
lauską Petrą, 40 m. amž., 
Sirutį Vincą, 27 m. amž., 
Petravičių Martyną, 18 m. 
amž., Samuchovą Tarasą, 
22 m. amž., ir Karkliūnie- 
nę Juzę.

Gruodžio 16 d. Marcinko
nyse (Gardino apskr.) len
kų policijos agentas nužu
dė Tomą Ščesnulevičių.

Gruodžios 30 d. apie No- 
čią (Lydos apskr.) lenkų 
policininkas nužudė Prau-

I
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BATCHELDER WHHTHKORE COAL CO.
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108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
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būnu km., Daugėliškio val
sčiaus, Švenčionyse sušau
dė Juozą Kavaliauską, 20 
m. amž. Spalių 1 d. Egleniš- 
kėj (Breslaujos apskr.) 
lenkų policija nužudė Juo
zą Laureneckį, 24 m. amž. 
Gruodžio . 17 d. Merkinėj 
(Alytaus apskr.) slaptai 
atvykę iš Vilniaus krašto 
Druskininkų lenkų žvalgy
bos agentai Michalovskis 
susėbru revolverio šūviais 
sunkiai sužeidė kun. Juozą 
Bakšį, kuris nuo žaizdų li
goninėje mirė. Juodiškio 
vienk., Ceikinių valse., 
Švenčionių apskr., Ceikinių 
policija nužudė Martinkė
ną ir jo žmoną.

1925 m.
Balandžio 25 d. Gardino 

kalėjime lenkų slaptoji po
licija nukankino Adolfą 
Grigą, 21 m. amž. ir Edvar
dą Gaidį, 46 m. amž. Lap
kričio 17 d. Lūkiškio kalė
jime nuo kančių mirė Alek
sas Sakalauskas. Gruodžio 
13 d. Vilniuje nuo sumuši
mo lenkų policijos mirė V. 
Tijūnėlis.

1928 m.
Balandžio 12 d. Marcin

konyse (Gardino ap.) len
kų kareivis Banach nušo
vė vietos gyventojus: Juo
zą Mikalauską ir P. Petru- v • s?.

Corner Main and Court Streets
Deposits Receivečl from $1 to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000
. ,. ... • ■ ' .

“THE BANK ON THE HILL”
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BROCKTON SAVINGS BANK
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ŠIUOM LAIKU SENAT
VĖS PENSIJOS DUODA

MOS TIK BIEDNIEMS 
ŽMONĖMS

Klausimas — Ateinan
čiais metais sulauksiu 65 
m. Ar gausiu senatvės pa
siją? Jeigu gausiu, tai kiek 
į mėnesį. Turiu mažą sumą 
pinigų bankoje ir mažį ūkį. 
Ūkis yra New Jersey vals- 
tybėje, ir aš tenais moku 
taksus, bet aš gyvenu New 
Yorke. Ar mano žmona, 
kuri nėra pilietė gali gauti 
pensiją?

Atsakymas — Senatvės 
pensijos mokamos asme
nims, kurie gali įrodyti, 
kad jiems pašalpa yra rei
kalinga. Bet kuomet tams
ta praneši mums apie tavo 
padėjimą, galima sakyti, 
kad tamstai pensijos nemo
kės, bet patariame susineš
ti su New York Depart- 
ment of Public Welfare, 
kur galėsi gauti pilnų in
formacijų, po pristatymo 
tikrų informacijų apie tavo 
nejudinamą turtą ir asme
nišką turtą. Senatvės pen
sijos New Yorko valstybė
je, yra nuo $20 į mėn. iki 
$40. į mėn. Jeigu tamstos 
žmona nepilietė, ji negali 
prašyti senatvės pensijos 
New Yorko mieste.

MŪSŲ PARAPIJA1932 m.
Sausio 23 d. Seinuose len

kai nukankino Januškevi
čių. Spalių 14 d. Vilniuje 
sušaudė Juozą Bakanaus- 
ką: Prie mirties stulpo sto-Į 
vint norėjo atsisveikinti 

j savo draugus lietuvius ir 
prašneko lietuviškai. Tuo
met prie jo stovėjusis po- 

Į ručnikas drožė jam į veidą 
i už lietuvių kalbą.

193>m.
Prie Vievio lenkų K. O. P. 

kareiviai nušovė einant 
sargybinio pareigas polic. 
Jurgį Kybartą.

1934 m.
Vasario 16 d. Vaišniū- 

nuose (Švenčionių apskr.) 
lenkų K. O. P. 20-to bat. 
korp. Urbonas nušovė Gu- 
bertą Rukšėną, 28 m. amž., 
Liet. Šv. Kaz. draugijos 
Vaišniūnų sk., pirmininką. 
Laidojimo metu okupantai 
apstojo kapinėse žmones 
su durtuvais ant šautuvų, o 
už 100 metrų nuo kapinių 
Mikalinės seržantas Dut- 
koviakas su 8 kareiviais 
turėjo paruoštą kulkosvai
dį. Matyt, kad nekaltas 
kraujas okupantams neda
vė ramumo. Liepos 16 d. 
Biekšių km., Valkinykų v., 
lenkų K. O. P. 13 bat. 3 
k-po sarg. nušovė Julę 
Biekšaitę už nesutikimą 
šnipinėti plut. Vronos nau
dai. Balandžio 18 d. Kalvių 
kaime, Valkinykų valse., 
lenkų kareiviai iš pasalų 
nušovė Šimą Jakučionį. 
Lenkai jo neapkentė už 
platinimą savo krašte lie
tuvybės ir neprisidėjimą 
prie jų žvalgybininkų. Ja
kučionis paliko žmoną su 
keturiais vaikais. Vyriau
sias vaikelis 7 metų amž., 
o jauniausias tik 5 mėnesių 
amž. Gruodžio 26 d. Anta- 
kalnės km., Maišiogalos 
valse., nušovė Juozą Juod
ką.

I

1929 m.
Birželio 12 d. Raibučių 

km. (Alytaus apskr.) len
kų K. O. P. nušovė Stepą 
Gražėną.

1930 m.
Gegužės 18 d. Mitraukos j 

km., Varėnos valse., lenkų 
kareiviai užmušė Jokūbą 
Korkutį.

1931 m.
Rugpiūčio 18 d. Vilniuje 

sušaudė Šimkūną. Šimkū
nas tuo laiku tarnavo jų 
kariuomenėj, 1 p. art. Vil
niuje.

kiekviena turi turėti savo 
bažnyčią ir savo kunigą.

Savo parapijos bažnyčio
je parapijietis randa krikš- 
tinyčią, kurioje tapo Dievo 
sūnumi; randa Eucharisti-

Visi krikščionys katali
kai- esantieji Dievo Bažny
čioje priklauso vienai bū
tinai bendruomenei — savo 
parapijai. Tridentino Kon
gresas, norėdamas gerai
užtikrinti sieloms išgany- jos Stalą, prie kurio jis ka
rną, įsakė Vyskupams, pa-1 da tik nori, net ir kiekvieną 

i dalinti savo diecezijas į j 
tam tikras dalis, kurių

dieną, bile tik randasi Die
vo malonėje, gali prisiarti
nęs pasistiprinti Gyvąja 
Duona, kuri jam geriausiai 
už viską padės išlikti arba

I

1935 m.
' Kovo 19 d. Vilniuje lenkų

slaptoji policija per tardy
mus smarkiai sumušė Bro
nislovą Astašauską, kuris Į tapti dieviškam, 
nesulaukęs teismo kalėji-j Parapijos bažnyčioje pa.

17o0 M. rapijietis randa taip pat al
torių, prie kurio yra už jį 
aukojama neįkainojamos 
vertės auka — Šventosios 
Mišios; ten taipgi atranda 
sakyklą, iš kurios jis girdi 
skelbiamą ir aiškinamą 
Dievo žodį. O jei ant nelai- 

įmės jau pasitaiko prarasti 
Dievo malonę, parapijos 
bažnyčioje jis randa klau
syklą, prie kurios jo siela 

į vėl tampa baltesnė už snie
gą-

Dar ne viskas. Lankyda
mas savo parapijos bažny
čią, tu užmezgsi geresnius 
santykius su Visuotina

me mirė.
K. O. P. 23-čio batalijono, 

4 kuopos, Bartelių sargy
bos grandinis Ignalinskis 
ir eilinis Mancevičius š. m. 
kovo mėn. 13 d. į 24 naktį 
apie 23 vai. savo viršinin
kų įsakymu iš pasalų nu
žudė vietos gyventoją lie
tuvį Silvestrą Lūžį.

Joną Baliūną, iš Kampo- 
čių km., Punsko v., liepos 
10 d. lenkų kareiviai prie 
pat namų pirmiau sumušė 
galvą karabinų buožėmis, 
o vėliau nušovė. Juozą Mi- 
kulską, iš Trumpalių km., 
liepos 21 d. 21:30 vai. lenkų 
kareiviai nukovė, jojant 
prie savo vežimo, be jokio 
įspėjimo.

1937 m.
P. Sinkevičių, iš Merki

nės, jam einant per de- 
markliniją, lenkų sargybi
nis peršovė. Sužeistas mi
rė Gardino kalėjime.

Sakalauską, prekybinin
ką, kelyje iš Vilniaus į 
Marcinkonis lenkų slapto
sios policijos agentai prie
varta ištraukė iš traukinio 
ir Marcinkonių miškely nu
žudė. Vladą Jurkuvėną, 
tarnaujantį lenkų kariuo
menėje puskarininkiu. Vin
cą Valinčj, iš Valinčių km., 
Punsko valse., beeinantį 
su kitais to kaimo vyrais į 
vestuves.

j

I
?! LIETUVĄ

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kati.ių.

Arba. keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA . DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEWY0BK

Į Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime Jums išgauti svečių ir

S i m migracijos vizas dėl Jūsų giminių iš Europoj 
Informacijų klauskite pas vietinj agentų arba

252 Boylston St., Borton, Mass.

HAMB1JBG-AMEIICAI IMI 
■ OBTI GEIMAI ĮLOTI
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TĖVO J. BRUŽIKO LAIŠKAS 
WATERBURIEČIAMS

vilas ir ne Apolo, bet Kris
tus yra visų Vadas! “Iš to 
visi pažins, kad jūs mano 
mokiniai, jei turėsite mei
lę vienas kito”, sako Kris
tus.

WATERBURIO VYRAI!
Jau daugiau kaip trys 

mėnesiai negavau progos i Bet jau nukrypau į pa- j 
užlipti į sakyklą, nes atsi- mokslą, o žadėjau nesaky- 
sėdau Austrijos mieste ti. Tai matot, kaip papro- 
Innsbrucke į universiteto tys nepaleidžia.
suolą pagilinti savo studi- štai vėl tęsiu savo įspū- Į 
jų. Pasiilgau pamokslų! Už džius. Man teko girdėti ir į 
tat pritrūko jau kantrybės, matyti, kaip Austrijos vy
tai nors per šį laišką suma- rai ir jaunimas gražiai su- 
niau išdrožti kam nors pa- organizuotas. Žinoma ir 
mokslą! Ir pasirinkau Jus, čia* yra palaido, kaip ir vi- 
Waterburio, Šv. Vardo Vy- sur, bet šimtai tūkstančių 
rus! Manau, nepyksite už priklauso prie gražios ir 
tai. ! garbingos Marijos Sodali-

Bet kokio Jūs norite pa- cijos, kurią veda Tėvai je- 
mokslo? Išbarti aš moku zuitai. Mat, Amerikoj tik 
tik į akis. Už akių sunku, mergaitės sodalietės, bet 
nes nežinau už ką? Ypač, čia, ir bendrai visoj Euro- 
kad nuolat gaunu žinių, poj, — vyrai. Marijos So- 
jog Waterburiečiai nesnau- dalicija apima įvairius pa- 
džia jie: sutartinai klauso šaukimus, pareigas. Į mi- 
savo vadų o vadai!... kurgi nėtą Sodaliciją yra susior- 
rasi geresnius, kaip Wa- ganizavę: kaimiečiai, mies- 
terbury! itiečiai, darbininkai, amat-

Už tat vietoj pamokslo aš ninkai, mokytojai, moki- 
sugalvojau Jums papąsa- niai, universitetų profeso- 
koti apie įspūdžius, kokius riai, valdininkai ir net par- 
aš pergyvenau, būdamas lamento nariai. Visi gal| 
per tuos 3 mėnesius grynai dar atsimenate prieš keletą; 
katalikiškame Tyrolio metų tragiškai žuvusį Aus-' 
kampelyj, tarp aukštųjų, trijos tautos vadą Dollfus- į 
už debesų iškilusių, Alpių są, kuris irgi buvo uolus so-! 
kalnų. dalis. Visa Austrija kas-'

Čia yra labai senas ir met jo labai gailisi ir per 
garsus katalikiškas uni- Vėlines už jį daug meldžia- 
versitetas, į kurį suplaukia si, o pašnabždomis kalbasi, 
iš visų pasaulio kraštų stu- kad Dollfussas gal iškilti 
dentai. Sakau: iš viso pa- ant altoriaus, 
šaulio, nes čia matysi ir ja- j Man teko matyti priėmi-! 
poną ir amerikietį ir ko- mo į Sodaliciją iškilmes. ■ 
lumbietį, italą, prancūzą, Tai įvyko mūsų universite-j 
lietuvį (net 11) ir k. Ito bažnyčioje. Jauni vyru-

Bet kas gražiausia? Jie kai atmaršavo lyg karei-į 
visi sugyvena gal net gra- J viai, sustojo po Sodalicijos 
žiau negu artimiausi bro- į vėliava. Vienas pralotas 
liai. Kas juos riša? Ne kas , pasakė ugningą kalbą. Visi 
kita, kaip tik viena Kris-! pasiaukojo Marijai ir darė 
taus meilė. Bet, pasirodo, I priesaiką, kad bus ištikimi 
kad Kristaus meilė jungia 
tik tada, jeigu jąja gyveni. 
Vien Kristaus Vardo neuž
tenka. Iš metrikų katali
kas, dar nieko nereiškia. 
Taigi ir Jūs Vyrai, kurie e- 
sate įrašyti į Šv. Vardo 
draugus, pasirodykite, kad 
esate verti to Vardo. Ypač! 
man džiugu girdėti, kad; 
mano per misijas įrašyti! 
jauni vyrukai smarkiai gy
vuoja ir nepasiduoda sene
sniems. Tokia konkurenci
ja ir lenktyniavimas labai 
gražus dalykas, tik reikia 
vengti piktumo ir pavydo,!
nes visi to paties tikslo šie- j Ameriką mačiau labai gra- 
kiame. Čia ne Kafas, ne Po-' žiai ir drausmingai gyvuo-

savo vėliavai. Visai, kaip 
kareiviai. Po to sugiedojo 
labai gražią Marijos gies
mę, kuri ir dabar mano au
syse tebeskamba.

Man stovi prieš akis A- 
merika ir Šv. Vardo Drau
gija, kuri jau ne Mariją, 
bet patį Kristų turi savo 
Vadu, tai dar turėtų būti 
kareiviškesnė ir drausmin- 
gesnė. Dėl to nors Jūs, 
Brangūs Waterburio Šv. 
Vardo kareiviai, švieskite 
savo drausmingumu ir uo
lumu kitiems. Nors turiu 
pripažinti, pavažinėjęs po

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANČH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

Parodyk Į

PICKWICK
PICKW1
ALE

Tai yra

Ženklas Kokybes!
IŠ KRANO

BONKOMIS (12 oncų ir pilnomis Kvortomis)

Brewed by HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWER$ SINCE 1870

jančią Šv. Vardo Draugiją! 
O ypač prie Komunijos! 

Čia tai nelaukite nė paragi
nimo! Skaitykite savaitės, 
dienas ir pagaliau net va
landas, kada galėsite pri
eiti bendros Komunijos. 
Bendroji Komunija pirštu 
prikišamai parodo ar Jė
zaus Vardo Draugijos na
rys yra tik žodžiu narys, 
ar ir darbu! Ar drausmin
gas ar ne! Kaip tu būsi ka
reivis, jeigu vado nemylėsi 
ir jo neklausysi! Tas pat ir 
čia! Bet vėl nukrypau į pa
mokslą. Taigi dovanokite. 
Tuosyk gal ir užteks, nes 
ir laiko mažai turiu ir 
Jums nusibosiu. Tik dar į 
ausį visiems pašnibždėsiu, 
kad aš už Jus meldžiuosiu 
ir Jūsų prašau manęs ne
užmiršti... Good bye!

Jūsų pasiilgęs
Kun. J. Bružikas, S. J.

ROCHESTER, N. Y.
STUDIJŲ KLUBAI

J. E. Vyskupo James Ed- 
ward Keamey įsakymu vi
sose diecezijos parapijose 
gavėnios laiku įvyks pas
kaitos ir pamokos apie be
dievišką komunizmą per 
tam tikrus studijų klubus. 
Diecezijos ganytojas pa
geidauja, kad kiekvienas 
tikintis žmogus būtų gerai 
apsipažinęs bedieviškuoju 
komunizmu, kuris yra per
šamas visam pasauliui, ku
ris prisidengęs gražiais o- 
balsiais, siekia tikinčiųjų 
paramos, o įsigalėjęs tuo
jau laužo savo prižadus, 
užd^ausdami garbinti tik
rąjį Dievą, plėsdami iš 
žmonių širdžių vieną iš 
Dievo didžiausių įsakymų 
tai artimo meilę ir sulygin
dami žmogų su gyvuliu. 
Per visą gavėnios laiką 
tam tikslui taipgi bus pa
naudotas ir radio, su ku
rio pagelba J. E. tikisi pa
siekti tūkstančius žmonių,

kad užgirstų tikrą teisy
bę apie komunizmo žiauru
mą. Sekmadienį, kovo 6 d., 
patsai Vyskupas kalbėjo 
iš galingos stoties WHAM, 
ir kiekvieną sekmadienį 
kalba įžymūs kalbėtojai, 
dvasiškiai ir pasaulionys. 
Kadangi toji stotis yra ga
linga ir girdima labai toli, 
todėl patartina visiems, 
kurie tik gali pasiekti pa
sukti savo radio aparatą 
kiekvieną sekmadienį — 
stotis WHAM, 1150 k. c. 
lygiai 12:15 vai. po pietų.

GAVĖNIOS PAMALDOS
Pamaldos Šv. Jurgio baž

nyčioje per visą gavėnią y- 
ra sekama tvarka: trečia
dieniais, Graudūs Verks
mai, pamokslas ir palaimi
nimas. Penktadieniais: 
Kryžiaus Keliai ir palaimi
nimas. Vakarinės pamal
dos prasideda punktualiai 
7:30 vai. vak. Sekmadienį 
pamaldos 3 vai. po pietų. 
Klebonas ragina visus 
skaitlingai dalyvauti tose 
brangiose pamaldose ypa
tingai šiuo atgailos laiku.

Vyturys.

NEWARK,NJ

ANSONIA, CONN.
Sekmadienį, kovo 13 die

ną, Šv. Antano parapijos 
svetainėje pirmą kartą Ma
rianapolio Kolegijos stu
dentai suvaidino du veika- 

. lu — dramą “Skriaudų Ke
liu” ir pjesę “Savanoriai”. 
Vietinis klebonas, kun. V. 
Karkauskas pasakė kalbą, 
kurioje jis paaiškino kole
gijos tikslą ir darbą. Po jo 
kun. Dr. Pauliukonis, MIC. 
pareiškė susirinkusiems 
padėką.

Kolegijos vaidintojai 
gražiai išpildė programą, 
o ypač pasižymėjo studen
tai Juozas Liolia ir Benja
minas Austeika. Žmonės, 
gausiai susirinkę, gėrėjosi 
studentų menišku vaidini
mu, o ypatingai jųjų gražia 
lietuviška tarme. Po vaidi
nimo daug žmonių pareiškė 
savo pasitehkinimą ir lau
ksią studentų atvykstant 
kitą metą. Po vaidinimo 
studentai buvo pavaišinti 
Šv. Antano par. Katalikų 
Vyrų salėje. Rap.

METINIS BAŽNYTINIS 
KONCERTAS

Mūsų bažnyčioj įvyksta 
metinis bažnytinis koncer
tas, kurį rengia Šv. Cecili
jos choras, vad. A. Stani- 
šauskui. Viskas įvyksta 
sekmadienį balandžio 10, 
cekmadienį. Choras išpil
dys bažnytinius kūrinius, 
dalyvauja apylinkės mu
zikai: J. Jankus, A. Vismi
nas, J. Brundza, taipgi ant
rą kartą mūsų kolonijoj 
pasirodys, Artiste Jonė Žu
kauskaitė, neseniai atvy
kusi iš Italijos ir Lietuvos. 
Tadgi visi apylinkės lietu
viai turėtų dalyvauti šiame 
koncerte. 7*

TĖVU MARIJONU MISIJOS 
GAVĖNIOJE
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BRANGINKIME SA VASIAS ĮSTAIGAS 
____ < yl K 
kinių tuo tarpu ne daug, 
tačiau tenka didžiai pasi
gerėti matant, kaip gražiai 
mergaitės auklėjamos, pa
sidžiaugti jųjų gražia nuo
taika, dvasios skaidrumu. 
Norint mergaitę, baigusią 
pradžios mokyklą, gražiai 
išauklėti, jos skaisčią sielą 
apsaugoti nuo sugedusios 
pasaulio dvasios, čia bus 
geriausia jai vieta.

Na gi pati Vila yra vilio
janti. Pačioj viloj su sko
niu turtuolio pastatytoj 
palaikoma tvarka ir nepa
prastas švarumas, taip kad 
jauna mergaitė čia išmoks
ta be kit ko tvarkos ir šva- 

jros. Vila turi be savo pla- 
i čių laukų ir savo miško, 
kur vasaros metu galima 
pasislėpti nuo saulės per 
daug kaitinančių spindu
lių. Lietuviams nereikėtų 
pamiršti ir tos vietos. Čia 
taip pat sukurtas židinys 
lietuvaitėms šviesti ir auk
lėti.

Teko man lankyti lietu
vių dvi gražias įstaigas iš 
kur skleidžiama mokslo ir 
krikščioniškos dvasios 
spinduliai į lietuvių tarpą. 
Kadangi tenai ne mažai 
auklėjama lietuvių jauni
mo ir yra vietos dar dau
geliui jaunuolių, tai lietu
viams itin įdomu turėti ži
nių apie tas vietas.

Vila Marianapolis, Thom- 
pson, Conn., tai tėvų Mari
jonų Kongregacijos nuosa
vybė. Sunku sau įsivaiz
duoti patogesnę ir gražes
nę vietą jaunimo auklėji
mui. Mokyklos ir Kongre
gacijos patalpa — tai bu
vęs milionieriaus puošnus 
rūmas. Kongregacijai pri
klauso apie 200 akrų že
mės, daugiausia miško; su 
gražiais, kultivuotais me
džiais, su aikštėmis jauni
mui žaisti. Čia gana vietos 
ne tik pasivaikščioti, žaisti, 
bet mėgstąs medžioti turi 
galimybės, svetimos terito
rijos nesiekiant, pašaudyti 
ožius, lapes, zuikius, šeš-i Garbingos atminties pra- 
kus, ar paukščius, kurie lotas Dambrauskas - Jakš- 
mėgsta gražiam miške ap- tas yra palikęs Lietuvai la- 
sistoti, ar bent atsilankyti, bai reikšmingą ir tikslią 
Mėgstąs gražią gamtą čia 
randa pilną patenkinimą.

Tėvų Marijonų kolegija, 
Tėvo dr. Navicko vedama, 
aukštai pastatyta tiek iš
mokslinimo, tiek auklėjimo 
atžvilgiu. Retai kada tenka 
girdėti iš studentų pusės 
pilnas pasitenkinimas savo 
mokytojais, ypač mokyk
los vedėjai. Tačiau tos mo
kyklos studentai didžiuo
jasi savo profesoriais,, ku
rių tarpe randasi prityru
sių pedagogų jau ankščiau 
buvusių Lietuvos gimnazi
jos direktoriais. Užklausus 
šios mokyklos kai kurių 
studentų apie jųjų rekto
rių, man atsakyta štai 
kaip: “Jeigu jis pasišalin
tų, mes nežinom, nesupran
tam, kas jį galėtų pava
duoti”. Tokios tatai nuo
monė! vaikai apie savo 
mokytoją ir auklėtoją. Jie 
pareiškė pilną pasitenkini
mą, pagarbą ir prisirišimą 
savo rektoriui. Tuo tik 
džiaugtis mums tenka ir 
palinkėti Gerbiamajam į 
Kolegijos vedėjui, kad ii-! 
giausius metus jam Dievas 
leistų lietuvių jaunuomenę' 
šviesti, auklėti ir ruošti A-! 
merikos lietuviams kuo- 
daugiausiai inteligentų.

• v

mintį: “Mes ne savo ugni
mi žėruojame, mes ne sau 
aplinkui šviesą liejame”. 
Tie žodžiai taikomi tam ti
kros pakraipos lietuviams. 
Tačiau Marianapolio ir Jo- 

i seph Marie Vilų židiniai že
ria savo lietuvišką ugnimi, 

! savo aplinkumai lieja savo 
katalikiškąją šviesą. Lin
kėčiau ir Seserų Kazimie- 
riečių Akademijai susilau
kti daugiau lietuvaičių, lie- 

I tuvaičių gi motinoms su
prasti, jog jųjų mylimoms 
dukrelėms čia bus geriau
sia vieta tęsti mokslą ir 
auklėtis katalikiškoj dva
sioj.

Lietuviai, branginkime ir 
įvertinkime savo katalikiš- 
kasias lietuviškas mokslo 
įstaigas, kaip brangina ki
tataučiai savasias.

Meškutis.

Providence, R. I., kovo 21
— 27, kun. Jonas J. Jakai
tis, MIC.

Chicago, III., Roseland’e 
kovo 21 — 27, kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

Wilkes Barre, Pa., kovo 
28 — Bal. 10, kun. Jonas J. 
Jakaitis, MIC

Worcester, Mass., Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kovo 
28 — Bal. 3, kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

Pittston, Pa., bal. 3 —10, 
kun. Mykolas Urbonavi
čius, MIC ir kun. Jonas J. 
Jančius, MIC.

New Haven, Conn., bal. 4
— 10„ kun. Adomas Mor-
—' — — •Nugirdęs.kūnas, MIC.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie 
tingę, arba labai 
siųs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
mainoj, štai Jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-

pasiųsim Jums PILNA 
DYKAI IšBAN- 

naudoti

sus- 
jau- 
kan- 
per-

m . . iii • ’ P!-’J Metodą,Tokia mokykla savaime Į tams, 
siūlosi visiems geros valios 
lietuviams. Taigi tėvai, ku
rie auginate sūnus, norite 
juos dorai ir gražiai išauk
lėti ir turit galimybės leis
ti į mokslus, leiskite į Ma- 
rianapolia kolegiją.

Antra vila, kurią teko ap
lankyti, tai Joseph Marie 
Newtown, Pa. vila. Valdo

Mes noriai
Pakelį. 7 dienoms
DYYMUI, ir Jeigu norėsite 
daugiau, tą. galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau į

ROSSE PRODUCTS CO. Dept. K-9 
12708 W. Fanvell Avė. Chicago, 1’1.

Keliaukite j Lietuva

HOLLAND-AMERICA
j. a. rua. vaivivr, 

ją Šv. Kazimiero Kongre-! 
gacijos Seselės, kurioms 
pavedama auklėti ir moky
ti lietuvių vaikelius pra
džios mokyklose ir mer
gaites aukštesnėse mokyk
lose. Jos veda Chicagoj 
mergaičių Akademiją, kuri 
yra jau atsižymėjusi mok
slo pažanga ir ne vienoj 
meno ir sporto šakoj, taip, 
kad Amerikos valdžia į ją 
yra atkreipusi savo atydą. 
Reiškia, Seserų Kazimie- 
riečių lietuvių mergaitės 
tinkamai auklėjamos ir 
tiksliai mokinamos. Paruo
šti kalbama jai akademijai 
mergaites Joseph Marie 
viloj Seserų ir vedama mo
kykla.

Čia užsibrėžta praeiti 
High School mokyklos pro
gramą. Toj mokykloj mo-

LINE

1b« FUjship S.S. Stotcnda*
I’atogfls, greiti Ir Svarūs laivai. J 
Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra važiuoti Ala linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

ROTTERDAM _____  Balandžio 9
VOLENDAM ____ Balandžio 23
STATENDAM___ Bnlrfndžfo 28
VEENDAM---------------- Gegužės 7
NEW AMSTERDAM Gegužės 21 
VOLENDAM ________ Gegužės 28
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsą autorizuotus a-‘ 

grotus arba I
HOLLAMD-AMEKICA LINE 

Artimiausią 3. A. V. Ofisą 7




