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LDS 2 Kuopa Išperka 1-mą
Intertypos Paskolos Notą -

$119.00 EINA NUO 1915 METŲ KAINA 5 CENTAI
—
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Montello, Mass. — Kovo 
31 d. įvyko LDS 2-ros kp. 
mėnesinis susirinkimas, 
kuriame buvo plačiai svar
styta apie LDS Seimą, ku
ris įvyks birželio 27 ir 28 
dienomis, Šv. Roko par. 
naujoje salėje, Montello, 
Mass.

LDS 2 kp. apsiėmė apmo
kėti pirmą notą. — šiame 
susirinkime plačiai kalbėta 
apie naują “Darbininko” 
Intertypą, ant kurios yra 
užtraukta $6,000 paskolos.

Intertypo Vajaus Komi
sija praneša, kad ši pasko
la padalyta į 60 notų, ku
rių pirmutinė nota sudaro 
$119.00, o kitos po $100.00. 
Mūsų LDS 2-ra kuopa nu
tarė apmokėti pirmutinę— 
$119.00. Kadangi dabar vi
sų pinigų iš syk kuopa ne
pajėgia sumokėti, tai nu
tarta tam tikslui padaryti 
kokį parengimą ir kaip ga
lima greičiau išmokėti pir
mutinę notą. Rap.

P. S. Darbininko Interty
po Fondo Komisija nuošir
džiai dėkoja LDS 2-rai 
kuopai už pasižadėjimą iš- tvirtina išrinkto 
pirkti pirmutinės notos. 
Būtų gerai, kad ir kitos 
kuopos pasektų šį gražų 
LDS 2-ros kuopos pavyzdį.
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Amerikos Reikalavimus Gamyklas SUTRIUŠKINO RADIKALUS
LERIDOJ

Amerikos Reikalavimus
VVashington, D. C., bal. 3 

d. -
denas atsakė į Amerikos 
notą dėl nusavintų aliejaus 
šulinių ir kitų įmonių, pri
klausančių Amerikoj pilie
čiams. Meksika savo atsa
kyme pasižada Jung. Val
stybių piliečiams savinin
kams atlyginti už suvals
tybintus aliejaus versmes 
ir kitą nuosavybę. Jung. 
Valstybių vyriausybė tiki
si, kad bus galima be karo 
sunormuoti santykius 
Meksika.

Gamyklas
Flint, Mich., bal. 4 —Con- I 

I

— Meksikos prez. Car- sumers Power kompanijos 
„_j atsakė į Amerikos darbininkai, susiorganiza-

ŽINIOS IŠ TĖVYNĖS

• i

vę j CIO uniją, kada kom- Tik 16 Mylių NUO Viduržemio Praneša kad radikalų ka-

su

Socializmas Moka Tik 
Apgaudinėti

Socialistų Redaktoriaus
Pasitraukimo Įdomūs 

Motyvai
Čekoslovakijos sosti- 
Prahos pranešama, 
pasitraukęs “Prager

IŠ 
nės 
kad 
Sozial - Demokrat” vyriau
sias redaktorius dr. Emil 
Frenzel, garsus savo socia
listiniu veikimu. Tikrai į- 
domus jo atsistatydinimo 
raštas, kuriame jis sako:

“Aš pasitraukiu iš vie
šojo socialistų veikimo, 
nors dar socialistu ir pa
silieku, nes aš nusivy
liau. Socializmas moka 
tik apgaudinėti ir aš 
pats taip dariau per laik
raštį. Bet aš tiesą tema
tau tik katalikų tikėji
me, kuris žmogui nieko 
nežada, ko negalima. Ti
kiu, kad ir aš pats grei
tai prisiglausiu prie Ka
talikų Bažnyčios. Ji te
gali žmoniją išgelbėti”.
Pranešama, kad šis vie

šas socialdemokratų vado 
pareiškimas, padaręs vi
siems socialistams gilų į- 
spūdį.

Kun. Coughlin Prieš Reorga
nizacijos Bilių

Lietuvos Organizacijų
Pareiškimai Vyriausybei

riuomenė sumišime ir bėga 
netvarkiai iš Ispanijos įpanija nutraukė derybas! 

su unija dėl atnaujinimo 
sutarties, užėmė visas elek
tros varyklas Flinte, Sagi- 
naw ir Milwaukee. Darbi
ninkams vadovauja Alber-j 
tas Stankus. Darbininkai 4 d. _______
aptarnauja elektra įmones listai vakar visiškai užėmė Barcelona, Ispanija, bal. 
ir gyvenamuosius namus, svarbų miestą Lerida. Da- ą j _ Nacionalistai be di-
bet neprileidžia kompani- bar tik beliko 80 mylių į deiį0 vargo užėmė miestą

Juros
Radikalai Bėga Betvarkiai Prancūziją,

i “ • * i *1 Prancūziją
I

Zaragoza, Ispanija, bal.
— Ispanijos naciona-

Ispanijos Nacionalistai 
Užėmė Gandesą

I 
I

Naujas Palangos Burmistras—
XX Amžius praneša, kad 

Apskrities viršininkas ne- 
burmis- 

tru Amerikiečio lietuvio, į 
p. Antano Staknio, gyv.1 
New Jersey valstybėje.! 
Kovo 18 d. paskelbė nau
jus burmistro rinkimus. 
Dėl ko netvirtina nepasa-į 
ko, bet spėjame; kad jis ne
labai palankus Lietuvos 
tautininkų valdžios reži
mui.

Nauju Palangos burmis
tru išrinktas Dr. Jonas 
Šliupas, Amerikos lietu
viams gerai žinomas bur- 
notojas, laisvamanių ♦ tė
vas. Pažymėtina, kad Lie
tuvos tautininkų valdžia 
laisvamaniams duoda pil
niausią laisvę, o katali
kus laiko tik posūniais. 
Lietuvoje ir lenkai turi 
daugiau laisvės ir privile
gijų, negu lietuviai katali
kai.

v •

Smarkiai Nyksta Privatiniai 
Miškai

jos kol ji nesutiks pasira- Barceloną, radikalų vai- Gandesą, pietinėje Katalo- 
šyti sutarties. Įdžios sostinę ir tik 16 my- rijoje. Nacionalistai taipgi

lių iki Viduržemio juros.-užėmė dar kelis miestelius. 
Trys nacionalistų^divizijos visais frontais nacionalis- 

t jau-Q radikaių jėgas.

šyti sutarties.
—

į ■/• i ti • • i /* ■ Trys nacionalistų divizijosi Kiek Dvarininkams Grąžinta įėjo į miestą Leridą. sim- 
Mišky ir Ežery tai radikalų kareivių už-į

_______ mušta ir šimtai pateko į 
nelaisvę. Šimtas penkios- 
dešimts angliškai kalban
čių kareivių, kurie priklau
sė prie taip vadinamos 
tarptautinės brigados, taip 
pat pateko į nacionalistų 
nelaisvę. Iš Lynn, Mass. 
jaunuolis John Logan pa
reiškė džiaugsmą, kad jis 
patekęs į nelaisvę ir dabar 
galės grįžti į namus. Jis 
buvo įregistruotas Bosto
ne ir per Prancūziją nuvy
ko į Ispaniją. Visi tarptau
tinės brigados nariai, pate
kę į nelaisvę sako, kad pas

KAUNAS — Ligi šių metų už nacionalistus daug geriau, i AngllJOS Valdžia Pripažino 
T i Austriją VokietijaiIspanijos nacionalistų

stiprus laužimasis į radi-; Londonas, Anglija—Val- 
kalų likusią teritoriją gali džia oficialiai pripažino (

Kaunas — Iš bendro 537. 
000 ha nusavinto miškų 
ploto grąžinta savinin
kams nenusavinamų nor
mų skaičium 16,315 ha ir 
perduota žemės ref. fon- 
dan 14.655 ha netinkamų 
valst. miškų ūkiui plotų. 
Iš 55.127 ha nusavintų eže
rų grąžinta dvarininkams 
tik 3.263 ha.

Kaip Atlyginama Už Nusa
vintas Žemes

t 
I

Kaunas — Iš tų privati
nių miškų, kurie yra Miškų 
D-to priežiūroje, per metus 
iškertama apie 124.000 
kmt. Manoma, jog tiek pat 
iškertama ir iš tų priv. 
miškų, kurių D-tas nepri
žiūri. Tuo būdu priv. miš? 
kuose iškertama apie 248. 
000 ktm. Ypač privat. miš
kai nyksta skirstantis į 
viensėdžius.

Kaune Bus Didžiulis Kristaus 
Prisikėlimo Paveikslas

Tėvynę jos sunkiomis va
landomis.

Pažymėtina, kad TSB nė 
žodeliu neprisimena apie 
mūsų tautos vadų, buvusių 
prezidentų p. Aleksandro 
Stulginskio ir p. K. Gri
niaus ir buvusių ministerių 
pp. Kairio ir Sleževičiaus 
proklamaciją vyriausybei,

galėtų pasunkinti Rodos, tai labai svarbus 
momento pareiškimas. 
Kam slėpti? Amerikos an
glų spaudoje buvo labai, 
plačiai rašyta, kad viršuje 
minėti vadai reikalavo, 
kad vyriausybė atsistaty- 

(dintų; kad būtų sudaryta 
koalicijinė vyriausybė, ir 

i kad būtų atsteigta demo-
visuomeninių kratinė santvarka. Tas ži- 

visa

Kaunas, Lietuva — TSB 
pusiau oficialus tautinin
kų valdžios žinių biuras 
praneša, kad Lietuvos vi
suomenė dėl lenku ultima- z I
tumo pergyveno jaudinan-! 
čių momentų. Tačiau vi
suomenė parodžiusi tokiais 
atvejais reikalingą rimtį. 
Nebuvę jokių išsišokimų, 
kurie
padėtį. Kadangi visa aktin
goji visuomenė, ypač jau
nuomenė, yra susibūrusi' 
organizacijose, tai tos or
ganizacijos ir patiekė vy
riausybei, kovo mėn. 18 d., 
šitokį nutarimą:
Respublikos Prezidentui,

Lietuvos
■organizacijų vadovybių at- nias persispausdinoI ■ ■ - - - --

Po Operacijos Sveiksta
Norvvood, Mass., bal. 4 d.

— p. Andrius Saulėnas, ku
riam kovo 31 d. padarė vi-j stovai, susirinkę šią dieną mūsų išeivijos spauda su 
durių operaciją Norvvood Kaune, aptarė esamą pade- plačiais komentarais, 
ligoninėje, sveiksta. An- tį, akivaizdoje lenkų vy- Mūsų išeivija vyriausy- 
drius Saulėnas yra vienas riausybės įteikto kovo mė- bės persiorganizavimu ne
iš pirmųjų lietuvių, apsi- j nėšio 17 d. Lietuvos vyriau- patenkinta. Laukia kada 
gyvenusių šioje kolonijoje sybei ultimatumo, siekian- bus sudaryta koalicijinė 
ir vienas iš pirmųjų para- čio pažeisti Lietuvių Tau- vyriausybės, 
pi jos steigėjų. Linkime p J tos ir valstybės garbę ir 
Andriui Saulėnui visiškai laisvę, ir suprasdami visą 
išsveikti ir dar ilgus metus šio momento 
gyventi. | rimtį, —~

l
An-Jtį,

reikšmę ir 
rimtį, visos organizuotos 
visuomenės vardu pasižada 
visomis jėgomis ir net gy- 

Į vybe drauge su vyriausybe 
i budriai stovėti Lietuvių 
iTautos ir Valstybės sargy- 
- boję.

greit užbaigti civilinį karą. Vokietijai Austriją, kurią1 Kaunas, 1938 m. kovo 
Nacionalistų kariuomenė ji be kraujo praliejimo už- mėn. 18 dieną.
jau arti miesto Tortosa. ėmė.

100 ha nusavintos žemės arba valgis geresnis.
miško leisdavo išsikirsti ligi 1 
ha miško. Jei savininkas turi iš
nuomotos žemės kultūriniam ū- 
kiui, tai jam iš tos žemės kiek
vieno 100 ha duoda 7 ha. Žemės 
reformos reikalams iš viso nu
savinta 1.072,134 ha. Iš to ploto ------------------- ------------

k. žemes, už kurias nereikia at- KAIP LIETUVOS SEIMAS PRI- 
lyginti. Iki šių metų pradžios; TARĖ LENKŲ ULTIMATUMO 
jau atsilyginta už 435,580 ha., į 
kas sudaro 46 proc., atlyginti
nos žemės. Ligi šiol duotojo at
lyginimo vertė siekia 12,481,000 
Lt. Nuo šių metų pradėta duoti 
pinigais po 24 Lt už 1 ha, jei že
mė neapsunkinta prieškarinė
mis skolomis. iv,, ". • * ,. ,

Be žemių, kurios nusavintos zveI&dama_i visas aplinky- 
ir atiduotos naujakuriams, dar bes, nutarė Lenkijos žino-

Kaip teko patirti, Prisi
kėlimo bažnyčiai kai kurie 
menininkai nori padaryti 
didžiulį drobinį paveikslą, 
vaizduojantį Kristaus pri
sikėlimą. Jis atsieitų apie 
30.000 Lt. Toks drobinis 
paveikslas būtų didžiau
sias Europoje. Dėl to daly
ko tariamasi.

Detroit, Mich., bal. 4 — 
Kun. Charles E. Coughlin 
per radio išėjo griežtai 
prieš reorganizacijos bilių, 
kuris duotų prezidentui 
diktatoriškas teises peror
ganizuoti vyriausybę, per
tvarkyti švietimo mašine
riją ir t.t. Kun. Coughlin 
nuoširdžiai ragino visus 
siųsti telegramomis reika
lavimus savo atstovams, 
kad jje balstųotų prieš tą 
bilių. Tas bilius priešinasi 
konstitucijai, kuri laidoja 
spaudos, žodžio, religijos, 
susirinkimų ir t. t. laisvę, tonas Andriūnas.

v •

LIETUVOS KARININKO 
LAIMĖJIMAS

Prezidentas Nori Apsaugoti 
Reorganizacijos Bilių

Pasirašė šių organizaci
jų atstovybių atstovai:

Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių S-gos; 
Šaulių Sąjungos; Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos; Vil
niaus Vadavimo Sąjungos; 
Jaunosios Lietuvos Sąjun
gos; Pavasario Sąjungos; 

pavaduotojo kibą buvoti"!? Sąį"ns°s; LleI‘?yn» 
priimta mirties tyla. Nėi Mokytojų Sąjungos; Lietu- 
vienas atstovas neėmė žo vos Vakarų Sąjungos, 
džio kalbėti. Tada atst. Dr.l Be to, Kūrėjų Savanorių 
Janavičius pasiūlė Seimui Sąjunga paskelbė į tautą 

: I atsišaukimą ir įteikė vy-
“Seimas išklausęs minis- riausybei tokį pareiškimą: 

prieš 3 priėmė Lenkijos ui- terio pirmininko pavaduo- 1) Lietuvos kariuomenės 
timatumą, ir kad po to tie tojo pranešimą apie Len- kūrėjai savanoriai tvirtai 
trys ministeriai atsistaty- kijos vyriausybės Lietuvos pasižada Vyriausybei stoti 
dino, bet TSB apie tai nie-Į vyriausybei įteiktą ultima- ligi vieno Lietuvos Nepri- 

_____Itumą, kuriuo Lenkijos vy- klausomybės ginti su gink- 
Pagal įstatymus, tam nu-'riausybė reikalauja iš Lie- lu rankose ir kviečia visą 

tarimui turėjo pritarti ir tuvos vyriausybės neatidė- Lietuvos visuomenę laiky- 
KAIRAS — Karaliaus dekre- Seimas, Tuo tikslu kovo 19 liojant užmegsti santykius, tis vienybės ir drausmės 

tu į d. įvyko nepaprastas, tik atsižvelgdamas į faktinę šią rimties valandą;
Egipte uždraustos visos ka- ultimatumo klausimui padėt į ir būtiną reikalą 2) savanoriai kūrėjai 
riškai sutvarkytos organizaci- svarstyti, Seimo posėdis, šiuo taip kritingu Europai nuoširdžiai tiki mūsų gar- 

.._j ...... « jame (jaiyvavo vįgj atsto- metu išlaikyti taiką, laiko, bingąja kariuomene ir jo
vai, visi ministeriai, spe- kad vyriausybe esamose pagalbininke Šaulių Są- 
cialistai atvykę į Lietuvą sąlygose buvo priversta junga ir prašo budriai sto-

PRIĖMIMUI
Kaunas, Lietuva — TSB, 

pusiau oficialus valdžios 
žinių biuras paduoda, kad 
Lietuvos vyriausybė, atsi-

“Darbininko” numeryje).
Ministerio pirmininko

VVashington, D. C., bal. 4 
d. — Prez. Roosevelt, paju
tęs, kad reorganizacijos bi
lius gali būti atmestas, pa
reiškė savo vadams, kad 
jeigu reikėtų daryti kom
promisą, tai padaryti, kad 
tik apsaugoti tą bilių nuo 
visiško palaidojimo. Vadi
nasi, prez. Roosevelt nori 
žūt-būt kokiu nors būdu 
tą bilių, nors ir modifikuo
tą, pravaryti. Bet Senato
riai ir Atstovai, jeigu jie 
paklausys daugumos pilie
čių balso, tai tas bilius bus 
išmestas.

Ispanijos Nacionalistai Bom
bardavo Madridą

nusavinta apie 500,000 ha miš- mąjį ultimatumą priimti. .
ko. Iš jo per 1933-37 m., Miškų (Buvo žinių, kad ministe- priimti tokį nutarimą: 
D-to apskaičiavimu, gauta gry- rių kabinetas 5 balsais 
no pelno vidutiniškai po 11 mil.
Lt.

Egipte Uždrausta Fašistinės ko nerašo 
Organizacijos ]

Madridas, Ispanija, bal. 
d. — Nacionalistai, gen..4

Francisco Franco vadovy-. 
bėję, smarkiai triuškina 
radikalus ne tik Vidurže
mio pajūryj, bet atsisuko 
ir į Madridą ir jį kanuolė- 
mis smarkiai bombardavo. 
Radikalų valdžios žiniomis 
apie 50 žmonių užmušta ir 
apie 100 sužeista. Daug na
mų suardyta.

Paryžius — Kovo 21 d. į- 
vyko tarptautinės arklių 
lenktynės. Dalyvavo 104 
jojikai. Pirmą vietą laiiftė-

jos, vadinamosios “rrtarškini- 
nės organizacijos”.

Už nelegalų tų organizacijų to
lesnį veikimą numatytos kalėji- , , . . , ., . .. . _ . . .
mo bausmės iki šešių mėnesių.:zurnalista1’ dauS vietos ir ^nkijos vynausy- veti musų Tėvynės laisves

sargyboje ir ginklo iš ran-
----------- j Prieš šį pasiūlymą nie-kų nepaleisti;
Kadangi ministeris pir-'kas nebalsavo, ir tokiu bū- 3) centro valdyba prašo 

du jis buvo priimtas. Vyriausybę daryti visų di- 
Seimas pripažinęs, kad plomatinių ir kitų reikalin- 

Lietuvos vyriausybė esą- gų žygių, kad Lietuvos su
mose sąlygose buvo priver- verenumas ir Tautos garbė 
sta priimti Lenkijos vy- nebūtų pažeista. i
riausybės ultimatumą. Tą Lietuvos visuomenę labai 
prievartą rodę daugelio at- jaudino ir maloniai nutei- 
stovų ir visuomenės žmo- kė užsienių lietuvių pareik- 366 w 
nių akyse žvilgėjusios aša- štas vieningumas ir pasi- 
ros... (ryžimas remti savo senąją'

Kadangi mėlynmarškiniai buvo užsienio spaudos atstovų bes ultimatamą”. 
įėję į jau anksčiau paleistą vaf-^ ir visuomenės, 
distų organizaciją, tai dabarti-j _
nis uždraudimas, visų pirma, mininkas p. Juozas Tūbe- 
liečia “žalmarškinius”. Tos or
ganizacijos vietoje steigiama 
“jaunojo Egipto partija”.

Mirė Kun. Kazlauskas
Kalnelyje mirė kun. Kazlaus-jo Lietuvos Armijos Kapi-lkas, buvęs Subačiaus klebonas, 

tonas Andriūnas. 'Laidotuvės kovo 16 d.

lis gyvena užsieny j (Švei
carijoje gydosi), tai mi- 
nisterio pirmininko pava
duotojas, susisiekimo mi
nisteris Stanišauskas pla
čiai apibudino Lenkijos ul
timatumo ir jo priėmimo 
aplinkybes. (Jo kalba, pa
sakyta Seime tilps kitame

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO’ 

LAIVAKORČIŲ

k C£\IAIN 
s IĄIVAI
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VIETINES ŽINIOS
Lankėsi

DARBININKAS

CAMBRIDGE, MASS.
2

Reiškiu nuoširdų ačiū vi- 
siems-oms atsilankusiems 
į Nekalto Prasidėjimo Pa-

dėkojo geriems parapijie
čiams už gėles, šilkus ir 
naujas šešias albas. Per 

Šv.'dieną žmonės adoravo Jė- 
Petro bažnyčioje, iškilmin-'zų švenčiausiame Sakra- 
gai, Šventomis mišiomis, mente. Vakare, pamokslą 
pamokslu ir procesija pra- i pasakė kun. K. Krušniaus- 
sidėjo 40 valandų Šven- kas, iš Worcesterio. Mišpa- 
čiausio Sakramento garbi-'rus atlaikė kun. Steponas 
nimui atlaidai. Mišias gie-;Kneižis iš Norvvood. Asi- 
dojo ir pamokslą sakė kun. stoję , daly va vo kun. P. V.' 
Dr. Alfonsas Jagminas,'Strakauskas ir kun. A. 
MIC. Jam tarnavo: diąko- švedas iš Marianapolio. 
nu kun. Juozapas PetrausJ Bai. 3, antrą atlaidų die- 
kas iš Montęllo, subdiako- ną šv. mišios buvo laiko- 
nu kun. Antanas Švedas,'mos valandomis: 5, 6, 7, 8 
MIC., iš Thompson, Conn., j 
ceremonistu kun. K. Jen-i 
kus. Žmonių buvo pilna: 
bažnyčia. Išpažintis pradė
jo klausyti vietiniai kuni
gai ir svečias kun. Dr. Jag
minas šeštadienio rytą
Kunigas Virmauskis per Dijakonu buvo kun. J. Ple 
savo mišias, 9:30 vai. ryt.,Į 
dėkojo kun. Jenkui ir Sese
lėms už žavingai papuoši
mą altoriaus. Jis taip pat

ATLAIDAI

Bai. 3 d., 11 vai. r.,

ir 9. Po paskutinių sakė pa
mokslą kun. A. Baltrušiū
nas, iš Montello. Žmonės 
gausiai ėjo išpažinties, iš 
ryto, po pietų ir vakare. 
Mišparus atlaikė kun. P. V. 
Strakauskas, iš Lowellio.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2860

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvzay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutartį)

! Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
k»mp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA. Lietuviai A- 

merikiečiai, kuris norite gražiai 
pagyventi ant ūkės Lietuvoje, 
pirkite gražioj vietoj prie pat 
Nemuno gerą žemę, geri trobe
siai, jaunas sodas, geros pievos, 
savo miškas, galima pirkti ir 
su ūkio mašinomis. 15 ha žemės 
parduosiu už S5.000.00 Alytaus 
apskr. Jezno vals., Pelekonių 
kaimas, V. Klimas. Taipgi gali
ma paklausti Mr. George Kli
mas, 112 Sunbury St., Minervil- 
le. Pa. (1—5)

PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną

Pristatome Į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUORJ 

STORE 
295 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9772

B

vokas iš Cambridge, sub- 
diakonu kun. J. Bacevičius, 
iš Nashua, N. H.

Atlaidai iškilmingai baig
sis antradienio vakare. Pa
mokslą sakys kun. J. Vai
tekūnas, iš Providence, R. 
I.

SVEČIAVOSI KUN. MI
LUKAS

at-
• vIS 

sa-

• Bai. 2 d., So. Bostone 
silankė kun. Milukas 
New York. Jis gavęs 
vaitę atostogų lankės Wil-
kes Barre, Pa., Hartford, 
Conn. ir kitur. Bostono a- 
pylinkėje jis atlankė kun. 
Juškaitį, “Darbininką” ir 
So. Bostono kleboniją. Bai. 
3 d., svečias atsilaikė Šv. 
mišias, 7 vai. ryte, Šv. Pet
ro bažnyčioje, ir išvažiavo 
namon.

BAŽNYTINIS KONCER
TAS

Pirmadienį, balandžio 4 
d. “Darbininko” redakcijoj 
ir administracijoj lankėsi . 
kun. Krušniauskas iš Wor- neles Švč. par. choro baž- 
cester ir kun. švedas, MIC. nytinį koncertą, kuris į- 
iš Marianapolio. Kun. Kru- vyko bažnyčioje, balandžio 
šniauskas atsilan k y m o 3 d. Gaila tik, kad mes lie- 
proga nusipirko glėbį kny- tuviai neįvertiname užtek- 
gų. tinai mūsų jaunimo darbo

ir gerų norų.
Štai “apvainikavimo va- 

| karas”, užbaigimas sukelti 
vargonų fondo, ir bažnytė
lėje tik saujalė žmonių. Bet 

Sekmadienį, balandžio 3 jaunimas ir dabar nenulei- 
d., po pietų Faneuil Hali,; džia rankų, jis žengia pir- 
Bostone įvyko trečias lie-myn, nepaisydamas tokių 
tuvių protesto mitingas liūdnų įvykių.
prieš Lenkiją. Šį mitingą Dėkoju savo brangiam 
suruošė taip vadinamųjų draugui muzikui Juozui 
tautininkų, socialistų ir de-j Žemaičiui, jo vadovauja- 
šiniųjų komunistų grupės, mam Moterų Chorui ir so- 
Skelbimuose rašė, kad ren- listui adv. Juozui Ginkui 
gia 57 Bostono draugijos, už puikų išpildymą progra- 
bet patys rengėjai yra pa- mos dalį. Taipgi verta pa
reiškę, kad nei viena drau
gija oficialiai neįsirašė, 
nes draugijos neturėjo su
sirinkimų prieš to komiteto 
sudarymą. Kaip ten buvo
nesvarbu, bet gerai tiek, sekantiems biznieriams ir 
kad surengė ir pareiškė draugams už įteiktas au- 
protestą prieš Lenkiją, nes kas ir pagelbėjimą man pa- 
kovo 25 d. socialistų ir ko- —-**-•«•- —--
munistų mitingas, kur kal
bėjo pp. S Michelsonas ir 
adv. Bagočius jokio protes
to prieš Lenkiją nepareiš
kė, o tik priėmė rezoliuci
ją prieš dabartinę Lietuvos 
valdžią.

Taigi dabar tik atlikta 
tas, kas turėjo būti pada-, 
ryta, ką pirmesniojo mi
tingo rengėjai nepadarė ar 
nenorėjo padaryti.

Šiame mitinge kalbėjo 
adv. A. Šalna, Dr J. Lan
džius, adv. F. Bagočius,' 
ukrainų dvasininkas, prof. 
Taracouzio (sakosi esąs

Lietuvių Masinis Susirinki
mas

Pernai Pastatyti 36 Fabrikai
Praėjusiais metais Lietu

voje įsteigta 36 naujos pra
monės įmonės su 24- mil. 
Lt pagr. kapitalo. Pastaty
tas dar vienas gumos fa
brikas, du linų apdirbimo 
fabrikai, 10 malūnų ir t.t.

ras nustato pagal gimimų 
ir mirimų metrikas ir pa
gal kai kuriuos kitus davi
nius.

Lietuvoje Dar Daug 
Svetimšalių

Nors jau dvidešimt me
tų kai Lietuva nepriklau
soma ir Lietuvos pramonė 
per tą laiką yra gerokai 
išaugusi ir ištobulėjusi, 
bet be svetimšalių meiste
rių vis tiek kai kurios pra
monės įmonės negali apsi
eiti.

Dabar Lietuvoje esą apie 
200 svetimšalių meisterių. 
Atitinkamų įstaigų esą

į nusistatyta paskatinti į- 
mones taip susitvarkyti, 

! kad svetimšalių meisterių

GRABORIAI dt

žymėti ir vietinio didžiojo 
choro gražius darbus, pri
siruošimą prie šio koncer
to ir programos išpildymą.

Viso choro vardu dėkoju

vaišinti svečius ir vieti
nius, būtent:

pp. T. Bagdonui, P. Kisie
liui ir Šarkiui, A. Jankaus
kui, H. Plekavičiui, J. Ba- 
rišauskui, S. Strakauskui, 
P. Bušmanui, Malinauskui.

Muzikas Mamertas Kar
bauskas.

JĖZUS ALYVŲ DARŽELYJE
Papuoškite Savo Namus 

Šiuo Gražiu Paveikslu

Bal. 10, Palmių dieną,; 
Graudų Verksmų vietoje į- 
vyks graži giesmių prog
rama, kurią išpildys Šv. 
Petro par. pajėgus choras, 
vadovybėje art. R. Juškos, 
vietiniai ir svečiai solistai. 
Pamokslą sakys kun. Jo
nas Plevokas. Palaiminimą 
Švenčiausiu suteiks kun. 
A. Baltrušiūnas. Įžanga 
dykai.

Kiek Lietuvoje Gyventojų?
* ,

Centralinis statistikos 
biuras paskelbė, kad šie
met sausio 1 dieną nepri
klausomoje Lietuvoje bu
vo 2 milijonai 549 tūkstan
čiai 668 žmonės. 1937 metų | 
sausio mėn. 1 dieną buvę 
2,526,535 žmonės. Tokiu 
būdu per praėjusius metus 
Lietuvoje priaugo 23,133 
žmonės.

Kaunas dabar turi apie nereiktų samdyti. Kadangi 
130.000 gyventojų, Klaipė- svetimšaliai meisteriai mū- 
da apie 50,000, Šiauliai 
30,000, Panevėžys—25.000 labai nenoriai moko ir tas 
gyventojų. Paskutinis Lie- mokymas per ilgai užsite- 
tuvos gyventojų surašy- Į šia, tai nusistatyta savus 
mas buvo padarytas 1923 darbininkus siųsti į užsienį 
metais. Nuo to laiko kas- specializuotis. Dabar tik 
metinį gyventojų skaičių tariamasi, kaip darbininkų 
centralinis statistikos biu- į užsienį siuntimą sutvar- 

1 ■ ■ 1 ------- kyti. Norima, kad prie to
darbo ir pačios įmonės, 
reikalingos kvalifikuotų 
meisterių, lygia dalimi pri
sidėtų.

Be meisterių, Lietuvoje 
dar dirba ir daug kitokių 
specialistų svetimšalių.

TRŪKSTA PAŠARO

sų darbininkus meisteriais
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z 
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JOSEPH W. CASPER I
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir !
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
502 East Broadway 
South Boston, Mass. j’ 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Besidence: 138 M St. j i 
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

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
ri į Jeruzalės miestą, kuris 
po Jo mirties netrukus bus 
sugriautas - sunaikintas. 
Paveikslas tikrai įspūdin
gas. Jo kaina su prisiunti- 
mu tik $1.00.

Šių paveikslų teturime! 
labai mažą kiekį, taigi, kas 
norite jų gauti, tai tuojau; 
užsisakykite. Užsakymus 
su pinigais siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Taipgi gavome iš Lietu
vos Jėzaus Širdies puikių 
paveikslų, kurie parsiduo
da tik po 50c. Jų ir gi ne
daug teprisiuntė.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-RŠventybrastis, (Kėdai

nių aps.). Šioj apylinkėj, 
dėl praėjusios vasaros sau
srų, silpnai užderėjo dobi
lai ir mažai iželė pievos. 
Dėl to jau dabar kai kurie 
ūkininkai skundžiasi paša
rų trūkumu.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIKą tik gavome iš Lietu- 
Taracouzio (sakosi esąs Yos *.abai akj trau-
rusas), adv. Eljhu Stone, kiančių paveikslų - Jėzus 
Programos vedTju buvo p. Darželyje pneblan-
T. Grevis. Dainavo 6 Bir£-£°Je - naktj, nuliūdęs žiu- 
tės. Boston Post rašo, kad 
žmonių buvo virš 1500. 
Rengėjai sako, kad dau
giau. Susirinkimas praėjo 
patriotingoje nuotaikoje

Katalikų Federacijos 
skyriaus, prie kurio pri
klauso katalikiškos draugi
jos, surengė masinį susi
rinkimą, kovo 27 d. Daly
vavo apie 1600 žmonių: Pa
reiškė protestą prieš Len
kiją.

Vadinasi, Bostone įvyko 
trys masiniai susirinkimai. 
Po susirinkimų visi paten-1 
kinti. Niekas nei nebeprisi- 

:mena New Yorko pavyzdį, 
nes Nevv Yorkas dar kartą 
pasimokinęs sako, kad “vi
sų džiaugtasi bendru dar
bu, bet neilgam. Kairiau
sios srovės pasišoko veikti 
savo kryptimi, vadinamos 
tautiškos organizacijos 
pradėjo organizuoti savo 
komitetus ir t.t. Visa tai 
parodė, kad lietuviams a- 
merikiečiams sunku suras
ti bendras kelias. Gal ir ge-i 
riausia, kad dirbtų kiekvie- 
na srovė ar grupė savo ri- 

įbose, bet kad kiekvienos 
darbas prieš akis turėtų 
vieną tikslą: ginti nepri
klausomą ir laisvą Lietu
vą!” “Amerika” No. 14 š.
m.

Tiesa, adv. S. šalnienė, 
kalbėdama p. Minkaus ra-i 
dio programoje, pastatė 
klausimą: “Kodėl negali- • 
ma susitarti bendrai veik
ti?” Bet tai ir užteko pa
statyti klausimą. Adv. Šal
nienė nei nebandė aiškinti, 
gal bijojo įsiklampoti, kad 
neprisieitų kaltinti savuo- 

; sius “taikos balandžius” 
i dėl nesutarimo, daromų 
; kliūčių, netolerantingumo 
• ir t.t.

• v

JUOZAS M. DILIS

I
KRIKŠTAS

Bai. 2 d., tapo pakrikšty
tas sūnus Jono ir Marijo
nos (Sabaitės) Preskinių: 
vardais Ronaldas Jonas. 
Kūmai buvo Bronius Pres
kinis ir Alena Sabaitė.

Bedarbiai Persiregistravo
Pirmadienį, bai. 4 d., apie 

100,000 bedarbių, tinkamų 
gauti nedarbo pašalpą, tu
rėjo persiregistruoti 42 re
gistracijos centruose.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

šiuomi turiu garbės pranešti Lietuvių visuomenei, kad 
atidariau Gasolino Stotį ant Route 1, kuris eina nuo Bosto
no į Providence. Gasolino Station stovi prie Plainville mies
tuko ir toje pačioje kelio pusėj yra “Show Boat” apie 200 
yardų nuo mūsų Gasoline Station. Mes laikome ESSO gaso- 
liną. Taipgi parduodame baterijas, ratams padangas-taja- 
rius ir kitus prie automobilių reikmenis. Važiuojančių pra
šome užsukti pas mus, kaipo lietuvius, o čia rasite tiksą ir 
nuoširdų patarnavimą. - _
z 'B ■ . 22**
zr f JONAS KARNILA, Savininkas.

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

tikro kolenkoro ir lankstūs viršeliai ............................................ 65c.

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

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

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

65c.
75c.

$1.50
. 90c.
$1.50
$2.50

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

apvalūs kampai .................................................................................

MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi.............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai .........................

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

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

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi...................................

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384
pusi....................................................... ................................................

VYRAI BROLIAI, specialS vyrams maldaknygė, parinktos gražiau
sios maldos, Silkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ...................................................................................................

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

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ

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

Kaina

$3.00

65c.

$1.30

$2.50

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway,

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

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

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

So. Boston, Mass.

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
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TSB Žinios Apie Lietuvos Len 
kijos Santykių Užmezgimų
(Rašo Kovo 19,1938 iš kelti įvairias riaušes yra 

Kauno)
Lietuvos - Lenkijos san- • 

tlkiai tebėra nenormalūs 
jau nuo 1920 metų, kai len
kai, sulaužę Suvalkų sutar
tį, pagrobė Lietuvos sosti
nę Vilnių ir didelius plotus 
lietuviškų žemių. Ankščiau 
buvusi neitralė juosta 1923 
metais buvo panaikinta. 
Tautų Sąjunga tą juostą, kįndav0> Smulkesnius ne- 
apie 12 kilometrų pločio, susipratimus ištirdavo ir

v •

ne naujiena.
Ties administracijos lini

ja jau yra buvę daug ir į- 
■ vairių nesusipratimų. Ta- 
jčiau visus juos pavykdavo 
i geruoju išaiškinti. Daug 
kartų buvo susitikę prie 
admin. linijos Lietuvos ap
skričių viršininkai su len
kų Storastomis ir stambes
nius nesusipratimus išaiš- 

. Smulkesnius ne-
padalino tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Lietuva tokio pa
dalinimo nepripažino. Len
kai jėga užėmė jiems pa
skirtą neitralinės juostos 
dalį. Neitralinė juosta bu
vo nustatyta, kad lietuvių 
ir lenkų kariuomenės nesu
sisiektų. 12 kilometrų pla
tumo juostoje nebuvo nei 
lenkų, nei lietuvių valdžios! 
atstovų. Nuolat toje juos-j 
toje veikė, kariavo tarpu-į 
savy lenkų ir lietuvių par-: 
tizanų būreliai. Juostos gy
ventojams buvo pekliškas 
gyvenimas.

Panaikinus neitralinę 
juostą, lietuvių ir lenkų pa
sienio sargybiniai stovėjo i 
vienas nuo kito per kelio-į 
liką žingsnių. Čia vėl pra-, 
sidėjo kitoniški nesusipra-: 
timai. Lenkai tai pereidavo 
į lietuvių valdomą žemę,; 
tai perkilodavo gaires, tai 
užpuldavo mūsų policinin
kus.
LIETUVOS - LENKIJOS 

DERYBOS
1928 metais Karaliaučiu

je įvyko Lietuvos - Lenki
jos derybos. Jose buvo su
tarta neitralinę juostą va
dinti administracijos lini
ja. Čia ir lenkai pripažino, 
kad tarp Lenkijos ir Lietu-' 
vos nuolatinės sienos nėra, 
o yra tiktai administraci
jos linija. Taip tebėra ir i- 
ki šiol.

Pažymėtina, kad lenkai 
administracijos linijoje lai
ko kariškas sargybas, o 
Lietuva savo rubežiams 
saugoti turi samdomas 
pasienio policiją. Tuo bū
du lenkų sargybinių yra 
keletą kartų daugiau negu 
lietuvių. Todėl lenkams 
ties administracijos linija

v •

sureguliuodavo mūsų ir 
lenkų sargybų viršininkai.

KOVO 11 d. INCIDEN
TAS

Tačiau žinomąjį kovo 11 
dienos įvykį lenkai nepa
norėjo įprasta tvarka ištir
ti ir likviduoti. Šį kartą bu
vo mirtinai sužeistas ir 
tuojau mirė vienas lenkų 
kareivis, kuris buvo perė
jęs į mūsų pusę 17 metrų 
ir pasislėpęs už krūmo pir
mas šovė į besiartinantį 
mūsų policininką. Lenkai 
paskelbtame valdiškame 
pranešime pripažįsta, kad 
jų kareivis buvo perėjęs į 
mūsų pusę, tiktai jie sako, 
kad jis buvo perėjęs vos 
tris metrus; lenkai pripa
žįsta, kad įvykio metu dar 
buvo tamsoka, — vadinasi, 
negalima buvo matyti, kas 
krūmuose slėpėsi, kareivis, 
kontrabandininkas ar šiaip 
koks nusikaltėlis.

Taigi lenkų kareivio žuvi
mą galima laikyti nesusi
pratimu ar nelaimingu at- 
jsitikimu, kuriam pagrindą 
davė patys lenkai, nes jų 
kareivis buvo perėjęs su 
ginklu į mūsų pusę ir net 
šaudė. Atidavus žuvusio 
kareivio lavoną lenkams, 
turėjo susitikti mūsų ir 
lenkų sargybų viršininkai 
ir įvykį išaiškinti. Tačiau 
lenkas sutartu laiku neat
vyko ir apie neatvykimą 
nieko nepranešė.

LIETUVOS PASIŪLY
MAS LENKIJAI

Kovo mėn. 14 dieną Lie
tuvos vyriausybė per savo 
atstovą Estijoje įteikė len
kų vyriausybei pasiūlymą 
paskirti iš abiejų pusių at
stovus deryboms, kurios

turėtų ištirti kovo 11 die
nos įvykį ir numatyti prie
mones, kurios neleistų a- 
teity panašiems nesusipra
timams pasikartoti. Ta
čiau lenkai’į šitą Lietuvos 
vyriausybės pasiūlymą ir 
ilgai nedavė jokio atsaky
mo.

Pagaliau, kovo mėn. 17 
d. 9 vai. vakare lenkų at
stovas Estijoje įteikė Lie
tuvos atstovui lenkų Vy
riausybės griežtą notą, ku
rią galima laikyti ultima
tumu.

Savo notoje (rašte) len
kai pareiškė, kad kovo mė
nesio 14 dienos Lietuvos 
pasiūlymas paskirti įgalio
tinius išaiškinti kovo mėn. 
11 d. incidentui ir surasti: 
priemonių ateityje užkirs
ti kelią panašiems inciden
tams Lenkijos vyriausybei 
yra nepriimtinas. Lenkijos 
vyriausybės nuomonė, tas 
pasiūlymas neduodąs pa
kankamų garantijų saugu-; 
mui, ypač atsižvelgiant į 
visų ligi šiol buvusių pa
stangų derėtis tarp Lietu
vos ir Lenkijos neigiamus 
rezultatus.
LENKIJOS REIKALAVI

MAI
Iš savo pusės Lenkijos 

vyriausybe reikalauja iš 
Lietuvos vyriausybės nea
tidėliojant užmegsti nor
malius diplomatinius san
tykius be jokių sąlygų.

Savo reikalavimui išpil
dyti Lenkijos vyriausybė 
duoda Lietuvos vyriausy
bei 48 valandas, kurių eigo 
je laukia Lietuvos atsaky
mo į šį reikalavimą, kad a- 
biejų valstybių diplomati
niai atstovai Kaune ir Var
šuvoje būtų akredituoti 
vėliausiai ligi šio mėnesio 
31 dienos. Ligi šios datos 
visi techniški ir kitokį pa- ^UZ‘JOJ,e Pareuym^ruuo- ii spvnuya.ua ų uavvuvus 
sitarimai tarp Lenkijos ir J1 per lenkų pasMttin; Lie- vyriausybe atsakys Lenki- 
Lietuvos vyriausybių tu- ‘uv°s vyriausybei, kad jai. 
rėš būti atliekami abiejų Lletu™ 7ra Pasirengusi

• t •

20,000,000 Futbolininku

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

l'O VILAS 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 Tce Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LD5TUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

Pirmininke — Eva MarksfenS,
625 E. 8th St., So. Boston, Maaa. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Plrni. — Ona Venienč,

311 K St, So. Boston, Mass.
Prot RaSt — Ona Ivafikienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Pln. RaSt — Marijona MarkonlntS,
4115 U’ashington St, roslindale, Mass. 

TeL Parkvay 0558-W
BdlnlnkA — Ona StanlnllntS,

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
TvarkdarS — Ona MlzgirdienA

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Masa.
Kasos Olob.—Marijona AnkStlkalnlenė, 

111 H St, So. Boston, Mass.
'Draugija tavo anslrtnklmua laiko ka* 

antra utarnlnka tntoMta.
1 -JO vaL vakare, pobainytlnėj *ve 
talngj.

yt—u draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolą raitininku

*V. JONO ET. BL. PAŠALPIN6
DRAUGUOS VAIDYBA

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

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

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

Fin. RaSt Aleksandras IvaAka,
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

Maršalka, Jonas Zalkls,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldlenj kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492

E. 7th St, So. Boston, Maaa

VAKAR

f

I

Apskaičiuojama, kad visame 
pasauly yra daugiau 20,000,000 
futbolininkų. Tikras futbolo am
žius!

Daugiausia futbolininkų yra 
futbolo tėvynėje — Didž. Brita
nijoje — 800.000. Toliau seka 
Vokietija—600.000, Brazilija — 
500,000, Argentina — 400,000, 
Italija — 300.000, Prancūzija — 
200,000, Čekoslovakija — 150. 
000, Uragvajus — 100,000, Pe
ru — 80,000, Lenkija — 30,000.

Futboliškiausia šalis yra Ura
gvajus. Čia 2.000.000 gyventojų 
tenka 100.000 futbolninkų, — 
vadinasi kas 20-tas gyventojas 
— futbolininkas!
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Šv. Trejybės Parapija Bus 
Pavesta Vienuoliams

RYTOJ

PICKWICK
Yra Pastovus Kokybėje, Skonyje

Ir Pasižymėjime
Iš Krano

PARODYK KRANĄ

Buteliuose
(12 oncų ir Kvortomis)

Brevved by HAFFENREFFER & CO., INC.. Bosto’n. Moss., BREWERS SINCE 1870.

cūzijoje parėdymą perduo- ir spėliojama, ką Lietuvos

KAUNAS — Prel. Januševi- 
čius atsisakė nu Trejybės para
pijos klebono pareigų. Arkivys- 

i kūpąs jo atsistatydinimą priė- 
l mbė, bet kol bus paskirtas nau- 
i jas klebonas, pavedė jam eiti 
klebono pareigas. Šv. Trejybės 
parapija ir prel. Janusevičiaus 
globotos įstaigos gali būti pa
vestos vienai vienuoliškai kon
gregacijai.

DAR APIE VYDŪNO 
AREŠTAVIMĄ

XX Amžius praneša, kad ket
virtadienį (kovo 10 d.) Vydū
nas buvo tardomas nuo 16 iki 
22 valandos. Tą dieną jį paleido, 
bet penktadienį vėl areštavo ir 
pasodino į kalėjimą. Nuo to lai
ko apie Vydūną neturi jokių 
žinių, nes po Austrijos prijungi
mo Vokietijoj viešpatauja kita 
nuotaika — ruošiamos manifes- 
tavijos ir su Tilže pasienio susi
siekimas pasunkėjęs.

tačiau Vėl Mirė Šimtametis 
Senelisba Vokietiją, 

gaudavo valdiškus leidi
mus važiuoti. Dabar gi 
Kaune ir Varšuvoje bus o- 
ficialūs Lietuvos ir Lenki-

Telšių apskr., Varnių vi., Rek- 
ščių kaime mirė 102 metų ūki- 

jos atstovai. Diplomatinių ninkas Juozas Linkevičius, 1863 
santykių užmezgimas ne- m. sukilimo dalyvis, 
reiškia ir Vilniaus išsiža
dėjimo.

“Teikia nesmagumų, kad 
diplomatiniai santykiai už-

• T . . . , _ mezgami pagal lenkų uiti-tokj pasiūlymą lenkams Lietuvos vyriausybes no- mat Tačiau šit
patiekė. į

PATARĖ TAIKINTIS
Lietuvos vyriausybė, ga- santykius.’ 

vusi lenkų terminuotą ir Lietuvos telegramų a- 
grasinamą reikalavimą dėl gentūra (Elta) paskelbė

Už- r.....................
mezgimo, tuojau padarė nešimą: 
reikiamų žygių įvairiose “Lietuvos

_ * • — _ V • _ __ 1

valstybių pasiuntinių Ta- Pavesti vieJnam savo, d'P10- Lietuva Užmezga Diplomati
jos vyriausybė nius Santykius Su Lenkija
duria kad ms raikalavimai matu pasitarimų tiksluduria, kad jos reikalavimai 
negalį būti diskusijų ob
jektu (ginčo dalykas) ir 
turįs būti Lietuvos vyriau-

.. | ___________
is‘i aiškinti padėtį tarp abiejų Kovo mėn. 19 dieną ly- 

valstybių. Lietuvos minis- gini 12 valandą Lietuvos į- 
teris Prancūzijai šitą pa- galiotas ministeris Estijo-

sybės priimtas toks, koks

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOJE

pasiūlymas.
Jeigu Lietuvos vyriausy

bė arba visiškai nieko ne
atsakytų arba patiektų ko
kių papildymų ir rezervų, 
tai tokį Lietuvos vyriau- __ - - -
sybės dgesį Lenkijos vy-besąlyginio už-šiuo reikalu trumpą 
nausybe skaitytų kaipo mezgimo> tuojau padarė nešimą: j mkybių verčiama.
a Tokiuymneigiamu atveju™*^ jvairiose. “Lietuvos vyriausybė, ^i^ Su^
T ... neigiamu dcveju sostinese> nušviesdama su- priimdama dėmesin visas J
Lenkijos vyriausybe, kaip sidariusią padėtį. Prancū- aplinkybes, nusprendė pa- 
ji sako savo notoje, savo , -- --- - . J r
valstybes interesus garan- Ęst_įjos vyriausybės per sybės reikalavimą užmegs- 
tuotę savomis priemone- įgaIiotinius Varšuvo- ti diplomatinius santykius 
m?'-, J X .• v. je padarė lenkų vyriausy-ir paveda savo ministeriuiSiūlydama užmegsti šito- v.: isoglim„ siūlvdamos T.L

ji sako savo notoje, savo

Wilkes Barre, Pa., kovo
tą, kuria pareiškiama, kad linkvhp * H k„_ 28 — Bal. 10, kun. Jonas J.unKyDe gan rureu Kai ku ’

_ ... ... rios reikšmes tolimesnėje ~ TrLenkija diplomatinius , ■ dėi Vilniaus Nps' Worcester, Mass., Sv. Ka-.Kovoje dėl Vilniaus. Nes zimiero bažnyčioje, kovo 
! Lietuva jejo j diplomati- 28 - Bal. 3, kun. Adomas 
mus santykius SU Lenkija Mnrknnjią MTr

, ne gerų norų vedama, o ap- .Pittston,’ Pa., bal. 3 — 10, 
Kitas kun. Mykolas Urbonavi- 

! klausimas, kaip toliau plė- čius, MIC ir kun. Jonas J.

Lietuva sutinka užmegsti rios reiliįm€s tolimesnėje
I nvilrim r1ivAl/A»v»a titbiiic **

zijos, Anglijos, Latvijos ir tenkinti Lenkijos vyriau- keįgta

kiu būdu diplomatinius 
santykius tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, Lenkija reika
lauja taip pat, kad lenkų 
pasiuntinybei Kaune būtų 
užtikrintos normalinės vei
kimo sąlygos ir, pradedant 
kovo 31 d., galimumas su
sisiekti su savo keliais, o 
taip pat paštu, telegrafu 
ir telefonu. Tą patį iš savo 
pusės Lenkijos vyriausybė '''į^jos ultimatinis di-
užtikrina ir Lietuvos pa
siuntinybei Varšuvoje.

JAU ĖJO DERYBOS
Kaip iš įvairių šaltinių 

gaunama patirti, jau šių 
metų Lietuvos ir Lenkijos 
ėjo neoficialūs pasitarimai 
apie šiokį ar kitokį santy
kių sureguliavimą tarp šių 
valstybių. Pasitarimus ve
dė privatūs asmens, tačiau 
su savo vyriausybių žinia. 
Kovo mėn. 17 d. Lietuvos 
vyriausybė davusi savo į- 
galiotam ministeriui Pran-

santykiai, kai diplomati
niais atstovais bus pasi- 

99

1 (TSB yra Lietuvos val-
..... _ ėdžios finansuojama propa-

bei įspėjimų, siūlydamos Taline painformuoti apie gandinė žinių agentūra To- 
lenkams nuosaikumą. Tos tai Lenkų vyriausybę per dėl iš tų žinių galime su- 
pačios vyriausybės, Lietu- jos pasiuntinį Taline, 
vai pataria įeiti su Lenki- “Pagal Estijos laiką 12 
ja į diplomatinius santy- vai. (mūsų laiku 11 vai.) 
kius. Lenkai sutinkąą kad Lietuvos ministeris Taline 
Lietuva, megzdama su pasikeitė su lenkų pasiun- 
Lenkija diplomatinius san- tiniu notomis, liečiančio- 
tykius, galinti vienašalis- mis diplomatinių santykių 
ku savo pareiškimu laikyti užmezgimo klausimą.

I
 VIVI io tų 1*1111gdlllllC O U. 

prasti valdžos nusiteikimą 
Lietuvos - Lenkijos santy
kių klausimu.)

New Haven, Conn., bal. 4 
— 10, kun. Adomas Mor
kūnas, MIC.

Brockton, Mass., bal. 3 — 
17, kun. Alphonsas Jagmi
nas, MIC.

Maizeville, Pa. bal. 11 — 
17, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

Detroit, Mich., bal. 10 — 
17, kun. Juozas Vaitkevi
čius, MIC.

Vilniaus ginčą esant neiš
spręstą. VISAI NESIJAUDINA

“Nuosaikesnieji Lietu- 
plomatinių santykių reika- vos visuomenės sluoksniai 
lavimas, be abejo, turi pla- į diplomatinių santykių už 
tesnių tikslų, tuo tarpu mezgime nemato nieko y 
dar nepaaiškėjusių. Nes 
kovo mėn. 11 d. ties admi-į 
nistracijos linija įvykis ne
duoda lenkams rimtos prie
žasties panašiems griež
tumams. Lenkų ultimatu
mas Lietuvos visuomenėje 
sukėlė suprantamą susi
jaudinimą, tačiau reikia
ma šitokiais atvejais rim
tis buvo išlaikyta. Su ne
kantrumu buvo laukiama

patingo. Faktinai tarp Lie-’ 
tuvos ir Lenkijos šiokie to
kie santykiai jau seniai y- 
ra. Lietuvos ir Lenkijos 
valdžios atstovai dažnai 
susitikdavo ties adminis
tracijos linija įvairiems 
nesusipratimams išaiškin
ti. Iš Lietuvos žmonės nu
važiuodavo į Lenkiją, o iš 
Lenkijos į Lietuvą tiktai 
važiuodavo per Latviją ar-

f

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivą Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę J Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK
Patogu* geležinkeliais susisiekimas IS Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbės! me jums iSgauti svečią ir 
immlgracijos vizas dėl JOsą giminią iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba
252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBUBG-AMEB1CAN UBE. 
NORTH GEIMAI LLOTD

i

spvnuya.ua
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DARBININKAS
(THE W0RKEB)

Pablished every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memoriai Day, Indeoendence Day, 

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

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.0. ASS0CIATI0N 0F LABOR
Entered as secosd-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boaton, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
. Acceptance for mailing at special rate of postage provided for M Section 1108 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
• i

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

LENKIŠKOS NESĄMONES

SUBBSCRIPTION KATES: 
Domestic yearly  ..................  I
Foreign yearly .......................... I.
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

54.06
55.00

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Kilni Didvyrybe Ir Pilkas
Gyvenimas

Malonu stebėti, kad mūsų jaunieji inteligentai, 
“Amerikos” redaktoriaus tipo, karštai reaguoja į ma
no prozaingą išsireiškimą, jog garbingas šūkis “ver
čiau mirtis negu nelaisvė”, tinka tik didvyriams, kurių 
tautoj maža, gi eilinės pilkos minios gyvenime tie žo
džiai nedaug tebeturi praktiškos vertės. Tiesa, tas ma
no posakis labai blogai skamba, ir šiuo patriotinio į- 
karščio momentu man priderėtų tuos žodžius atsiimti. 
Tačiau — kaip tiktai dėl esamojo momento pavojingu
mo, aš pasiryžau juos palikti kaip stovi. Man būtų la
bai pigu patriotingai (šiuo kartu gal ir demagogiškai) 
riktelti: mirkime už tėvynės laisvę! — dėlto, kad as
meniškai aš čia nieko nerizikuoju: kad ir pasisiūlyčiau 
į savanorių eiles, nieks manęs nepriimtų. Taigi visais 
atžvilgiais man būtų labai patogu patriotiškai šūkauti. 
Bet sąžinė man sako, kad taip šūkauti dabar pavojin
ga, nes kur liepsnoja, ten reikia ne aliejaus, o šalto 
vandens. Tad prozaingas mano pareiškimas nėra mano 
įsitikinimų išraiška, bet tiksliai sugalvotas karščiui 
antidotas.

Darnaus jaunimo ryžtumas mirti už tautos laisvę 
yra neužginčyjamas gyvenimo faktas. Bet drauge su 
juo eina ir kitas neužginčyjamas gyvenimo reiškinys— 
pilkojo žmogelio prisirišimas prie grynai konkrečių 
dalykų: šeimost nuosavybės ir kitų gyvenimo patogu
mų, ir plaukiąs iš to nenoras statyti savo gyvastį pa- 
vojun, ypač kuomet yra aišku, kad heroiškas pasišven
timas gali būti visiškai nenaudingas. Negalima paneig
ti, kad tuo du priešginingu reiškiniu dažnai gyvenime 
susiduria. Taip vadinamas kilnusis patriotizmas reika
lauja, kad pirmąjį ko aukščiausiai iškeltume, gi į ant
rąjį žiūrėtume su panieka. Bet ar pirmasis — kilnus 
be atodairos pasiaukojimas — yra visados tikslus ? Ar 
jis jau nebeturi išskirčių? Man rodos, kad taip.

Pasiryžimas mirti už laisvę labai girtinas, kuo
met yra nurodymų bei šansų, kad mirtis nebus veltui. 
Taip buvo nepriklausomybės kūrimosi metu — mirta ir 
laimėta. Bet kuomet nėra jokių laimėjimo šansų, tada 
mirti už laisvę veltui būtų gryna saužudystė. Taip, 
man rodos, dalykai stovėjo pastarame su lenkais susi
kirtime. Didvyriški jaunuoliai nebūtų gavę nė progos 
už laisvę numirti, nes Hitleris su lenkais būtų užėmę 
Lietuvą pirmiau, negu jaunimas būtų spėjęs susimobi- 
lizuoti. Jei banditas netikėtai atkiša revolverį, tai ir 
drąsiausias žmogus iškelia rankas: nėra kaip parody
ti savo drąsos, nes anas vienu piršto spustelėjimu gali 
drąsuolį nudėti. Net pats ryžtingiausias žmogus ban
ditui nesipriešina ir laukia patogesnės progos jį nu
ginkluoti. Man rodos, panaši buvo ir lietuvių padėtis.

Kai dėl antrojo gyvenimo fakto — pilkosios minios 
nenoro pasiaukoti, o tuo labiau mirti, mes galima su 
panieka į tą faktą žiūrėti, bet jo iš gyvenimo neiš
brauksime. Jis yra ir bus. Ir ne vien liaudyje. Jis yra 
ir viršūnėse ir, deja, ar tik nebus įsibriovęs į pačius 
aukščiausius valdžios sluoksnius. Taip išeina, kad val
džios viršūnes tenka prie pilkosios minios priskaityti..i

Bostono lenkų laikraštis tyčiojasi iš lietuvių pro
testų. Anot jo, protestuojantieji lietuviai ant juoko sa
ve pasistatė, nes lenkų vyriausybė pareiškė pagerb
sianti Lietuvos nepriklausomybę. Tad gi prieš ką čia 
protestuojama? Antra vertus,—teigia lenkų laikraštis 
— glaudesni santykiai su Lenkija apsaugosią lietu
viams Klaipėdą nuo vokiečių puolimo. (Tur būt norė
ta pasakyti, apsaugos lenkams Klaipėdą). Kai dėl Vii-} 
niaus, nesuprantamos esą čia lietuvių pretensijos, nes! 
Vilnius, girdi, 90 nuoš. lenkiškas. Jeigu lenkai eitų lie
tuvių logika, tai jie galėtų turėti pretensijas prie visos 
Lietuvos (ar jie tų pretensijų kada atsižadėjo?) Su vai-i 
kų sutartis? — Tokios sutarties visai nėra buvę. Įvy
kusios tik 24 valandų karo paliaubos, kurias padaręs 
kažkoks Inkų karininkas (net ne generolas) su lietu
vių karininku. Kalbamieji karininkai neturėję teisės 
išspręsti Vilniaus likimo. Lenkijos vyriausybė nieko 
bendra Su ta sutartimi neturėjusi.

Taip rašo lenkų laikraštis. Ta Suvalkų sutartis, 
matyt, giliai įstrigo į lenkų sąžinę (ne tiek gal į jų są
žinę, kiek į “unarą”), kad net melagystėmis bando iš 
jos išsisukti. Jei Suvalkų sutartis nebuvo valdžios pa
daryta, tai kam Želigovskis kėlė prieš ją “maištą”, pa
reikšdamas, kad jis negali pakęsti tokio negarbingo 
atidavimo Vilniaus lietuviams? Juk jis, armijos va
das, vienu žodžiu galėjo sulaužyti padarytąją kokio 
ten karininko sutartį, ne tik neskelbdamas to pasau
liui, bet ir prieš savo štabą nesiteisindamas. Pagaliau, 
paliaubų susitarimo nė panaikinti nereikėjo. Išsibaigė 
24 valandos, ir sutartis savaime nebeveikia. Gi Želi
govskis pakėlė dramatišką riksmą prieš visą pasaulį, 
kad jis tokio savo valdžios žygio nepakenčia ir kelia 
maištą, puldamas ne tik Vilnių, bet ir visą Lietuvą. 
Reiškia, pats Želigovskis sumuša dabar kilstančias 
lenkų melagystes. Ne, lenkeliai. Suvalkų sutartis bu
vo jūsų vyriausybės padaryta. Jos sulaužymas tai toks 
jūsų “garbei” smūgis, kad ir meluoti tinkamai nepajė
giate (kas pas lenkus tiesiog neįmanoma).

Kai dėl Vilniaus lenkiškumo, tai ir čia netiksliai 
pasakyta. Jei Vilnius nelietuviškas, tai jis nė nelenkiš
kas. Jis pusiau žydiškas ir tik dalinai gudiškas, lenkiš
kas ir lietuviškas. Jeigu visi moką lietuviškai vilnie
čiai išdrįstų viešai su lietuvių kalba pasirodyti, tai len
kiškas gaivalas turėtų trauktis į šalį, nes ne tik lietu
viai, bet ir žydai prabiltų lietuviškai. Lenkai tuomet 
pasirodytų mažumoj, nes baltgudžiai tai jau tikrai 
prie jų neprisidėtų. Jei šiandien Vilnius atrodo lenkiš
ku, tai vien dėl šovinistinio lenkų teroro.

Sakote, lenkeliai, kad lenkiška bičiulystė appsau- 
gos lietuviams Klaipėdą nuo vokiečių puolimo. Ji nuo 
nieko neapsaugos, tik pridirbs lietuviams rūpesčių, su
sikrimtimo ir žalos. Lietuvos nepriklausomybė ant po- 
pierio kol kas pasiliks, bet vidaus gyvenime ji bus ge
rokai pakasta. Lenkai kišis visur ir jų pretensijoms 
nebus galo. Dėl jų atkaklumo gali kilti kivirčių ir net 
rimto sąjūdžio lietuvių tautoj, ir tada vėl teks šauktis 
Hitlerio pagalbos, kad lietuvius suvaldytų (lenkai vie
ni nesuvaldys — jie tai žino).

Tuo būdu, nuo vokiečių puolimo nieks nebus ap
saugota, net ir patsai Danzigo koridorius, su Šlionsku 
ir Poznanium.

Mes puikiai žinome, kad Lenkija siekia vadovybes 
Rytų Europoj prieš rusus ir vokiečius — su vokiečių 
pagalba. Reikia tikrąi lenkiško proto tokioms iliuzi
joms bei svajonėms tikėti. Atitrauk Hitlerį, ir lenkai 
lieka bejėgiai. O Hitlerio nereikės atitraukti, jis pats 
atsitrauks, kai nužiūrės tinkamą momentą. Tuomet 
pasikartos XVIII amžiaus istorija — ketvirtas Lenki-1 
jos pasidalinimas, ar verčiau, ištisas prie Vokietijos! 
prijungimas. K.

i
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IŠKONEVEIKIMAS TRIJŲ 
GERB. KUNIGŲ

A. P. Sandys

KRISTAUS KANČIA
Kodėl Kristus mūsų Iš

ganytojas paliko skraistė
je savo šventojo veido žy
mes? Kodėl, Jis palaikė ir 
apsaugojo tuos įrankius— 
kryžių vinis, erškėčių vai
niką, kurie buvo Jo mirties 
piežastimi ? Kodėl liko 
brangintinas Jo karstas ir 
drobulė, kurioje Jo šven
tasis Kūnas buvo įvynio
tas? Ar ne dėl to, kad mes 
nuolatai turėtume prieš sa
vo akis mūsų Išganytojo 
kančios paveikslą, dažnai 
tą Kančią apmąstytume.

Kad dar giliau atvaiz
davus tą Jo Kančios pa- 

’ veikslą mūsų širdyse Jis į- 
steigė nukruvinąją Šv. Mi
šių auką. Šv. Tomas Akvi- 
nietis laiko šią Auką di
džiausiu ir garbingiausiu 
Dievo padarytu stebuklu. 
Šv. Augustinas sako: ‘Nors 
Dievas visagalingas, Jis 
nepajėgė daugiau duot; 
nors visa išmintingas, ne
rado ko tinkamesnio su
teikt; nors visa turtingiau
sias, neturėjo ko branges
nio paaukot”. Kadangi šv.

Mišios buvo mūsų Išgany- 
tojaus įsteigtos nuolati
niam Jo Kančios atmini
mui, netenka visai abejoti, 
kad mūsų Viešpats pagei
dauja, kad mes tą Jo Kan
čią apmąstinėtume, kad 
tos Kančios posmais gy
ventume. Jis patiria neap
sakomą džiaugsmą kuo
met mes Jo tvariniai tas 
Jo žmonijos atpirkimo va
landas atjaučiame ir ap- 
mąstinėjame.

Šv. Pranciškus Asyžietis 
Šv. Dvasios apšviestas ma
tė, kad Kristaus Kančios 
apmąstinėjimas labiausiai 
iš visų dievotumų mūsų Iš
ganytojui patiko. Jis dėl to 
pašventė visą savo gyveni
mą tos Kančios pažinimui, 
daugiau ir daugiau didin
damas savo meilę prie Jos, 
taip kad pagaliau jis liko 
vertas sulaukti tos Kan
čios žymės, stigmatas sa
vo rankose, kojose ir šerne.

Kad Išganytojas įvertino 
ir brangino savo Kančią 
parodo tas faktas, kad Jis 
paliko tos Kančios žymes

“Vienybes” 64 N. (kovo 18 d.) korespondentas į 
Vietinis iškoneveikė visai Amerikai plačiai žinomus ir

Tai tik bendri gyvenimo bruožai. Tenka pabrėžti, gerbiamus tris Lietuvos veikėjus kunigus: P. Jurą, A. 
kad lietuvių tauta šiuo laikotarpiu labai patriatingai Petraitį ir J .Vaitiekūną, išvadindamas juos “išgamo- 
nusiteikusi ir pati pilkiausioji visuomenė būtų šokusi 
mušti lenkus, jei ne Hitleris. Bet žiūrint į padėtį kaip 
ji yra, dabar verčiau reikia raminti negu kurstyti mū
sų tautą, kad ji nepadarytų kokio neapdairaus žings
nio, kurs būtų panašus į politišką saužudystę.

Tenemano patriotingi lietuviai, kad aš čia kryps-* 
tu į tautininkų politikos apgynimą. Anaiptol. Aš tik 
bandau apsvarstyti susidariusią padėtį. O kaip ji susi
darė ir kas ją sudarė, tai visai atskiras klausimas, ku
rio dabar neliečiu. Jis kol kas perkarštas čiupinėti. Mū
sų išeivijoje yra tokių karštuolių, kuriems dabar nė 
tautininkų vardo negalima paminėti. Tiesiog nejauku 
ir nespausdintina rašyti, kaip jie atsiliepia apie tauti
ninkų vyriausybę už “Vilniaus pardavimą”. Net šaltai 
apie tai kalbėti reikia nemaža drąsos. Tačiau tas klau
simas vargu bebus išvengtinas. Netolimoj ateity patyš 
tautininkai bus priversti jį šiaip ar taip rišti, nes jie 
bežiūrint atsiras tarp kūjo ir priekalo: tarp neįmano
mų lenkų reikalavimų it griežto lietuvių tautos pasi
priešinimo. Medaus mėnuo tautininkams praslinko. Da
bar teks ragauti iš karčios taurės, kurią jie patys ligi 
dugno sau pripylė. K.

mis” it “niekšais” — tai labai skaudūs ir užgauliojanti 
žodžiai! ,

Kas tai tas p. Vietinis — aš nežinau, nė žinoti ne
noriu; tačiau, kadangi “Vienybė” yra įdėjusi šią kores
pondenciją į savo skiltis be jokių pastabų, tai reiška, 
jog ji pati pritarianti šiems iškoneveikimams.

Tam pritardama “Vienybė” ir nepasimato, jog ji 
pati sau prieštarauja. Ji dedasi mandagiausioji ir kuk
liausioji, su pasibiaurėjimu pažymėdama kitų laikraš
čių netikslius, ar netinkamus išsireiškimus, o pati savo 
skiltyse gausiai pilsto pamazgas ant kitų, kurių pažiū
ros skiriasi nuo jos pažiūrų!

AŠ neabejoju, jog “Vienybei” rūpi Lietuvos, mūsų 
brangios Tėvynės, gerovė. Tačiau, ji, priklausydama • « *■- 4 4 > , - a J • - — J - - - J * 1 -

džią? gi tikriausieji patrijotai (tautininkai, kr. demo
kratai, Ūkininkų S-ga, D. Federacija ir net socialistai 
liaudininkai). Už šitą perversmą ploja jiems ladučius 
Lietuvoje ir Amerikoje irgi tikrieji patriotai!

Griniaus valdžiai griuvus, susidarė koalicinė val
džia, kuri palaipsniui pateko vien tautininkų partijai. 
Ši pradėjo saviškai valdyti Lietuvą, ne tiktai neatsi
žvelgdama kitų pažiūrų partijų teisingų pageidavimų, 
bet ir užgaudama daugumos Lietuvių tautos tikybinius 
jausmus.

Lietuvos Konstitucija laidojo piliečiams tikybos, 
žodžio, asmens laisvę. Taigi, ir pasipylė protestai, rei
kalavimas sau laidotojų teisių. Tautininkų “valdžia” 
(ne tauta) užčiaupė jiems lūpas policijos priemonėmis, 
ko dėliai nukentėjo daug tikrai mylinčiųjų savo tėvynę 
Lietuvą žmonių!

Amerikos Jungtinėse Valstybėse, šiam laisvės 
krašte, šitokių suovaržų nėra. Taigi, Amerikos lietu
viuose pradėjo kilti protestai, kurie, suprantama, suai
dėjo ir aidėja per susirinkimus ir spaudoje.

Protestus keldavo ir kelia visų pirma tie, kurie ne
paprastu būdu darbuodavosi ir darbuojasi Amerikoj 
dėl savo brangiausiųjų idealų — tikybos ir tautybės, 
nesigailėdami nei savo vargo, nei savo turto — tvirto 
nusistatymo ir būdo žmonės. Kaip tik šiai rūšiai ir pri
klauso tie, aukščiau minėti, “Vienybės” šmeižiami ku
nigai: Jūras, Petraitis ir Vaitekūnas. Šių trijų kunigų 
tautiškumą (meilę tėvynei) gali užginčyti tiktai tie, 
kurie turi akis, o nemato, turi ausis, o negirdi. Iš jųjų 
darbų pažinsite juos.

Man teko arčiau susipažinti su šių trijų kunigų 
darbštumu ir jųjų kilniais siekiais.

Kun. Jūras iš pat savo kunigavimo pradžių atsižy
mėjo savo kova prieš bolševikus ir kitus laisvamanius 
savo prakalbomis, o ypač rūpesniu savo parapijoj: pa
laikyti ir platinti dorą ir tautybę. Aš pats savo akimis 
mačiau ne kartą, kiek savo lėšomis parsigabendavo į- 
vairiausių knygų ir išdalydavo jas parapijiečiams, kad 
šie apsišviestų ir sustiprėtų tikybiniu ir tautiniu atžvil
giu!

Kun. Petraitis, dar klierikas būdamas, kovodavo 
už tikybą ir Lietuvą, čia važinėdamas su prakalbomis, 
čia su paskaitomis, čia mokydamas jaunimą lietuvių 
kalbos. Šio savo nusistatymo jis ne tik nenustojo beku
nigaudamas, bet dar padidino savo stropumą ir rūpes
nį : nebuvo tokio kilnaus sumanymo, kuriam jis nebūtų 
pritaręs; nėra tokios apšvietos, ar labdarybės įstaigos, 
kurios jis nebūtų rėmęs! Būdamas tvirto nusistatymo 
ir atviro būdo, kvėpuodamas tikrai katalikiškai lietu
viška dvasia, jis visados sako tiesą akyse, be jokio veid
mainiavimo!

Panašaus būdo ir kun. Vaitiekūnas. Jis per taip 
trumpą laiką Providence sugebėjo ne tiktai pastatyti 
naują bažnyčią, bet dar ir mokyklą, neatsižvelgiant 
taip sunkių laikų. Kam? Gi katalikiškai - lietuviškai 
dvasiai įdiegti augančiose kartose ir palaikyti suaugu
siuose!
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savo rankose, kojose ir šo
ne. Jos per visus ateisian
čius amžius bus Jo garbės 
pažiba ir meilus ir garbin
gas mūs Atpirkimo primi
nimo ženklas.

Dažnas Kristaus Kan
čios apmąstinėjimas pa
gelbėti mums pergalėti 
mūsų geidulių išsišoki
mus; numalšina ir suval
do juos. Šv. Augustinas 
mini, kad kuomet piktoji 
dvasia ji nešvariomis min
timis apnykdavo, jis visuo
met kreipdavosi į kenčian
tį Išganytoją, kuriame vi
sados rasdavo paguodos ir 
sustiprinimo.

Toliaus šis dažnas Kris
taus Kančios apmąstinėji
mas užtikrina mums lai
mingą šiuo gyvenimo die
nų užbaigimą. Šv. Griga
lius Didysis užtikrina 
mums šią laimingą mirtį 
sakydamas: “Būkite san- 
gailingi kartu su mūsų 
Viešpatimi Jėzumi Kristu
mi. Užsiiminėkite Jo šven-» 
tos Kančios ir Žaizdų ap- 
mąstinėjimu ir likite užti
krinti, kad mirties valan
doje jūs būsite Jo paguo
dos dalininkai”.

Gavėnios metu kiekvie
nas iš mūsų privalėtų kas
dien apmąstinėti kokį nors 
mūsų Išganytojo Kančiosh 
posmą. Nėra reikalo, kad 4 
tas apmąstinėjimas būtų 
ilgas ir tęsus. Užtenka, 
kad dienos bėgyje kartkar- ( 
temis prisimintume vieną 
kitą mintį, dievotai suža
dintume savy užuojautą 
kenčiančiam Kristui, kurį 
tenka tiek daugel kartų 
sutikt vargšo, nuskriaus
tojo asmenyje. Sujungki- 
me tą Kristaus gyvenimą, 
Jo Kančia su mūs einamuo’ 
ju gyvenimu; įneškime tą 
Jo Kančios pasišventimo- 
dvasią visose gyvenimo 
srityse. Nelaukime kol nu
vyksime bažnyčion Jo 
Kančios apmąstinėti. Ne
žiūrint kur būsim, kokį 
darbą dirbsim, prisimin
kim tuos faktus, kad Kris
tus už mus mirė, mus at
pirko. O jei kartais gyve
nimas atrodytų mums nuo-/ į 
bodus, sunkus, vargų pa-/ 
kalne, atsiminkime tuo
met, kad ir “Kristus kentė
jo už mus ir paliko mums 
pavyzdį, kad sekiotume Jo 
pėdomis”. Pažvelgę toliau 
pamatysime, kad yra dar 
nelaimingesnių už mus; y- 
pač gi tokių, kurie pažinti 
nepažino Tikėjimo paguo
dos. Atsiminkime, jei turi
me Kristų savo širdy, turi- / 
me rojų savy: “Nes kaip i 
mums gausiai tenka Kris
taus kentėjimų, taip pat 
per Kristų apsčiai suteikia
ma mums paguodos”. (2 
Kor. I, 5).
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SENIAUSIAS EUROPOS 
DIENRAŠTIS

Taika ir karas, tai dvi priešingybes; bet taika, 
kuri nepagrįsta visuomenės širdyse artimo meilės 
dvasia — pavojingiausia karo kibirkštis.

lyse ari 
birkštis.

brangios Tėvynės, gerovė
tautininkų partijai neatskiria, ar nenori atskirti dvie- tai: 
jų, vieną nuo i
Lietuvos

■|
Visos jo prakalbos ir pamokinimai tai nuolatinis 

šūkis: “Dėl DIEVO ir Tėvynės!” Nuolatinis raginimas
“Laikykitės tikybos ir tėvynės! Palaikykite kata-;

• >2 _ A . • *1- -1. • T-b ___ .1—  -.U 1^*A ‘antro labai skirtingų dalykų, būtent: ūkiškai lietuvišką spaudą! Reikale ir galvą guldykite! 
_____ os tėvynė (tauta) ir Lietuvos Valdžia. už DIEVĄ ir tėvynę!” Apie tai jis kalba it dieną, ir 

Tėvynė (tauta), ar šiokia, ar tokia, yra visados naktį!
mylėtina ir gerbtina. Valdžia gali būti tinkama, ar Galima sutikti, ar nesutikti su jųjų politiniais nu- 
netinkama; ko dėliai yra it keičiama, o kartais net ir sistatymais, tai jau kitas dalykas; tačiau, pavadinti 
būtinai keistina, jei jos užsimojimai priešinasi daugu- juos “išgamomis” ir niekšais” tai jau mažiausia pasa- 
mos nusistatymui ir siekiams.

Gi Rusų tauta yra visados gerbtina; tačiau, argi 
gerbtina yra dabartinė još valdžia — bolševikai?! Tą

kius, NEKULTŪRINGA!
Jie pilnai verti ne iškoneveikimo, bet gilios pagar-

___ ____________... Tą bos, kadangi, jei mes nebeteksime šitokių darbininkų, 
patį matome ir kitose valstybėse (Ispanijoje, Meksiko- tai Lietuva, bent čia Amerikoje žlugs!
je ir kitur). Gi ir Lietuvoje kas nuvertė Griniaus vab Kun. Al, Kablys, MIC.je it kitur). Gi ir Lietuvoje kas nuvertė Griniaus vab

Dėl pirmos vietos spaudos is
torijoje kovoja Anglija ir Pran-i « 
cūzija. Anglai sakė, kad pirmu4 
tinis Europoje dienraštis buvo! 
įsteigtas 1668 metais — “Thel 
English Mercury". Prancūzai \ 
nurodinėjo į garsųjį “Gazete”,v 
kurį 1631 metais įkūrė Teofras- \ 
tas Renodotas. Tačiau dabar pa
aiškėjo, kad nei vieni, nei kiti 
nėra teisūs, nes dar 1605 me
tais spaustuvininkas A. Were- 
wen Antverpene buvo gavęs iš 
kunigaikščio Alberto privilegiją 
leisti dienraštį, vardu “Njuwe 
Tidftingen”. Sis dienraštis, 12x 
17 ctn. formato, turėjo nuo 8 iki 
16 puslapių. Jis buvo leidžiamas 
prancūzų ir flamandų kalbomis. 
Laikraštis buvo leidžiamas iki* 
1827 metų, t. y. 222 metus.
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ARČIAU SAVO TIKSLO
Jaunimas yra pati gražiausia žmonijos dalis. Jau- 

tėvų viltis, tautos ateitis. Nenuostabu todėl,nimas 
kad šeimos taip ir tautos išleidžia didžiausias pinigų 
sumas jaunimui šviesti ir auklėti. Šių dienų skaudžiau
si konfliktai yra kova tarp valstybės ir šeimos už vai
kus ir jų auklėjimą. Bažnyčia, žinoma, visuomet palai
ko ir gina prigimties teisę: vaikai yra tėvų ne valsty
bės nuosavybė ir jokia galia negali šos teisės iš tėvų 
atimti. •• • ’

Niekas taip rielinki laimės kitam kaip tėvai savo 
vaikams. Ir tiktai įvairos kliūtys sutramdo visišką.tė- 
vų pasiaukojimą savo vaikams. Tiesa, at
sitinka, jog nemokyti tėvai nepajėgia suprasti mokslo 
vertės ir todėl švietimą paneigia. Bet toksai tėvų tipas, 
ačiū Dievui, pas lietuvius smarkiai mažėja. Pas mus 
dažniausiai neturtas verčia tėvus atsisakyti savo 
skaisčiausių vilčių — duoti savo vaikams mokslą ir tin
kamą išauklėjimą, juo labiau, kad eiti mokslą brangiai 
kaštuoja.

Tai labai gerai suprato lietuvių visuomenės vadai. 
Gyvenime jie sutiko nenugalimą kliūtį — buvo reika
lingos didelės pinigų sumos, kurių mūsų išeivija netu
rėjo. Jeigu ir pasisekė nedideliam lietuvių jaunuolių 
būriui pasiekti aukštesnio mokslo, tai buvo nedidelis 
mūsų jaunimo nuošimtis — mažutė dalelytė, negalin
ti patenkinti kultūringos tautos reikalavimų. Deja, ir 
to mažojo būrelio didesnioji dalis nueina paprastai sa
vais keliais, savo tautai nieko gera nepadarydami, nes 
svetimų išauklėti jie žiūri į savo tautą kaip į sau sveti
mą, kartais net su panieka.

Ir visgi lietuvių tautai buvo reikalinga sava lietu
viška šviesuomenė. Mūsų vadai nenusiminė, nenuleido; 
rankų. Jie nutarė, kad iš paprastų menkučių centų turi 
būti surinktos reikalingos sumos švietimo reikalams. 
Realistai į tai tik nusišypsojo. Tačiau idealistai ėmėsi 
darbo. “Lašas po lašo ir akmenį ištašo”. Pradėta skelb
ti mūsų spaudoje, įvairiose prakalbose, seimuose, kad 
Amerikos lietuviams reikalinga savoji aukštoji mo
kykla — kolegija. Pradėta ir aukos rinkti: pirma cen
tais, paskui doleriais ir pagaliau šimtinėmis. Atsirado 
ir tūkstantinių. Nepraėjo nė dešimtis metų ir nepasi- 
jutome pasiekę savo tikslo.

Pradžioje toji įkurtoji kolegija buvo mažutė ir la
bai varginga. Nevienas lietuvis, 
pirmuosius žingsnius, karčiai nusišypsodavo, metęs a- 
kį į kurią nors didelę Amerikos kolegiją. Metai slinko. 
Iš tos mažutės kolegijos pradėjo augti didesnė, gražės- i 
ne ir stipresnė mokslo pajėga. Patsai gyvenimas iš
sprendė tos kolegijos likimą — jinai buvo būtinai rei
kalinga !

Nuolatos augąs mokinių skaičius kolegijos vado
vybę vertė ieškoti naujų patalpų, naujų galimybių. Die
vo Apvaizda laimino, katalikiškoji visuomenė nuošir
džiai ją rėmė. Šių davinių pasėka išaugo gražioji Ame
rikos lietuvių kolegija — Marianapolis.

Kaip kiekvienoje švietimo įstaigoje, kuri auga ir 
plečiasi, taip ir Marianapolyje atsiranda gyvi reikalai, j tas reikalas nesvyruojamai 
Šiandie patsai svarbiausias Marianapolio kolegijos rei- nusistatyti kovoje prieš 
kalas yra patalpų trūkumas. Būtinai reikalinga atskir-inuĮautgjjmą gj kova es
ti high school arba akademiją nuo kolegijos. To atsky
rimo reikalauja mokslo sistemos dėsniai, to reikalauja 
ir valstybės švietimo departmentas. Antra, studentams 
reikalingos gyvenimo patalpos kambariai arba dormi- 
torijos. Jeigu norime, kad studentai tinkamai mokin- 
tųsi, jiems yra būtinai reikalinga jų darbui ir gyveni
mui sąlygos.

Štai kodėl Marianapolio vadovybė vėl ėmėsi pio
nieriškų darbų — naujos statybos. Kadangi mūsų kole
gija yra sukurta ne biznio, bet idealo pagrindais, todėl 
ji yra nustačiusi kuomažiausį mokesnį savo studen
tams už mokslą ir pragyvenimą. Ši aplinkybė nė profe
soriams nė pačiai įstaigai neduoda galimybės sutau
pyti kitiems būtiniems gyvenimo tikslams. Ir kada iš
kyla statybos klausimas, kolegijos vadovybė privers
ta kreiptis į plačiąją visuomenę paramos.

Panašiai ir dabar, atėjus būtinam naujos staty
bos reikalui, kolegijos vadovybė kreipėsi į mūsų plačią
ją visuomenę ir, reikia pasakyti, susilaukė nuošir- 
džiausio pritarimo. Pernai buvo paskelbtas aukso va
jus: ieškota stambesnių aukų. Sumanymas surasti 100 
asmenų, aukojančių po $100 iki vasario 16 d. pilnai pa
vyko. Atsirado daugiau negu šimtas asmenų ir ben
druomenių. šis auksinis vajus dar nepasibaigė. Yra ne
maža asmenų ir bendruomenių, žadėjusių dar šiais me
tais paaukoti po šimtinę.

Bet Marianapolio kolegijos reikalas yra mūsų vi
sos tautos reikalas. Ne vien tik tie teturi remti kolegi
ją, kurie išgali paaukoti po šimtinę. Ją gali remti kiek
vienas, kuris teišgali jai suteikti ir mažiausią auką. Iš 
tokių tai aukų sukurta Amerikos lietuvių kolegija. Bet 
mes turime dar ir ne būtinai turtingų, visgi pasiturin
čių lietuvių, kurie įvairiose profesijose, bizniuose ar 
amatuose prasimušė gyvenime ir šiandie gali ištiesti 
savo duosnią ranką mūsų patiems gyviausiems tautos 
reikalams.

Šiuo atveju mes pradedame sidabrinį vajų ir krei
piamės į pasiturinčius Amerikos lietuvius, kurie su
pranta mokslo prasmę, jį atatinkamai vertina ir kurie 
Šiandie jau gali savo lietuviškai kolegijai suteikti fi
nansinę paramą. Mes kreipiamės šiandie į visus Ameri
kos lietuvius profesionalus, biznierius, amatninkus Ir 
šiaip jau pasiturinčius savo tautiečius, prašydami pa- 
aukoti Marianapolio kolegijos statybai po Labai 
nuoširdžiai prašome savo auką arba prižadą ištesėti iki 
Darbo Dienos — Labor Day, Rugsėjo 5 d., 1938. Visos 
aukos bus skelbiamos mūsų spaudoje. Visiems profe-

DARBININKAS

Lietuvos kariuomenės su visuomene susiartinimo šventėje.

Stud. A. Tamulis

LIETUVYBĖS REALIZAVIMAS 
GYVENIMO PRAKTIKOJ

Metęs kritišką žvilgsnį 
pirmuoju savo rašiniu į A- 
merikos lietuvių jaunimą, 
yra reikalas lietuvių visuo
menės gyvenimo plotmėje 
panešti lietuvybės . klausi
mą ryšyje su jos realizavi
mu jaunimo gyvenime.

Nesistatau sau tikslo for
muluoti arba kelti reikalą 
pagrindinės reformacijos 
lietuvių jaunimui ideologi
joje jos principuose, tuomi 
gal užsitraukčiau visuome
nės viešą opiniją, tačiau 
noriu tiktai keliomis minti- 

į mis, kilusiomis laisvojo 
projektavimo laiku, pasi
dalinti kas mažiau ar dau- j 
giau galėtų prisidėti prieš 
sriuvenančią nutautinimo 
periferiją.

Neabejoju, kad šis klau-1

auklėjime, kurios atitaisy
mas yra neabejotinas ir bū
tinai skubus reikalas, no
rint dalintis kultūrinės sta
tybos laimėjimais su užat- 
lantiškuoju jaunimu.

Aišku, kad sąryšy su tuo 
turės praeiti dvigubai laiko 
tiek, kiek ta klaida vystėsi, 
nes perdėm persunktas ne
lietuviška dvasia ir jos ne

rių netrūksta, bet ir tie pa
tys lietuviai, kurie turėda
mi pretenzijos lietuviškai 
elgtis, parodo lietuvybės 
reikaluose ignoraciją, nes 
šita neigiamoji inercija nė
ra aiškiai nusistačiusi su 
ar prieš ir jiems ši kova su
atvira žaizda mūsų jauni-, 
mo gyvenime mažiausiai 
kelia susirūpinimo.

I

Taigi pastarojo klausimo
įvairių nuomonių sukury- Siūlyk saulėtus sapnus, 
je, turėtume pasirinkti vie
ną iš daugelio ir kuri būtų 

į teisėta bei teisingo šios 
problemos išsprendimui ir

A. P. Sandys

DAINELE MANOJI
Skriski dainelė tu mano auksinė, 
Plauki švelniausiais aidais.
Linksmą melodiją kelki krūti

nėj, 
Skausmą paverski džiaugsmais.

Širdį paguoski nuo liūdesio pil- 
Gydyk opiuosius skausmus, i ną. 
Teik ramybės, teik nuotaikos

I

j atitaisymas ir neparody- Sykįu sėkmingas lietuvių

i bei sugebėjimo būtų toli entuziastiškas visų galimų

v • — — j • — į A n tzCL KZV- jVz | vi. a JTYcLvl. Olc A.ACL LA 1žiūrėdamas 1 musų - J ,, 4 . * Simas senai jau buvo įskel-:
----- -- ■ --- - tas ir jj diskutuojant gal

daug yra padėta energijos; 
ir laiko, ir kiek gal dėta bu
vo pastangų sulaikyti jau
nimą vis gilyn ir gilyn neš
dama lietuvybei sunkiai 
pagydomas žaizdas. Mes 
žinome, kad jaunimas yra 
pašauktas suvaidinti mūsų 

! tautos gyvenime svarbų 
Vaidmenį, tai mums lietu
viams yra svarbu suprasti

mės gal būt yra jaunimo 
pareiga ir būsimų laimėji
mų pagrindas, nes jauni
mas, kuris neturi tikro sa
vo vertės pajautimo ir ku
ris nedrįsta atvirai bei vie
šai stoti kovon su tuo kas 
naikina josios prigimties 
turtus, yra lig ta medžiaga, 
su kuria nieko laimėti ne
galima. Ji sugeba plaukti 
tik pavandeniui, kur neša 
nacionaliniai gyve n i m o 
polinkiai. Tarp kitko, rei
kia teigiamai pastebėti, 
kad jaunimas, kuris ilgisi 
laisvojo gyvenimo, kuris

LIETUVOS ŽINIO
kietu vos Generalinio 

Konsulato Pranešimai)
PIRMAS LIETUVOS PA
SIUNTINYS LENKIJAI

Kaunas — Kovo 25 c 
Lietuvos Pasiuntiniu Vai 
šuvoje paskirtas ligšiolini 

dvasią, Pasiuntinys prie Tautų Ss 
jungos gen. štabo pulk. Ks 
zys Škirpa. Lenkijos Ps

'?r,PAnl‘„d.!“±. .ak’™ siuntiniu Kaune — Ilgšio!
nis Pasiuntinys Latvija 
Chorvvat.

mas reikiamos tendencijos jntereSų apgynimas. Ir čia 
i bei sugebėjimo būtų toli entuziastiškas visų galimų 
prasilenkta su Amerikos jėgų sutelkimas lietuvybės 

1 lietuvių autoritetu. linkmei iškels neabejotinų
Neginčijamai yra aišku ataką> kad turime pirma 

j šios klaidos priežastis, dėl patyS aiškiai susiprasti, 
Į kurios džiūvo mūsų jauni- tampriai susiorganizuoti, 
mas gan ilgą laiką ir dėl —= • »—•---------- •
kurios šiandien vienas mi
lijonas lietuvių sielojasi.

IŠKRYPO
Amerikos lietuvių visuo

menė prieš 1918 metus, o 
ypatingai po nepriklauso
mybės paskelbimo buvo pa
šaukta talkon į Lietuvos 
kultūrinę kūrybą ir tada vi 

; somis jėgomis griebtasi už- 
į gesinti iš po karo liepsno- koks “idealas. Dabar kyla ųfeibrėžtų tikslų. 
| lyginti, išpurenti rusų su
želdintus dirvonus, kad 
kaip nors pasivyti kultūro
je bei civilizacijoje kitas 
tautas, kurias suskubo an-' 
kščiau iškelti bei realizuo
ti gyvybinį klausimą, ats- 

j tatant nepriklausomas val
stybes. Ir čia kaip tik už
sienio lietuviškoji visuome
nė buvo įtraukta į progre
syvinį darbą per kurią ži
noma turėjo atsipalaiduoti! linkumoj. Ar gerai šian- 
nuo aktualaus dabartinio dien lietuvis yra susipratęs 

i keliamo klausimo, kas aiš- į visuotinos pasaulėžiūros, 
ku yra pagrindo teigti, iš- krikščioniškosios dogmati- 
krypo iš normalios savo kos žvilgsniu? Ar kiekvie- 
formos.

REIKIA VIENINGUMO si^ilin^ i dabartinę Lietu-
Taip dalykams stovint 

vienintelis pozityvus šios 
padėties gelbėjimas yra en
tuziastiškai visų pajėgų

pozityviai kurti ir su pasi
aukojimu kovoti už savo i- 

i delaus bei lietuvybę.
Savaime darosi aišku, 

kad pirmiausiai turime aiš
kiai visuomeniniai susipra
sti kas esame ir ką stato 
prieš mus mūsų tauta iri 
gyvenimas, nes neturint 
plataus masto susipratimo, 
nėra galimas realizuoti bet

Sielos jautriąsias stygas. Į gaiš 
Plūdyki širdį jausmais armo- 

ningais, 
Skaidryk liūdnąsias svajas.

pavienis asmuo atsiekti ne
gali.

Aišku yra, kad Amerikos 
lietuvių organizacijos dar 
nestovi reikiamoj aukštu
moj ir silpnai organizacinis 
personalas nesugeba pakil
ti virš tos dabartinės laiko1 susisiekimo klausimais, 
dvasios judėjimo ir drąsiu 
žvilgsniu kovoti už savo 
organizacijos egzistavimą 
ir neliečiamumą.

Nesigilinsiu į visas smul
kmenas Amer. lietuvių or
ganizacijų, pažymėjau tik 
bendrais bruožais jų reika- 

i lingumą, einant prie savo

JAU PRASIDĖJO 
PASITARIMAI

Kaunas — Kovo 25 d. - 
i Šiandien Augustave pras 
dėjo Lietuvos ir Lenkijc 
komisijų pasitarimai kov 
19 d. notose numatyta:

KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIO PAREIŠ

KIMAS

| jančius griuvėsius juos su- klausimas, kaip eina susi
pratimo vyksmas lietu
viuose.

KULTŪRINĖ DEPRE
SIJA

Nors ir trumpu gyvenimu 
šiame pasaulio kontinente,: 
be didelio akylumo galima 
pastebėti kultūrinę depre
siją — defensyvą. Paim
kim nors ir keletą pavyz
džių viešojo gyvenimo ap-

!

nas lietuvis atatinkamai j-

vos vidaus padėtį, ar mato 
lietuvis, tuos tamsaus gy- 

> venimo viliojimus, nešan
čią mirtį jaunimo idealiz-

vis pažangiai totu- j -telldmas šijja lietuj
lėti, dažnai idėjų kovose, linkme, ir mes gana kom- 
kurios pasireiškia logiško- pilkuota jaunimo padėtis ir 
jo protavimo praduose, yra; gana agresyvios gyvenimo 
linkęs prie kraštutinumo 
pozicijų ir todėl jis įvairių 
srovių kovose dažnai persi
meta iš vieno ekstrimiz- 
mo į kitą, o ypatingai tada j 
kaip nėra išauklėtas auklė
tinių pažiūroms ir pergy
vena pasaulėžiūrų krizį.

KLAIDA AUKLĖJIME
Žvelgiant objektyviomis 

akimis į mūsų jaunimą ten
ka konstatuoti, kad yra pa-

Kaunas — Kovo 22 d. G< 
nerolas Dirmantas Seirr 
pareiškė: “neišsigandon 
nei lenkų šūkavimo, nei j 
divizijų. Dar neatėjo la 
kas karu spręsti ginčo; tu 
tarpu tesikalba diplom; 
tai”.

Susipratimu bei susior-1 
ganizavimu priartinsime 
prie kūrybinės bei veiklu
mo sintezės. Darysis aišku, 
kad veikimo klausimas turi 
kreipti į save daugiausiai 
dėmesio, jeigu norima, kad 
bet koks veiksnys gyveni
mo praktikoj prigytų. Vie
nas iš didžiausių kliūčių ir 
būtų užsibrėžtų uždavinių 
realizavimui konkrečiuose 
gyvenimo aplinkybėse tai 
nesugebėjimas pravesti 
produktingojo darbo kūry
bine veikla. Ši sritis ir yra 
sunkiausiai prieinama 
mums lietuviams. Mes pa
jėgiame kūrybiškai užsi
moti, bet nepajėgiame rea
lizuoti gyvenime, neturime 
pasiaukojimo dvasios, sto
ka iniciatyvos pakilti iš de
speracijos. Taigi nepasi
tenkinkime galvų lingavi
mams pritarinėti geroms 
iškeltoms idėjoms, reik tik
rai sukrusti, reik nuošir
džiai atsidėti jų realizavi
mams, reik geriausias sa-j 
vo pajėgas ir vienu dideliu 
užsidegimu išsiversti iš su-i 
stingimo ir nerangumo.

Pastatyti bendras užda
vinys nereiškia jau nuro
dyti visas priemones reika
lingas tam atsiekti. Jas nu
statyti smulkiai ir tinka
mai šį darbą suorganizuo
ti galėtų sutelktinės visų 
lietuvių pastangos.

Štai kodėl šis rašinys ne
sigailėjo kritikos žodžio ir 
lietuvių visuomenei, nes 
gvildenant šį lietuvybės! 
klausimą visų pirma turi
me pradėti nuo savęs ir kai 
šitie principai įeis į visuo
menės kūną per naujų kar
tų auklėjimą, tėvynė galės 
būti rami dėl išsiblaškiusio 
po visą pasaulį savojo jau
nimo.

Vilnius — Kovo 23 d. Si 
sitarus tarp Lietuvos 
Lenkijos paveikė ir Vi 
niaus lietuvių būklę; jai 
čiamas atslūgimas. Palai] 
sniui sustabdomos repres 
jos lietuviams.

Kaunas — Kovo 25 d. Nt 
šios dienos keturiom 
greitomis automatricom 
pradėtas susisiekim: 
Kaunas - Klaipėda. Keli 
nė trunka keturias valai 
das.I

Kaunas — Kovo 22 
Vincas Uždavinys !ai\ 
“Bremen” išvyko Amer 
kon, kur mano išbūti vi 
nūs metus.vienašališkus patrijotus, 

filisterius, kurie įsivarę į 
neva tai tautinio veikimo 
karštį stengiasi, prisidengę 
tautiškumo skraiste, skal
dyti lietuvių jaunimą, o ne 
suvienyti? Tiesa nevisiems 
lietuviams stoka tokio vį- 
suotino susipratimo, bet 
vis dėlto neproporcionaliai 
didelei daliai tenka.

aplinkybės, tačiau matosi 
aiškios perspektyvos šios 
kovos galutinas laimėji
mas. Tiesa, sunku yra rea
lizuoti kokį nors platesnį 
užsimojimą, kai šis susidu
ria su atradusia neigiama 
energija, sunku yra įgy
vendinti visa tai, bet jeigu 
sunku, tai dar nereiškia ne
galima arba neprivalome. 
Ir tikrai, kartais lietuvy- 

įbės žalingumui kenkia ne- žavimas mūsų gyvenime 
daryta neleistina apiklaida tiek lietuvybės priešai, ku-

I

I

ORGANIZUOKIMĖS
Antras lietuvybės reali-

siotialams, biznio ir amato atstovams bus gera išsigar- 
sinti. Jau pats išsigarsinimas bus didelis atmokėjimas 
už gražų duosnumą.

Mes tvirtai tikime, kad gražios lietuviškos širdies 
Amerikos Lietuvoje netrūksta, kad mes turime tūks
tančius gražiosios visuomenės, kuri tinkamai vertina 
dvasinius tautos turtus ir todėl jiems kelti ir ugdyti ne
pagailės $25.00. ar net daugiau, kad sustiprintų ir iš
ugdytų savo mokslo įstaigą į galingą tautinę pajėgą, 
laiduojančią mūsų tautai skaistų rytojų.

Kun. Dr. J. Navickas.

bus stiprus susiorganizavi- 
mas. Joks tikslas, turįs 
viešus reikalavimus negali 
būti įgyvendintas, jei jis 
nėra pastoviai bei stipriai 
paremtas organizacija. Ir 
be stiprios organizacinės 
pajėgos negalima laukti, 
kad šis klausimas sparčiai 
pažengtų į priekį.' Tai yra 
neišvengiamas ir būtinai 
reikalas, kad siekti tų gy
venimo laimėjimų, kuriuos

Keliaukite į Lietuva

HOLLAND-AMERICA

Tm Fl«9*bip $.$.
Patogūs, greiti ir Svarūs laivai. 
Lietuvi) važiuojant laimi paranki 
yra važiuoti šia linija.

Ijitvai išplaukia iš Ne* Yorko 
1938 m.:

KOTTERtlAM Balandžio 9
VOLENDAM Balandžio 23
STATENDAM Balandžio 28
V LENDAM Gegužė* ~
NĖW AMSTERDAM Gegužės 21
VOLENDAM Gegužės 28
Visata keliones reikalaia kreipki!? 
pas vietinius mūšy autorizuotus i 

genfus arba 1
HOLLAND-AMERICA LINE 

Artimiausią J. A. V. Ofisą

I

i



Antradienis, Balandžio 5, 1938

PHILADELPHIA, PA

v •

Šv. Jurgio Parapija

Lowell, Mass. 7:30 vai. vakare.

BROCKTON SAVINGS BANK

“THE BANK ON THE HILL”

sostomos atatinkamoms įstai
goms Lietuvoje, iš kurių sulauk
ta Lietuvos Valstybės dekoraci
ja Did. Kunig. Gedemino Ordino 
pavidale. Rap.

PADĖKA
KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE
rITTSBURGn, PA.

r *

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUO
LYNAS

Kovo 27 d. š. m. čia įvyko ne
paprastos istoriškos iškilmės. 
Kun. J. Milukas, Vytauto Ordi
no Ricierius, atvežė iš Lietuvos 
atstovybės Washingtone, Gedi
mino Ordino medalį, pagerbimui 
Motinos M. Chrysostomos, vo
kietės pranciškonės, pirmosios 
bendradarbės Šv. Pranciškaus 
lietuvaičių Seserų vienuolijos 
kūrime, ir didžiai pasišventu- 
sios auklėtojos pirmose naujo 
vienuolyno dienose.

dimo lietuvaičių savo Vienuoly
ne ir jų auklėjimo numatytus 
sunkumus, ji atidarė vienuoly
no duris lietuvaitėms ir jos to
dėl šiandien jau veikia. Buvo 
kreiptasis į kitų tautų vienuo
lijas, bet niekas prašymo neiš
klausė. Lietuvaitės Seserys vo
kiečių vienuolyne išgyveno tris 
metus, o paskui Motinėlė M., 

: Chrysostoma, baigusi viršinin-, 
kės terminą savame vienuolyne, 
atvyko į naujai pastatytą lietu- 

l Vaičių vienuolyną ir čia vadova- 
|vo tris metus, 1925 — 1928, iki 
kol vienuolynas tapo savyvaldis.

Kadangi jos darbas turi bega- 
. linės svarbos Vienuolynui ir

|

■ v . .1 buoteie, todėl ir buvo perstaty-Į
ne fk is pnezast.es jų u elnai Motina& M. 0,^.1 

•c m dorniintoc T .ia+iiviii • j

pažymėjo, kad suteikiamas Or
dinas, i
reikšmės ir darbuotės Lietuvių1 
išeivijoje, bet ir iš istoriško at
žvilgio. Tretininkai - Pranciš
konai atliko žymę rolę palaiky-! 
me ir gaivinime tikėjimo ir lie-1 
tuvybės. Dauguma vadinamų 
“Knygnešių” ir “Škapliemikų” 
buvo Tretininkai. Jie skleidė ap- 
švietą ir auklėjo kaimiečius lie
tuvius.

Kun. M. J. Kazėnas trumpai ir 
įspūdingai išdėstė Šv. Pranciš
kaus lietuvaičių Seserų istoriją. 
Jis yra daug pasidarbavęs prie

Susirgo Kazys Dryža
Pora savaičių atgal, ka

da lenkai šturmavo užimti 
vienuolijos kūrimo ir tvarkymo. Lietuvą, mūsų lietuvis pa- 
Toliau, programą sudarė giedo- triotas, stambus veikėjas 
jimas, muziką, sveikinimai kal
bos. Motina M. Aloyza nuošir- Dryža, 
džiai dėkojo pirmajai Vienuoly- j kiai susirgo. Skaudžios ži
no Motinai už jos pionieriškus nįos į§ Lietuvos, kuriai vi- 

jsą amžių tiek daug dirbo, 
j ir gausiai aukavo, labai gi
liai atsiliepė į p. Dryžos 
sveikatą.

Girdėdamas blogas nau
jienas, jis skubėjo pas vei
kėjus su aimanavimais: 
“ką reikia daryti ir kaip, 
kad pagelbėjus Lietuvai?”.

Worcester, Mass. —
Noriu išreikšti širdin

giausią padėką visiems, 
kurie prigelbėjo Moterų 
Sąjungos 69 kuopai pami
nėti dešimts metų sukaktu
ves. Dėkoju visiems, ypač 
klebonui kun. Vasiui už į- 
taisymą didelio gesinio pe
čiaus virtuvėje, kur darbi
ninkės, vadovybėje ponių 
O. Vaitkevičienės ir E. Za- 
karienės, prigamino gar
džių valgių skaitlingai mi
niai. Taip gi esu dėkinga 
poniai Marijonai Čižaus- 
kienei už prirengimą gra
žios programos ir vedimą. 
Dėkinga poniai Z. Žemai- 
taitienei, kuri per daugelį 
metų, yra vice pirm, kuo
pos ir buvo viso parengimo 
tvarkytoja. Dėkoju visoms 
programos dalyvėms, ku
rios yra jaunos Sąjungie
tės ir vyrams, kurie tą va
karą dirbo ir moterims pri- 

i gelbėjo. Negaliu pamiršti 
ir geraširdžių narių auko
tojų, nes visos norėjome, 
kad liktų gražaus pelno, ir 
iš tikro nemaža auka įteik
ta parapijai. O kuopos na
rėms nėra žodžių išreikšti 
dėkingumą už įteiktą do
vaną (laikrodėlį) man de
šimts metų pirmininkavi
mo

ir žinių rašėjas, Kazys! 
“Balandėlis”, sun-

kuopai proga.
Teklė B. Mažeikienė, 

69 Kp. Pirm.

no Motinai i 
darbus ir sveikino Seserų var
du. Į iškilmes atsilankė Pitts- 
burgho diecezijos kunigai ben- 
dardarbiai vienuolyno steigimo 
ir pirmieji rėmėjai: kun. J. Mi- 
sius, kun. A. Jurgutis, kun. A. 
Abromaitis ir kun. J. Pikutis. 
Programos vedėjas buvo kun. J. 
V. Skripkus.

Kad ir skirtingų tautų vie-' 
nuolės, bet jei sujungtos Kris- pįį rašėjądrgi
ta® dvas.a, vienybe u-palams buvQ atvažį įr Iabai
žydi — o gerų žmonių pritari-, ... . ,
mas ir užuojauta, J. V. S.™1?1' su zymlu Veide

_______ .liūdesiu teiravosi apie da- 
MOTINA M. CHRYSOSTOMA partinę tėvynėje Lietuvo-

Kad šv. Pranciškaus vienuo- padėtį. Jo rupesnis ką 
lynas žengia pirmyn, tai dėka nors skubiai daryti dėl 
geradarių, kurių jam Aukščiau-, Lietuvos gero, dalinai pri- 
sis davė. Viena tokių geradarių, sidėjo prie surengimo dide- 
kurios dėka mes šiandien įstojo- lio Massmitingo prieš len- 
me į šešioliktuosius metus vei- kus.
kimo, yra Pittsburgho Vokiečių .
Seserų Pranciškiečių Vienuoly- Dabar jau p. Dryža svei- 
no viršininkė, Motinėlė M. Chry- ksta ir išsveikęs dar SU di- 
sostoma, gimusi Pittsburghe, desne energija darbuosis 
lapk. 15, 1858, vokiečių kilmės, dėl Lietuvos ir lietuvių. — 
Jos didelis inteligentiškumas,' Pr. Pilkas,
supratimas lietuvaičių sunkią 
padėtį pas lenkų vienuoles, nu-j 
sivokimas būtino reikalo orga
nizuoti Lietuvaites Seseris, kad 
gelbėjus lietuvių parapijų mo
kykloms lietuviškai vaikučius 
mokinti ir pan., neatsižiūrėda-Į 
ma į visokius joms nuo priglau-

PRANEŠIMAS
Maine, N. H. ir Mass. Mo

terų Sąjungos Apskričio 
suvažiavimas įvyks geg. 1, 
1938, Aušros Vartų parapi
jos svetainėje, 15 Highfield 

' Rd. Pradžia 1 valš po pietų.
Būtų malonu, kad kuopos 

prisiųstų skaitlingai dele- 
gačų. Yra svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi vajus nau
jų narių ką tik bus išsisiū
bavęs. Būtų gražu, kad vi
sos veikėjos dalyvautų su- 
važiavme ir pasidalintų 
mintimis, pašalintų trūku
mus, jei jų yra, kad šis va
jus būtų sėkmingiausias 
mūsų Apskr. istorijoje. 
Kiekvienai kuopai bus pri
siųsta laiškelių, kuriuos 
malonėkite vajaus metu 
sunaudoti pagal nurody
mų.

Teklė Mažeikienė, 
Apskr. Pirm.

I

Detroito Žinios
ir

EDW, V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

MMHMMMM

Kovo 20, kortavimo 
kauliukų vakaras, naudai 
Šv. Pranciškaus Seserų, 
pavyko. Daug lietuvių ir 
svetimtaučių dalyvavo. Di
di padėka dalyvėms, komi
sijai ir aukotojoms už pri
sidėjimą.

Pranciška Norkienė, na
rė Neperstojančios Pagal
bos draugijos mirė kovo 
20 d., 1938, 7:00 vai. ryte,

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
Balandžio 10 d. — Lowell, Mass. 7:30 vai. vakare. 
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. I.

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

Joint Accounts from $1 to $8,000

sulaukus 73 metų amžiaus. 
Ji buvo plačiai žinoma kai
po viena iš lietuvių Detroi
to pionierių. Paliko dide
liame nuliūdime vyrą, sū
nų Kazimierą, dukterį Juo- 
zepą Jonės, kuri buvo darb
šti Sodalietė, o dabar gera 
Lietuvos Dukterų narė, 
žentą Jonės ir du anūku. 
Laidotuvės įvyko antradie
nį kovo 22 d. iš Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios 9:00 
vai. ryte, kur atlaikyta ge
dulingos pamaldos ir tre
jos šv. mišios už velionės 
vėlę. Kun. kleb. J. Čižaus
kas pasakė pamokslą. Per 
mišias Neperstojančios Pa
geltos draugijos narės pri
ėmė Šv. Komuniją velionės 
intencijai. Palaidota Mt. 
Elliot kapinėse. Daug žmo
nių dalyvavo. Laidotuvių 
direktorius S. Rokas malo
niai patarnavo. O. Y.

DARBININKAS

%

There is an authorized Iron Fireman dealer in every principai city 
who is available for consultation with home owners, building and 
•statė manafers, engineers, architects. manufacturers, or anyone 
who buys fuel to operate heating or power plants from domestic 

size up to boilers developing 500 h.»

IRON
FIREMAN

you really
firing equipment and
this kind of service
• Thomas Edison 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 erhausting tbe supply,
and it is higbly improbable that we 
really know our supply.”

Coal not only is our permanent 
fuel supply, būt 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- 
est, as well as the safest and most 
economical fuel. Automatic coal 
firing is 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 
f e tire and hold temperatures

eractly where wanted; At 

the šame time, the inher- 
ent evenness with which 
coal gives off its heat rė
mai n s an advantage which 
is peculiar to coal onlyi 
Iron Fireman coal firing, 

tberefore, offers all of the advan- 
tages of any automatic firing, plūs 
two importam advantages not 
shared by others in anytbing 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.

BOLERIAMS KŪRENTI AUTOMATIŠKA MAŠINA
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 Whittemore Coal Co

Tel. HIGhlands 1920

daug vaikučių serga tymais. 
Daktarai sako, kad neatmena 
kada buvo tiek daug sergančių 
ta liga kaip dabar.

Linkime Raimundui greit pa
sveikti. O.Y.

Kovo 20 d., The Detroit News 
įtalpino Philip A. Adler straips
nį apie Lietuvių - Lenkų dery
bas. Tam aprašyme Adleris įter
pė ir iš Lietuvos istorijos: pami
nėjo Gedimino sapną ir jo reik
šmę; apie Jedvygos ir Jagelos 
susituokimą ir Lublino uniją. 
Toliaus jis aiškina, kad lietuvių 
kalba yra seniausia, senesnė už 
vokiečių ir lenkų, senesnė už 
graikų ir artima į sanskrito.

Malonu, kada svetimtaučiai 
išaukština mūsų tautą, mūsų 
kalbą, darbus ir tt. Būtų dar 
maloniau, kad mes lietuviai pla
tintume savo seniausią, gra
žiausią kalbą tarp savęs. O.Y.

Juozo ir Marės Matonikų du
krelė Sylvia, kuri sirgo tymais, 
išsveiko, tai sūnelis Raimun
das susirgo. Dabar tėvai sten
giasi apsaugoti vyriausi sūnų 
Leonardą.

šiomis dienomis Detroite

Moterų Sąjungos 54 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
kovo 3 d., Gražus būrys narių 
atsilankė. Ligonei Blaževičienei 
linkime išsveikti. M. Stankienė 
ir M. Rusalienė skirtos ligonės 
lankytojos. Dvi naujos narės 
prisirašė, būtent, Ona Rakaus-

kienė ir Ona Valentinaitė. O. 
Yurgutienė išdavė raportą iš 
siuvimo pamokų, o U. Mičiutie- 
nė ir O. Banionienė tai patvirti
no, paaiškindamos kiek daug 
naudos iš tų pamokų. Raginta 
moteris platinti Lietuvos litera
tūrą. Nutarta pasiųsti p. M. 
Branzaitei sveikinimą, kad ji 
tapo apdovanota Gedimino Or
dinu. Svarstyta naujų narių va
jus Centro Pirm. E. Paurazienė 
ir Mich. Valstybės direktorė J. 
Medinienė ir kitos kalbėjo apie 
vajų. Komisija Motinos dienos 
programos reportavo, kad jau- 
nametės smarkiai pradėjo lavin
tis išpildyti gražią programą tą 
dieną.

Susirinkimas baigtas su pasi
ryžimu gauti daugiau naujų 
narių ir atsivesti į susirinkimą, 
kuris įvyks balandžio 7 d., Šv. 
Jurgio parapijos mokykloj, 7:30 
vakare. Taigi mylimos sąjun
gietės visos į talką!

Ona Yurgutienė,
54 Kuopos Korespondentė.

kalauskienė, O. Banionienė, M. Mikalauskienės bute, balandžio 
Jurašienė, A. Mikalauskienė, K. 7 d., 1 vai. po pietų. 
Vasikonienė, U. Rakauskienei 
atvežė parodyti užbaigtą kold- 
rą, kurią ji siuva. Visos gėrėjo
si gražumu piešinio ir medžia
gos spalvų — piešinys: “agur
kų lėkštė”. Mičiutienė pavaišino 
nares arbatėle ir užkandžiais.
Penkta pamoka įvyks taip pat los didenybę.

Ona Yurgutienė,
54 Kp. Koresp.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie-

I. ________ IH'lil

Ketvirta M. S. 54 kuopos siu
vimo pamoka įvyko kovo 24 d. 
V. Mikalauskienės namuose. Se
kančios narės dalyvavo: U. Mi- 
čiutienė, O. Petrauskienė, V. Mi-

ATSIVEŽKITE SAVO GIMINES 
IŠ EUROPOS

Jūs turite Lietuvoje giminių ir 
draugų, norinčių atvykti į Ameriką 
paviešėti ar apsigyventi. CUNARD 
WH1TE STAR linija jums patar
naus paršaukti gimines ir draugus 
iš Lietuvos — suteiks informacijų 
laivakorčių ir dokumentų reikalais. 
Nuolatinis savaitinis susisiekimas 

laivais
QUEEN MARY

—naujausiu pasaulyj* kelsivlnlu laivu— 
AQUTTANIA

Modcrnitkais motorlaiviai* 
BRITANNIC GEORGIC

Prarykite broAiurMCs "Ataiveftkite Savo 
Gimines i* Europos".

Informacijų prašykite pas savo artimiau*!* 
CUNARD LINE agent* arba 

CUNARD WHITE STAR LINE 
25 Brvadway 393 Boylston St.,

New York Boston, Mas*.

pnezast.es


Antradienis, Balandžio 5, 1938 - —* DARBININKAS

ITALIJA IR VATIKANAS
*

Retai gal kur gali būti taip susipainioję Bažny
čios ir valstybės santykiai, kaip tas savu laiku iki 
1929 m. buvo Italijoje. Tas buvo net labai stipriai jau
čiama fašistams įsistiprinus vyriausybėje, po Musso- 
linio žygio į Romą 1922 m. spalių mėn. 22 d.

Mussolinis, kaip pats skelbėsi, gelbėdamas Itali
ją iš komunizmo ir anarchijos pavojaus, griebėsi bru- 
talės jėgos. Popiežius Pijus XI tokias valdžios priemo
nes griežtai pasmerkė. Fašistai širdo prieš Vatikaną. 
Jėgos politikos šalininkai susibūrę į fašistų eiles, Du
čę raginte ragino griebtis fcumšties prieš Vatikaną ir 
katalikus. Atsirado tokių juodmarškinių, kurie viešai 
šaukė:

— Duče, tik leisk, o mes pristatysim tau gyvą ar mi
rusį Popiežių!

Kai kurie karštuoliai buvo padarę ir skaudžių už
puldinėjimų. Kad ir kaip Mussolinis su fašistais norė
jo būti vienintele lemiama jėga Italijoj, vis dėlto jis 
turėjo skaitytis su faktais ir vertinti Bažnyčios auklė
jamąją įtaką. Dučė, norėdamas Italiją sustiprinti, do
riškai perauklėti, pasiryžo tam kviesti į talką ir Baž
nyčią ir taikiu susitarimo būdu išspręsti Romos klau
simą.

Sekant Italijos gyvenimą atrodo, kad toks susita
rimas išėjo į naudą abiem pusėm. Jo padariniai palie
tė beveik visas viešojo gyvenimo sritis:

Šeimos atstatymas. Liberalų Italijai primestas ci
vilinių jungtuvių įstatymas smarkiai buvo apardęs 
šeimas. Mussolinis suprato, kad tik tada bus galinga 
italų tauta, kai sveika bus jos šaknis — šeima. Šeimą 
atstatyti Mussolinis pasikvietė Bažnyčią. Konkordato 
34 § panaikino privalomą civilinę moterystę ir pripa
žino bažnytinę. Nuostate skamba: “Italijos valstybė, 
norėdama moterystei grąžinti katalikų tautų gerbia
mą atitinkamą kilnumą, pripažįsta moterystės sakra
mentui, tvarkomam pagal kanonų teisę, civilinius pa
darinius”. Konkordato nuostato laikomasi griežtai. 
Moterystės šiandien sudaromos beveik tik bažnyčiose. 
Perdaug liberališkų civilinių jungtuvių pamokyta Ita
lija jau grįžta prie sveiko šeimos pagrindo. Apskritai 
Italijoj šeimos reikalai gerėja. Čia daug įtakos turi: 
a) moterystės sudarymo propaganda, b) gausių šeimų 
šelpimas, c) išsiskyrimų griežtas suvaržymas, d) a- 
bortų griežtas uždraudimas. Ypatingai didelės reikš
mės šeimų patvarumui turi išsiskyrimų suvaržymas. 
Kai kurie, net nelabai tikį, italai sako, geriau imkime 
jungtuves bažnyčioje, negu civilines, nes sudarius pa
starąsias dar sunkiau reikale panaikinti. Taigi mote
rystės reikalu Bažnyčios kanonų nuostatai yra ir val
stybės nuostatai.

Mokyklos auklėjimas. Italijoje analfabetų dar ir 
dabar gana daug. Ankstybesnės liberalinės vyriausy
bės nesugebėjo tinkamai išplėsti mokyklų tinklo. Italų 
tauta buvo žymiai atsilikus nuo kitų Vidurinės ir Va
karų Europos tautų.

Mussolinis ir čia pasiryžo daryti žymių atmainų. 
Pirmiausia, plėsdamas mokyklų tinklą, įvertino svar
bius auklėjimo veiksmus: į mokyklą grąžino kryžių ir 
religiją. į konkordatą įrašė: “Mokymą krikščioniško
sios doktrinos, tokios, kokią gavome per katalikišką
ją tradiciją, Italijos valstybė laiko viešojo švietimo 
pagrindu ir vainiku”. (36 str.). Konkordato nuosta
tas pildomas. Valdžios mokyklos smarkiai pakreiptos 
krikščioniškosios doktrinos keliu. Be to, šalia valsty
binių mokyklų gana daug yra privačių. Vienoje Romo
je vienuoliai, vienuolės, Katalikų Akcija turi per 80 
pradžios ir per 50 vidurinių (progimnazijų, gimnazijų, 
kolegijų, institutų) mokyklų. Privačiai iniciatyvai lei
džiama pasireikšti. Reikia pasakyti, kad Romos ir aps
kritai visos Italijos inteligentų šeimos vaikus leidžia 
daugiausia į privačias mokyklas. Mat, privačios mo
kyklos dažniausia turi bendrabučius, kuriuose moki
niai gyvena, auklėjasi.

Be privačių pradžios ir vidurinių mokyklų, Itali
jos katalikai Milane turi Kat. Šv. J. Širdies Universi
tetą su trimis fakultetais: 1) Teisių, 2) Politikos, Eko
nomijos, Prekybos ir 3) Literatūros — Filosofijos. U- 
niversitetas įkurtas 1920 metų gruodžio 25 dieną, o 
1924 metais jo teisės sulygintos su valdžios universite
tais. Darbą katalikų universitetas varo plačia vaga. 
1937 metais švietimo ministeris, apžiūrėjęs universite
tą, išreiškė didelį džiaugsmą, kad toje įstaigoje, krikš
čioniškosios doktrinos principais lavinami studentai 
dar turi ir auklėjimą, kurio nėra kituose universitetuo
se. Be Milano katalikiškojo universiteto Romoje yra 
bent septyni vien dvasininkams universitetai arba uni
versiteto teises turį institutai. Vienas jėzuitų “Grego- 
rianumo” universitetas turi iš Italijos ir viso pasaulio 
per 3.500 studentų.

Reikia suminėti ir mokyklų sportininkai. Italai 
sportą mėgsta. Gimnazijų berniukams įvestas net ka
rinis sportas, šeštadieniais po pietų kariška rikiuotė, 
su šautuvėliais gatvėmis vaikštinėja būriai moksleivių. 
Tokia nesubrendusių jaunuolių karinė mankšta vargu 
ar yra teigiamas reiškinys auklėjime. Tačiau apskritai 
sportas, gimnastika gerokai išplėsta. Reikia pasi
džiaugti sportininkų uniformos kuklumu. Italijoje 
nors gerokai šilta, tačiau tiek berniukų, tiek mergai
čių uniforma visiškai suderinta su krikščioniškojo do-, 
rovingumo nuostatais. Jokių apnuoginimų, kaip teko 
matyti kur kitur, visiškai nėra. Sporto pratimai taipgi 
pasižymi kuklumu.

Draugijos ir Katalikų Akcija. Konkordato 43 
straipsnis pripažįsta Italijos Katalikų Akcijos laisvę. 
Italijos Katalikų Akcijos Vyriausias Centras yra Va
tikane, Vyriausias Vadas — Popiežius. Kiekvienoje
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EKSKURSIJOS
LIETUVON!

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

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

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

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

LIEPOS“JULY 1 Dų švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informaeijų prašome kreiptis:

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

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

Okupuotoje Lietuvoje
Kratos ir Tardymai knygyno archyvas. Sausio 

mėn. pradžioje buvo daro
mos kratos pas buv. Šven
čionių “Ryto” mokytojus. 
Ryšium su šiomis krato
mis, sausio 26 d. Ignalinoj

Vasario pradžioje lenkų 
administracijos valdinin
kai smarkiai krėtė Vilniuj 
M. Šlapelierfės knygyną.
Po kratos užantspauduotas1 buvo ištardyti mokytojai:

vyskupijoje yra vyskupijos K. A. Centras, o parapi
joje — parapijos. Yra šios pagrindinės dr-jos: 1) Italų 
Kat. Vyrų Federacija, 2) Italų Kat. Jaunimo D-ja, 3) 
Italų Kat. Studentų Federacija, 4) Italių Kat. Moterų 
Susivienijimas, kuris dar skirstosi: a) Kat. Moterų, 
b) Kat. mergaičių, c) Kat. Studenčių. K. A. ir draugijų 
susirinkimų laisvė nėra tik konkordate, bet ir prakti
koje. Nors italai bendrai karšti, greit susiginčija, susi
bara, net pradeda kumščiuotis, tačiau susirinkimus, 
suvažiavimus atlikinėja be policijos priežiūros. Polici
ja prisideda, kai yra eisena, reikalinga saugoti viešai 
tvarka. Net daug kur policijos tarnautojai įsirašo į K. 
A. narius. Prie progos Mussolinis Katalikų Akcijos 
vadams išsireiškęs: — Veikite ir nesigailėkite jėgų!

Daugelis parapijų katalikų akcijai turi didžiules 
sales, salėse naujausius kino aparatus. Šventadieniais 
salėse rodomos su katalikų dorove suderintos filmos. 
Romoje daugelį parapijų veda vienuoliai.

Konkordato vykdymas. Nors Vatikanas Romoje 
Italijos vyriausybė toje pat Romoje, tačiau Vatikanas 
turi nuncijų prie Italijos, o Italija — Ambasadorių prie 
Vatikano. Susitarimo ir konkordato nuostatų laikoma
si gan smulkmeniškai, nors Vatikanas įstengia, kur rei
kia, elgtis rezervuotai. Pvz., konkordate pažymėta, kad 
KA nepolitinė ir kunigai politikoje nedalyvaus. Fašis
tai kai kuriuos kunigus norėjo aktyviai įtraukti į savo 
partijos veiklą. Buvo atsiklausta Vatikano, ar toki ir 
toki galėtų priklausyti politinei fašistų partijai. Vati
kanas atsakė: Ne! Laikykimės konkordato! Susitarėm, 
kad kunigai neis į politiką, tegul taip ir bus!

Susitaikymą stengiamasi pažymėti. Jau per šį dar 
nepilną susitaikymo dešimtmetį daug kur ta intencija 
pastatyta naujų bažnyčių ir kitų paminklų. Vienam 
Milane ir apylinkėse pastatydintos 14 bažnyčių. Romo
je prieš Šv. Petro Bazilikos aikštę griaujamas visas 
kvartalas, kad būtų pravesta Susitaikymo gatvė. Na
mus griauja, gatvę veda vyriausybė, tačiau paruoštą 
projektą patvirtinti patiekė Šv. Tėvui, Pijui XI. Susi
taikymo gatve atsidarys nuo Tiberio gražus Vatikano 
reginys. Daugelis ir kitų yra dalykų, kurie ne žodžiais, 
bet darbais kalba apie Krivinalo ir Vatikano bendra
darbiavimą. Žinoma, sunkenybių kartais pasitaiko. 
Perauklėti į nar. pakrypusią tautą — ne vienerių metų 
darbas. Bet atrodo, kad katalikybę grąžinti Italijai rū
pi Mussoliniui ir todėl gana nuoširdžiai laikomasi pasi
rašytos sutarties. * *A. J.

XX Amž.

tynų pavardžių galūnes; 
kaip štai Sokrates, Aristo- 
teles, Cicero, priešingai Hi
tai slavių kalbai, būtent, 
rusų. Kadangi Lenkijos 
konstitucija ir įstatymai 
atsižiūri į savo kitataučių 
piliečių kultūros ir kalbos 
skirtumus, vadinasi, ir į 
lietuvių, todėl manau, kad, 
pridėdamas prie savo met-

jais nebendrauja. Čia mo
kytojams ir yra duotas į- 
sakymas, kad jie įkalbėtų 
prisidėti prie skaityklų 
steigimo ir radijo aparatų 
pirkimo nors po kelis gro- 
šus ar nors patalpomis, 
kad kaimiečiai jaustų, kad 
ir jų yra čia nuosavybės ir 
ja naudotųsi. Bet lenkams 
ir ši priemonė nesiseka, nes 
kaimiečiai aiškiai žino, rikų pavardės galūnę “as”, 
kad jie iš to jokios naudos neprasižengiu nei Lenkijos 
neturės, o pačios įstaigė
lės tik bus lenkinimo lizdai.

j

I

Jonas Sipavičius, gyv. Pi- 
piriškės km., Jurgis Velič
ka, gyv. Gaureliuose, Alek
sandras Pivoriūnas, gyv. 
Biečionyse, Antanas Kur- 
pis, gyv. Dūdėniškėje, Pet
ras Laurynavičius, gyv. 
Vaičiukiškėj, Jonas Krū
minis, gyv. Triburčiuose, 
Bronius Nalivaika ir Bene
diktas Jurkevičius, gyv. 
Vingririuose.

Paskutinieji du buvo* il
gėliau sulaikyti ir klausi
nėti, iš kur gavę Prano is- 
torijėlę.

Taip pat sausio 27 d. bu
vo ištardytas rašytojas 
Rapolas Mackevičius dėl 
konfiskuotos jo knygos 
“Tautinės mažumos”.

VILINGI PAŽADAI
Pamerkiu kaime (Valki- 

nykų valse.) lenkų valdi
nės mokyklos mokytojas 
susišaukė gyventojus ir į- 
kalbinėjo, kad jie duotų ne
mokamai butą skaityklai, 
o jis nupirksiąs radijo apa
ratą ir išrašysiąs visokių 
laikraščių, net gi ir... lietu-, 
viškų.

Giraitės kaimo lenkų val
dinės mokyklos mokyto
jas taip pat susišaukė Gi
raitės, šarkiškių, Matūzų 
ir Smalnykų kaimų gyven
tojus (šių visų 4 kaimų 
vaikai lanko Giraitės mo
kyklą) ir įkalbinėjo taip 
pat steigti skaityklą kiek 
kitokiomis sąlygomis. Šis 
prašė nusamdyti patalpą i 
skaityklai ir sudėti po ke
letą skatikų nupirkti radi
jo aparatui ir užsisakyti I 
laikraščiams. Radijo apa
ratą žadėjo duoti naudotis] 
kiekvienam kaimui lygiom 
po dvi savaites iš eilės.

Yra žinių, kad valdinių 
mokyklų mokytojams yra 
duotas parėdymas, bet ko
kia kaina suartėti su kai
mo jaunimu, kuris šiuo 
metu yra nusisukęs nuo 
lenkų mokytojų ir visai su

BYLA DĖL PAVAR
DĖS SU LIETUVIŠ

KA GALŪNE
Kun. Krištapas Čibiras 

1937 metais kovo 31 d. iš
davė jungtuvių metrikų pa
žymėjimą Juozui Spėčiui, 
pasirašydamas savo pa
vardę, bet su lietuviška ga
lūne, būtent, Čibiras. Vil
niaus miesto storastija tuo 
parašu susidomėjo, išėmė 
kun. Čibiro gimimo metri-j 
kus ir, radusi ten parašyta . 
rusiškai “Čibirų sūnus”, j 
padarė išvadą, kad pavar
dė turinti skambėti “Čibir” 
ir patraukė kun. K. Čibirą 
atsakomybėn už pasirašy
mą dokumente ne sava, ne
tinkama (niewlasciwe) pa
varde.

Kun. K. Čibiras parašė 
storastijai tokį pasiaiškini
mą:

“Pasirašinėju Čibiras, 
nors gimimo metrikuose 
turiu Čibirų sūnus. Metri
kų pavardė atsirado rusų 
valdymo laikais, pašali
nant galūnę “as” nuo ka
mieno “Čibir”, Grąžinda
mas metrikų pavardei ga
lūnę “as”, nekeičiu pavar
dės netinkamu būdu, tik ją 
linksniuoju pagal lietuvių 

j kalbos dėsnius ir dvasią.
Keitimas pavardžių pri

dedant galūnes turi pama
tavimo ir lenkų kalbos 
praktikoje ir gramatikoje, 
netgi pirmajame linksny
je, pav. Dąbrowski, Dą- 
browska, Sapieha, Sapie- 
žanka, Sapiežyna ir t. t. 
Lenkų kalba neturi tik ga
lūnės vyriškos giminės 
daiktavardžių pirmajam 
linksniui.

Lietuvių kalbos dvasia ir! 
dėsniai vyriškųjų daikta
vardžių pavardžių links
niavimo žvilgsniu yra tie 
patys, kaip klasinių kalbų, 

i o lenkų mokslas ir prak
tika pagerbė graikų ir lo-i

i

papročiams, nei įstaty
mams, ypač, jei turėti do
mėję minimų įstatymų et
ninėms mažumoms libera
lią dvasią.

Dėl išdėstytų priežasčių 
prašau mane minimoje by
loje išteisinti ir palikti 
man galimybės pasirašinė
ti taip, kaip sutinka su ma
no gyvenimu ir tautyste”.

Vilniaus miesto storasti- 
ja 1937 metais gruodžio 15 
d. savo nutarimu kun. K. 
Čibirą nubaudė 25 auks.. 
leisdama j ą pakeisti 5 die
nomis arešto, jei negalima 
būtų ji pinigais iš nubaus
tojo paimti.

Kun. K. Čibiras paprašė 
bylą perduoti teismui.

Vilniaus apygardos teis
mas svarstė tą bylą š. m 
vasario mėn. 26 dieną ii 
nubaustąjį išteisino. Gynė
si teisme pats kun. K. Či
biras.

w •

Atleisti Be Atlyginimo

ligšioliniai uždarytos Ūkic 
Draugijos tarnautojai: ag 
ranomas M. Čibiras, inž. J 
Jankauskas, agr. M. Krau 
žlys ir R. Pleskačiauskas 
Jų vieton kilęs iš Raudon
dvario lenkų komisaras Č 
Beurmannas pasikvietė 
Halicką ir ISt. Bukauską 
Pastarasis buvęs Liet 
Labdarybės auklėtinis, ve 
liau lenkų valstybinės mo 
kyklos mokytojas ir, be 
rods, įpainiotas į lenkų su 
šaudyto a. a. Jurkuvėnc 
bylą...

I

i

Girtuokliavimas, kūniš 
koji meilė, pavydas ir vėl 
nias 
vęs. Ką jie užvaldo, to pro 
tą pražudo.

Šv. Grigalius

visi lygūs tarp sa

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mas

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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



Antradienis, Balandžio 5, 1938
se

Rytinių Valstybių Žinios
NEWARK,N.J

METINIS BAŽNYTINIS 
KONCERTAS

Sekm., balandžio - April 10-tą 
d., 1938, Šv. Trejybės lietuvių 
parap. bažnyčioje, kampas A- 
dams ir Warwick Sts., 7:30 vai. 
vakare, įvyks bažnytinis kon
certas. Auka (įžanga) tik 50c.

Programą išpildys Šv. Ceci
lijos choras, vad. A. Stanišaus- 
kui, ir art. Jonė Žukauskaitė.

Kadangi yra gavėnios laikas 
tai choras išpildys gražią bažny
tinę programą.

Artistė Jonė Žukauskaitė, pir
mą kartą giedos mūsų bažnyčio
je ir beto, mūsų choro solistai, 
smuikininkas ir apylinkės mu
zikai vargonininkai.

Pamokslą pasakys svečias ku
nigas.

Visi, didi maži, seni ir jauni, 
eikime į šį koncertą ir paremki
me savo parapiją.

Kviečia
Šv. Cecilijos Choras ir Klebonas

HARTFORD, CONN.

by the Poles under pretext 
of an act of rebellion on 
October 9, 1920 two days 
after the singning of said 
contract, and

WHEREAS, for 20 years 
the said territory has been 
and štili is unjustly occu- 
pied by the Poles, and

WHEREAS, multiple 
and various persecutions 
have been applied to the 
Lithuanian population re-j 
siding within the cofines 
of said territory and many 
of their most scared insti- 
tutions, activities, societies 
and newspapers have been 
and are being throttles, 
and

WHEREAS, no recom- 
pense or sign of cessation 
of said persecutions are 
forthcoming to the Lithua
nian government, and

WHEREAS, crowning 
aforesaid persecutions, the 
Poles have most recently 
visited by brutal force u- 
pon the Lithuanians an ul- 
timatum in no proportiona- 
te to the incident respon- 
sible for its appearance 
(since the Lithuanian Go
vernment offered that a 
mixed committee investi- 
gate said incident and the 
truth be peacefully diseo- 
vered, which suggestion 
the Poles flatly refused, 
offering instead its might- 
makes - right ultimatum), 
and

WHEREAS, the Lith
uanians in the interest of 
world peace made a noble 
gesture and sacrifice by 
accepting the unjust ulti
matum, —

Be it therefore resolved, 
that we the Lithuanians of 
Hartford and Vicinity find 
it human and rational to 
protest such Polish action 
and ask the readers of this 
protest and their respecti- 
ve governments to coope- 
rate with the Lithuanians 
in the interest of world 

i peace and see that justice 
. is given a fair trial.

Pasirašė: J. P. Pilipaus- 
kas ir Kunigas Kripas.

Rezoliucijų Komisija.

dinimą. Lietuviai gėrėjosi 
programa. Lietuvių Kole
gija ištikrųjų lavina mūsų 
jaunimą netik moksluose, 
bet ir vaidinimuose, muzi
koje, sporte ir tt. Reikia 
pagirti direktorių gerb. Pi- 
lipauską ir Liolą. Kolegi
jai liko nemažai pelno. Pa
sibaigus vaidinimui, para
pijos kaikurios moterys 
pavaišino studentus gar
džiais užkandžiais.

mokyklos salėje 
Bingo parapijos 
Atsilanko gražus 
bet galėtų būti

BINGO
Ketvirtadienio vakarą, 8 

valandą, 
įvyksta 
naudai, 
būrelis,
daugiau. Yra vietos ir ga
lima visiems praleisti link
smai, gražiai ir naudingai 
vakarą; laimėti ką ir pa
remti parapiją. Dovanos 
gražios, įvairios ir naudin
gos.

LIETUVIŲ PROTESTAS 
PRIEŠ LENKIJĄ

Hartfordo ir apylinkės 
lietuviai sekmadienį, kovo 
20, gausiai susirinko į mo
kyklos salę. Kalbas pasa
kė apie įvykius Lietuvoje 
ir Lenkijos ultimatumą. 
Kalbėjo kun. Ambotas, 
kun. dr. Jagminas, MIC ir 
Marianapolio Kolegijos 
studentas Skeivis, Mok. J. 
P. Pilipauskas ir kun. Kri
pas pagamino protesto re
zoliucijas, kurias pasiuntė 
Amerikos valdžiai, Lenki
jos Amerikai atstovui ir 
vietos laikraščiams. “Hart
ford Times” įtalpino ir A- 
merikos Valdžios Sekreto
rius atsakė į mūsų protes
tus prieš Lenkiją už netei
singumus ir skriaudas da
romas lietuvių tautai.

Žmonių buvo pilna salė. 
Hartfordiečių Rezoliuci

ja ir Protestas Lenkijai.
(Tilpo Hartford Times 

ir pasiųstas Hartford Cou
rant, Lenkijos atstovui ir 
Amerikos Sekretoriui Hull, 
Washingtone).

WHEREAS, the City ofj 
Vilnius and adjacent ter
ritory historically, ethno- 
graphically and juridical- 
ly belongš to Lithuania, 
and

WHEREAS, the above' 
mentioned territory was 
raped contrary to Lith
uanian - Polish agreement lietuvių kalbą ir puikų vai-

Mūsų basketballininkai 
laimėjo 21 iš 22 žaidimų. 
Tai puikus rekordas! Vė
liausiais laikais jie “suby- 
tino” Waterbury’o Šv. Var
do Junior ratelį, West A- 
von ratelį, Aetna. Mūsų 
mergaitės irgi pradėjo 
smarkiau žaisti. Neseniai 
žaidė prieš Aetna Girls, 
Garibaldi Girls ir kitas ir 
jos supliekė. Pralaimėjo 
tiktai Waterbury’o lietu
vaitėms.

i

Po to įvyko vaidinimas. 
Marianapolio studentai su
vaidino du gražiu pamoki
nančiu veikalu. Reikia juos 
užgirti už gražią gryną

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
1

Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra- ! 
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge- ! 
riaušių miežių ir tinkamai {sendintas.

ŽINUTĖS
Hartford High Schools 

(turime net tris) šįmet lie
tuviai pasižymi. Hartford 
High valedictorian kalbė
toju bus Henry Elyošius, o 
Weasver High kalbėtoja 
bus Jeanette Bryngaitė. 
Sveikiname.

Reikia priminti, kad stu
dentų tose mokyklose yra 
šimtais. Lietuviai pasižy
mi moksle, darbe ir sporte.

Parapijos Moterų Guild 
turės Monte Carlo Whist, 
Hartford Times Instituto 
name pusę po septynių, ba
landžio 4.

Choras rengia operetę 
“Will Tell”.

Vyčiai rengia “Minstrel 
Show”.

Guildas turėjo aną vaka
rą mokyklos kambaryje 
metinę Gavėnios vakarie
nę.

Moterų Sąjungos Card 
Party įvyko pereitą sek
madienį, mokyklos kamba- 
ry>.

Šiomis dienomis mirė An
tanas Misiulis. Palaidotas 
su trejomis mišiomis, ku
rias atlaikė prie didžiojo 
altoriaus kunigas Ambo
tas ir prie šoninių kunigai 
Pauliukonis MIC ir kuni
gas Kripas.

Pereitą sekmadienį minė
jome mūsų bažnyčios pa
šventinimą. Sumą atnaša
vo svečias kun. Pauliuko
nis, (Marijonas). Po pietų 
įvyko iškilmingi mišparai, 
kuriuos laikė kun. Ambo
tas, asistuojant kunigam 
Pauliukoniui ir Kripui.

Jonas Malinauskas, bu
vęs žymus basketballinin-
kas su senesniaisiais mūsų 
K. of L. žaidikais, išrink
tas kitiems metams Conn. 
Statė Basketball referees- 
teisėjų pirmininku. Sveiki
name.

Vyrų klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 
29. Atsilankė daug narių. 
Dalyvavo ir vietos kunigai. 
Kalbėjo apie įvairius da
lykus. Prisirašė keli nauji 
nariai: dr. Gaižūnas (akių 
gydytojas); adv. Pranciš
kus Petrikas iš Taunton, 
Mass., kuris dabar dirba 
Hartforde; Martynas Va-

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose. '

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co
i >

; ; BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

•i - -<
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DARBININKAS 8

Bįzniškoji Pusė Apyskaitų Knygos 
-ir Žmoniškoji Pusė

Bizniškoji Puse-1937 Metais
The Metropolitan Gyvybės Apdraudos Kompanija patiekia savo 
raportą metams pasibaigusiems Gruodžio 31 d. 1937. (Pagal Metinę 
Atskaitą, {teiktą New Yorko Valstijos Apdraudos Departmentui.)

IŠTEKLIAI
Valdžios Bonai:

Jungtinių Valst. Valdžios
$782,172,007.89 

Kanados Valdžios,
$63,293,911.82

Kiti Bonai:
J. Vai., Valstijų ir Miestų, 

$130,036,072.20 
Kanados Provincijų ir

Miestų $108,728,136.17
Geležinkelių $604,695,039.09 
Viešų Aptarnavimų 

$479,281,913.46 
Pramonės ir Mišrūs 

$332,467,006.43
Serai (Akcijos):

Visi apart $38,047.76 yra 
Pirmiausi ar Užtikrinti

Morgidžių Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto:

Jgrmieji Farmų Užstatai 
$73,652,107.08

Pirmieji Užstatai kitų 
nuosavybių $920,444,605.49

Paskolos ant Apdraudos Lakštų
Turimas Nekilnojamas Turtas: 

įskaitant ir nejudamą turtą 
laikomą Kompanijos varto
jimui

Pinigais...............................................
Apdraudiniai išmokėjimai 

būsimi ir pratęsti . . . 1
Palūkanos gautinos ir susi- 

kuopusios, ir tt. .

VISO

PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI
$845,465,919.71

1,655,208,167.35

Apdraudos Lakštam Įstaty
miškos Atsargos:
Suma, kuri, su palūkano
mis ir busimomis premijo
mis, užtikrins išmokėjimus 
pagal apdraudos lakštų rei
kalavimus

$4,141,778,193.00

Dividendai Turintiem Ap
draudos Lakštus: 101,0X1,188.00
Atskirti išmokėjimam 1938 m.

i

Atsarga Busimiem Išmokė
jimam pagal Papildomas 

_ Sutartis............................... 74,737,947.93

81,482,758.76
Laikoma Pareikalavimam: 

limant ir pareikalavimus 
laukiančius įrodymų už
baigimo ir spėjamą daugį 
nepraneštų pareikalavimų

20,479,248.83

994,096.712.57
Kiti Privalomi Apdraudiniai 

Išmokėjimai:
Kartu su dividendais pa
liktais Kompanijoj, premi
jomis išanksto įmokėto
mis, ir tt.

. 26,055,985.89

513.947.859.36
383,912,325.74

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai 
Kartu ir atsargos Nelai
mingų Atsitikimų ir Svei
katos Apdraudai, susikuo- 
pę taksai atmokėtini 1938 
m., ir tt.

44,141,003.74

102,584,804.52
83,727,136.16

59,295,142.81

Perviršis ir Bendra Liuos- 
norė Atsarga:
Tatai tarnauja kaip prie- 
dinė atsarga-atramai to
kiuose atsitikimuose, ku
rių negalima išanksto Du
rna tvti

311.504,659.62

VISO $4,719,720,827.01

Turintiem Ap-

. . $4,719,720,827.01

Viso Gyvybės Apdraudos Galioja:
Paprastos...................................... $11,400,690,229
Industrines............................... 7.511,537,957
Grupinės..................................... 3,671,865,512

Viso............$22,584,093,698
Nelaimingų Nuotikių ir Ligos

Savaitinės pašalpos .... 19,699,024
Pamatines sumos benefitai 1,510,264,310

Išmokėjimai Pašalpgaviam ir
draudos Lakštus:

Paprasti...................................
Industriniai..............................
Grupių Gyvybės Apdraudos, 

Sveikatos ir Kasmetiniai 
Išmokesčiai.........................

Asmeninės Nelaimės ir Ligos
Viso................................

$228,626,251.52
234,266.144.68

60.451,881.28
2,531,994.01

$525.876,271.49

The Metropolitan yra savitarpinė organizacija. Jos ištekliai yra laikomi naudai tu
rinčią ją jos apdraudos lakštus, ir bet koks galimas padalint perviršis yra sugrąži

namas turintiem jos apdraudos lakštus dividendu pavidale.

Žmoniskoįi Puse—1937 Metais

JEI MES leistumėm tik viršpaduotiem skaitmenim per- 
sta+.yt Metropolitan’o veikimą praeitais metais, tai isto
rija anaiptol nebūtų pilna—nes yra ir ŽMONIŠKA pusė 

apyskaitų knygos.
Turintieji apdraudos lakštus ir pašalpgaviai 1937 m. 

gavo iš Metropolitan beveik $526,000,000—daug iš to va-gavo iš Metropolitan beveik 
landoj būtino reikalo.

Pomirtinių pareikalavimai 
buvo išmokėti ant 6,107 ap
draudos lakštų buvusių ga
lioj mažiau trijų mėnesių, ir 
ant 18,562 apdraudos lakštų 
buvusių galioj mažiau vienų 
metų — dramatiškas įrody- 

apdrauda.mas, kaip svarbi gyvybės
Vargiai žmogus galėtum paminėt kokią didelę nelaimę, 

nunešusią žmonių gyvybių. Jungtinėse Valstijose ar Ka
nadoj, kur pinigai, suteikiami Metropolitan apdraudos lakš-

siems Industrinėmis, Tarpinėmis ir Grupinėmis apdraudo- 
mis, kuriem reikėjo išlavintų prižiūrėtojų. Tos slaugės pa
darė 3,766,240 atsilankymų per metus.

Kiekvieną pusę sekundos per 1937 m., Metropolitan kny
gelė su naudingomis sveikatai žiniomis buvo paduota j ke- 

no nors rankas.
Kiekvieną dirbamą dieną 

per ištisus metus, nauji Me
tropolitan pinigų įvesdini
mai ėjo į bendruomenes įvai
riose dalyse Jungtinių Vals
tijų ir Kanados. Tie įvesdi

nimai padėjo sutvert dirbinių-prekių pareikalavimus, pa- 
remt nekilnojamų nuosavybių vertę, teikt darbų ir patar
naut kitiem šiandieniniam soaialiam ir ekonominiam 
reikalam.

Norėtumėm ir daugiau ko jum pasakyt apie mūsų 1937 
m. Raportą. Tatai yra knygelėje vardu “The Human SSde 
of the Ledger,” kurią mes mielu noru jum atsiųsime sulig 
pareikalavimo.

FREDERICK H. ECKER, Chairman of the Board 

LEROY A. LINCOLN, President

Metropolitan
Life Insurance Company

lavičius ir Brookbanks. 
Kiekviename susirinkime 
yra prakalbos. Šį kartą 
kalbėjo dr. Gaižūnas apie 
akis ir stiklus.

C. L. C. arba Connecticut 
Lithuanian Catholie užpe- 
reitą sekmadienį susirinko
Waterbuty aptarti savofmes. Pasiuntė ir Amerikos, 
draugijos dalykus. Tarp 
kitko nutarta rengti Semi-

Formal Victory Banąuet, 
Hotel Bond, Hartford, ge
gužės 28. Be to, CLC paga
mino rezoliucijas ir protes
tus prieš Lenkiją ir pa
siuntė Conn. Valstybės į- 
vairiems laikraščiams. Til
po Hartford Courant ir Ti-

jos, Estonijos, Italijos, An
glijos, Tautų Sąjungai, 
Lietuvos ir Lenkijos Hie
rarchijai ir Šventajam Tė
vui. Taipgi pasiuntė Lenki
jos atstovui Amerikai ir 
Lietuvos Atstovui.

UŽDYKĄ DĖL ASTHMA

Lenkijos, Lietuvos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Latvi-

Pasirašė po protestu: Ka- 
.B“**

zysr- Slinkus, pirmininkas 
CLC, ir raštininkė . Regina 
Dilionytė. *

Jei jūs kenčiat- Asthmon stekus. jei jus 
smaugia dusulys. pi neatgaunate kvapo, 
pi negalite ramiai miegoti ir pi jū.'U svei
kata naikina Asthma. tuojau parašyk 
Frontier Asthma Co.. kad ji prisiųstų 
jums uidyka išbandymui vaistų ir nuro
dymų. kaip galima lengvai pasigydyti. 
Nežiūrint kur gyveni Ir ar pasitiki vais
tams ar ne. bet pabandyk jų parsitrauk
ti Nešiflrfnt, kad ir visą gyveplįna gy
reisi ir nepašveifari, ^et nermstrtF'vilties, 
pasiųsk mums laišką, prašant išbandy
mui vaistų, o mes tuojau jums pasiųsime. 
Jums nieko nekaiauoa. *»«%•■»**<
Frontier Asthma <5o.’ ’IŪŪ-C Frontier Bldg.

482 Niaęra St. Buftalo, N. V.




