
DABARTIES 
BILDESIUOS |

Gerb. Skaitytojų Dėmesiui!
DARBININKAS

EINA NUO 1915 METŲ

Į SSSR Neleidžia Turistų

Šiame “Darbininko” numery 
telpa iš Lietuvos gautas laiškas 
J. E. Vyskupų Konferencijai ir 
Memorandumas Lietuvos Kons
titucijos reikalu. Laiškas ir
memorandumas parašytas įžy-l Kaunas — Vidutiniškai 
maus mūsų tautos vado ir užgir-| kasmet iš Lietuvos į Sov.

Rusiją nuvykdavo arti 
1000 turistų. Tačiau nuo 
sausio 1 d. iš Lietuvos į SS
SR turistai neįsileidžiami. 

tininkų valdžia ir seimas buvo! Buvo nuvykę tik kai kurie 
priėmęs naują konstituciją. Dėl Į pirkliai, 
naujos konstitucijos reiškiamas 
nepasitenkinimas visoje Lietu
voje.

. , . - u , - Anglų laikraščiai iš Vie-rasu, bet parašą, nubraukėme, ® < . ...
kad Lietuvos tautininku valdžia nos Pranesa. kad Austrijos 
negalėtų prie autoriaus prikibti j katalikiškų organizacijų 
ir bausti “už priešvalstybinį būstinėse ir vienuolynuose 
veikimą”. pradėta plačiu mastu dary-

Gerb. Skaitytojai sužinosite iš ti kratos. Valdžios sluoks- 
telpančių laiškų iš Lietuvos 4 niuose tvirtinama, kad vy- 
pusl., kad net ir kalbėti apie ka- rų organizacijos namuose 
rą ir kitus dalykus uždrausta Linze ir Šv. Florijono ir Ei- 
Lietuvoje. Igeno vienuolynuose rasta

ginklų. Manoma, kad bus 
pagrindas tolimesniems 
“žygiams”.

tas Lietuvos “Pro Deo” komite
to, kuris labai aktyviai dalyvau
ja Katalikiškoje Akcijoje.

Laiškas ir Memorandumas pa
rašytas, kada jau Lietuvos tau-

Vienuolyne Ieško Ginklų

KATALIKŲ PASAULIS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
■ i ■ i
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Katalikas, kurs neremia kata
likiškos spaudos, neturi teisės 
vadintis geru Bažnyčios vaiku. 

Vyskupas Ketteleris 
----------------------------------------------- <

VATIKANO MIESTAS — Jė
zuitų vienuolių vyriausiu vadu- 
generolu tapo išrinktas, buvusio 
Generolo paskirtas, kun. Mauri- 
ce Schurmans, 37 metų am. bu
vęs Louvaine Jėzuitų kolegijos 
rektorius. Iki šiol tą aukštą vie
tą buvo užėmęs kun. Vladimir 
Ledochowski.

CAMDEN, N. J. — Gegužės 
4, bus instaliuotas J. M. Vysku
pas Bart. Eustace, pirmas Cam- 
den vyskupijos vyskupas.

TULSA, OKLA. — Šv. Jono 
Katal. ligoninė gavo $100.000. 
palikimą, Wiate Phillips, neka- 
taliko. Pavyzdys katalikams tes
tamente užrašyti katal. įstai
goms. .

BUDAPEŠTAS, — Gegužės 
25 — 29, įvyks tarptautinis Eu
charistinis kongresas. Kitas 
Euch. Kongresas įvyks 1940 
Prancūzijoje, Nicoje.

JAPONIJA — Neseniai tapo 
įšvęsti du nauju vyskupu, japo
nu.

CHICAGO, — Vienuolė Sesuo 
Margaret - Marie gavo pirmą 
dovaną už dailės piešinį.

BRIDGEPORT, CONN. —Ka
talikių Moterų draugija, kuri 
laike vajaus prirašė 7160 nau
jų narių, nuo Hartfordo vysku
po M. F. McAuliffe, gavo pagy-| 
rimą.

DETROIT, — Kun. C. E. 
Coughlin užbaigė seriją kalbų 
per radio. Skolos ir finansų sto
ka privertė tą padaryti.

ST. LOUIS — Nežinomas ge
radarys St. Louis katedrai pa
dovanojo Mistranciją $10,000 
vertės. Tokių geradarių mažai.

AIRIJA — A. J. Rouke, New 
York advokatas, aplankęs Airi
ją, sako, airiai esą ramiausi 
žmonės — ramybę mylinti.

SAN ANTONIO, TEXAS —I rymo militarės Sutarties tarp a- 
Šiomis dienomis Hallettsville ta- biejų šalių. Susitarimas prama- 
po sutverta katalikų ūkininkų tomas. Londono - Paryžiaus a- 
organizacija. šis bus kur kas stipresnė už

WASHINGTON, D. C. — Ka- Hitlerio - Mussolini ašį, nes Mu- 
talikų universitetas 44 studen- ssolini jau dabar pradeda abejo
tams suteikė Fellowships ir ti apie Hitlerio nuoširdumą, 
scholarships. Čekoslovakija labai atydžiai

NIAGARA, N. Y. — Aštuntas seka Anglijos - Prancužijos de- 
tautinis katalikų pasauliečių su- rybas. Ji jau atsidavė į Britani- 
važiavimas įvyks liepos 29—31. jos - Prancūzijos rankas. Čeko-

ATCHISON, KANS. Benedik
tinių Seserų vedama kolegija, 
gegužės 4, minės Deimantinį 
Jubiliejų.

Kasdien Laikys Šv. Mišias Už 
Lietuvos Nepriklausomybę
Kaunas — Maldos Apaš

talavimas organi z u o j a 
maldas už tėvynę. Nuo šių 
metų Velykų kiekvieną 
dieną per visus metus ku
rioje nors bažnyčioje lai
komos šv. Mišios už Lietu
vos Nepriklausomybę ir 
Kat. Bažnyčios reikalus 
Lietuvoje.

Pirmas Lenkų Laikraštinin
kas Į Kauną

atvyko bai. 7 d. Tai p. St. 
Sopickis, krikščionių dar
bininkų organo “Polonia” 
korespondentas.

Moksleivių Laikraščio 
Sukaktis

“Ateities Spinduliai” iš
leido 100-tąjį numerį. “A. 
S.” yra jaunesniųjų moks
leivių žurnalas, daugiausia 
skaitomas gimnazijose ir 
pradžios mokyklose. Reda
guoja J. Keliuotis ir Bern. 
Brazdžionis.

Londono-Paryžiaus Ašis 
Baigiama "Lieti"

LONDONAS, Anglija, bai. 27 
d. — Premieras Daladier ir už
sienių reikalų ministeris Bonnet 
atvyko iš Paryžiaus į Londoną 
užbaigti pasitarimus dėl suda-

t

Malonu man melstis tarp medžių žalių 
prieš baltą Marijos stovylą;
ir laimina žemė saulėtekio tylą, 
ir žvilga prieš saulę žemčiūgai gėlių.
Tada spinduliai ją apspito ratu 
ir aukso vainikas ties Jąja iškilo; 
išvydęs tai varpas nuo bokšto prabilo — 
atsakė varpeliai glūdučių baltų*.
“Avė, Marija” glūdučiai kartoja, 
“Avė” vėjelis po orą nešioja, 
baltavilnius debesius varsto. « ,
Žaltys išsigandęs daugiau nesiraitė; 
ir žiūri į dangų šventoji Mergaitė, 
ir žemei palaimą Ji barsto.

C. Šaduikis

SOVIETAI NEIŠLEIS KUNIGŲ 
IŠ KALĖJIMŲ

Smerktinas Mussolini 
Dekretas

-s>

ROMA, Italija, bai. 28 d. — I- 
talijos diktatorius' Mussolini iš
leido dekretą prieš žydus ir ka
talikų kunigus, kaip praneša 
INS žinių agentūra. Dekretas 
bus vykdomas nuo geg. 3 iki 10 
dįd., kada Vokietijos diktatorius 
Hitleris viešės Romoje. Dekretu 
įsakoma areštuoti žydus ir juos 
išsiųsti į “malonumo koncentra
cijos stovyklas”, o kunigams į- 
sakoma nesirodyti gatvėse nuo 
7 vai. vakaro. Šis Mussolini de
kretas daro gėdą visai Italijai.

Naciai Užsimojo Galutinai 
Nusikratyti Žydų Vokietijoje

K. P. J.

3,000 Atstovą Kataliką 
Auklėjimo Suvažiavime

BERLYNAS, VOKIETIJA, — 
bai. 28 d. — Hermann Goering, 
keturių metų plano komisaras, 
išleido įsakymą, kad tuojau su- 

_______ __________________  siregistruotų žydai, kurie turi 
Slovakijos valdžia klausia pata- kokį nors užsiėmimą Vokietijo- 
rimo, ką daryti su vokiečių rei- ‘ je, net tie. kurie yra svetim- 
kalavimais? Ji pasižada viską 
daryti ką įsakys ar patars An
glija ir Prancūzija. Tą daryda
ma, ji pasitiki, kad jeigu Vokie
tija puls, tai Anglija ir Prancū
zija ją apgins.

Palaidojo Enfield MiestelįMILWAUKEE, WIS. bai. 28, 
— Trys dešimts penktas Katali
kų Auklėjimo suvažiavimas šio
mis dienomis sėkmingai užbaig
tas. Atstovų iš visų Amerikos 
valstybių buvo suvažiavę virš 
trijų tūkstančių. J. E. Vyskupas! liko istorijoje. To miestelio vie- 
John B. Peterson, Manchester, toje valdžia daro didelį Quabbin 
N- H. diecezijos ganytojas vėnreservuarą, kur Swift upėje pa- 
išrinktas pirmininku. darė užtvanką.

ENFIELD, bai. 28 d. — Va
kar šio miestelio gyventojai šo
kiais, alumi ir kitokiais būdais 
palaidojo miestelį, kuris tik be-

SEPTYNI ŽUVO ANTROJE 
KASYKLŲ EKSPLIOZIJOJE

10 Pavojingai Apdegė
POTTSVILLE, PA., bai. 28 d. 

— Savaitei nepraėjus, štai ir an
tra baisi ekspliozija įvyko ang- 
liakasykloje. Tik pora dienų at
gal St. Clair angliakasykloje, 
Grundy, Va. žuvo apie 50 darbi
ninkų. Dabar rytinėje Pennsyl- 
vanijoje kietųjų anglių kasyklo
je kilo ekspliozija, kuri sudrebi
no visą apylinkę. Ekspliozijoje 
žuvo 7 darbininkai ir 10 sunkiai 
apdegė. Valdžia turėtų rūpintis 
apsaugoti darbininkų gyvybę 
kasyklose.

Serga Kun. Strakauskas
LOWELL, MASS. — Šiomis 

dienomis rimtai susirgo kun. 
Pranciškus Strakauskas, Šv. 
Juozapo lietuvių par. klebonas. 
Nuvežtas į Šv. Jono ligoninę. 
Pradžioje gydytojai manė, kad 
reikės daryti operaciją, bet da
bar sako, kad gal operacijos ne
reikės.

Kun. P. Strakauską pavaduoti 
į vyksta iš Brocktono kun. 
Baltrušiūnas, Šv. Roko par. 
karas.

Kun. P. Strakauskas yra nuo
širdus LDS rėmėjas, “Darbi
ninko” bendradarbis, rėmėjas ir 
prietelius. Prašykime Aukščiau
siojo, kad Jis grąžintų kun. Pr. 
Strakauskui sveikatą, kad jis 
ilgus metus galėtų dirbti mūsų 
išeivijoje.

t
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Naujus Reikalavimus
Masiniai Areštai Viennoje
PRAGUE, Čekoslovakija, bai. 

28 d. — Po Velykų Viennoje ir 
kituose Austrijos miestuose 
prasidėjo masiniai areštai žydų 
ir buvusios valdžios simpatiza- 
torių. Visi kalėjimai pilni poli
tinių kalinių. Taipgi jau keletas 
namų paversta į kalėjimus. Per 
pastarąsias tris savaites Vien
noje areštuota apie 18,000 žmo
nių ; iš diplomatinių šaltinių su
žinota. kad Viennoje areštuota 
ir įkalinta tarp 30,000 — 40,000 
žmonių.

A. 
vi-

Ispanijos Nacionalistai Su
mušė Radikalus Teruel 

Fronte
Is-

PARYŽIUS, bai. 28, — Rusų 
sovietų vyriausybės įsakymu vi
si dvasiškiai kalėjimuose atvar- 
gę savo paskirtą laiką nebus iš
leisti, bet dar turės vargti pen- 
kius metus. Sakoma, kad bedie
vių sąjunga tokį įsakymą išrei
kalavo iš valdžios.

šaliai. Visi turi susiregistruoti 
prieš birželio 30 d. Tokiu būdu 
naciai likviduos žydų nuosavy
bę.

Prasidėjo Derybos Su 
Lenkais Kaune

KAUNAS — Balandžio 25 
Prasidėjo lietuvių-lenkų dery
bos Kaune pašto, telegrafo ir te
lefono susisiekimo reikalais.

d.

HENDAYE, Prancūzijos - 
panijos rubežius, bai. 28 d. 
Ispanijos nacionalistai, vad. 
gen. Varela, smarkiai sumušė 
radikalų valdžios kariuomenę 
šiaurinėje Teruel dalyje ir užė
mė miestelį Escorihuela, 20 my
lių į šiaurę nuo Teruel. Smarkūs 
mūšiai tęsiasi Alcala de Chivert 
sekcijoj. Katalonijos fronte ra
dikalai susistiprinę puolė nacio
nalistus, ir kaip praneša iš Bar- 
celonos, jiems pavykę keletą 
kaimelių užimti.

Vilniaus Lietuviai Leis Naujų 
Laikrašti "Aidą"

t

VILNIUS. Balandžio 26 d. 
Lenkai davė vietos lietuviams 
leidimą leisti naują laikraštį 
“Aidą”. Lietuvių spauda Vil
niaus krašte yra labai sunkioje 
padėtyje, todėl Amerikos lietu
vių prenumeratos naujam laik
raščiui būtų labai didelė para
ma. Linkime, kad naujam laik
raščiui lietuvių prenumeratos 
plauktų tūkstančiais. Amerikos 
lietuviai parodys, kad istorinė 
Lietuvos sostinė jiems brangi.

Darbininkų Radio Programa

Čekoslovakija Stato 
Tvirtovę

DETROIT, MICH. bai. 28, - 
Fordo automobilių darbinink 
unija, turinti apie 21,400 narų 
reikalauja, kad kompanija ga 
rantuotų jiems metinį atlygini 
mą mažiausia tūkstantį penki 
šimtus dolerių. O darbininką 
pasižada, kiekvienas, kas antį 
metai pirkti naują automobiliu 
tokia kaina, kokia moka parda 
vėjai (dealers). Darbininkai u 
automobilius kompanijai užmo 
kės dalimis; trečdalį kainos į 
mokės imdami jį. Fordo kom 
panijos viršininkai tą darbinin 
kų planą svarstys.

I

POPIEŽIUS PAGERBĖ 
DARBININKĄ
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5,000 Inžinierių Priėmė 
Šv. Komuniją

PARYŽIUS, bai. 28. — Notre 
Dame katedroje penki tūkstan
čiai prancūzų inžinierių Kančios 
sekmadienį priėmė šventą Ko
muniją. Prancūzijos katalikai 
inžinieriai yra susiorganizavę į 
sąjungą ir kasmet suvažiuoja į 
vieną vietą atlikti Velykinę pa
reigą. Pirmas jų toks viešas pa
sirodymas buvo 1913 m. kada 
128 jų dalyvavo.

Sovietai Apleidžia Ispaniją

PARYŽIUS, bai. 28, — Jc 
Šventenybė, Popiežius Pijus XI 
suteikė vienam prancūzų darbi
ninkui, Michael Floch, nepapra
stą garbę, paskirdamas jį Šv. 
Gregoriaus riteriumi. Minėtas 
darbininkas yra kalvis. Trys 
dešimts metų atgal jis sudarė 
Prancūzijoje pirmą katalikų 
darbininkų uniją ir iki šiol yra 
uolus darbininkų unijose veikė
jas. Michael Floch taip pat uo
lus Katalikų Akcijos veikėjas ir 
pasižymėjęs labdarybės darbais.

PARYŽIUS, bai. 28, — Iš’ Is- Į 
panijos daug sovietų rusų subė-| 
go į Prancūziją. Jie pasakė, kad 
jiems įsakyta grįžti į Maskvą. 
Rusija jau apleidžia Ispaniją. 
Paskutinis mėginimas buvo rei
kalauti, kad Prancūzijos val
džia (tuomet Blumo vedama) 
pasiųstų tris divizijas kariuo
menės Ispanijos lojalistams (ra
dikalams). Tačiau Anglijos į- 
spėjimas sulaikė prancūzus nuo 
tokio žygio.

Sovietai dabar visą savo galy
bę nukreipė į Kiniją. Rusija to
kią stambią pagalbą duoda Ki
nijai, kad Japonai praranda pir
miau užimtas pozicijas. Tarp 
Maskvos ir Tokio vyriausybių 
santykiai yra labai įtempti, kad 
tik priklauso nuo sovietų kariš- 

i ko prisirengimo pradėti karą.

BERNE, ŠVEICARIJA,— bai. 
28 d. — Čekoslovakija dabar yra 
didžiausias pavojus taikai. Hit
lerio pasijudinimas pulti Čeko
slovakiją gali uždegti karo liep
sna visą Europą. Todėl viso pa
saulio akis dabar nukreiptos į 
Čekoslovakiją. Bet diplomatai 
sako, kad karo vistiek taip greit 
nebus, nes nesimato, kad Vokie
tija ruoštųsi Čekoslovakijos 
pietiniame rubežiuje.

Kadangi pietinis Čekoslovaki
jos rubežius neturi tvirtovių, tai 
valdžia pradėjo jas statyti, ypač 
pietinėje Moravijos dalyje.

Kodėl Ispanijos Radikalams 
Nebesiseka

LONDONAS, bai. 28. — Is
panijos radikalų (lojalistų) ge
nerolas Rodės, laikrašty “Heral- 
do de Aragon”, pareiškė, kad jie 
neturi karo vadų, kurie sugebė
tų vesti kariuomenę ir suprastų 
priešų pozicijas.

Naciai Pasmerkė Jėzuitą

ŠV. TĖVAS IŠVYKSTA Į
VASARNAMĮ

VATIKANAS — Šv. Tėvas, 
Pijus XI ateinantį šeštadienį iš
vyksta į savo vasarnamį Castel- 
gandolfo. Spėjama, kad Bažny
čios galva nenorės pasimatyti 
su Hitleriu, kuris persekioja ka
talikus Vokietijoje ir jau pradė
jo pulti Austrijoje.

Serga Lenkijos Kardinolas 
Hlondas

VARŠUVA, bai. 28. — Kardi
nolas Hlondas, Lenkijos prima
tas, serga ir negalėjo Velykose 
dalyvauti Vatikane trijų šven
tųjų paskelbimo apeigose. Jis y- 
ra 57 metų amžiaus; kunigu jau 
yra 32 metai ir 10 metų kardi
nolu.

DIDELIS GAISRAS CAPE 
MIŠKUOSE

5 Žmonės Apdegė

šeštadienį, bai. 30 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi
ninkų Radio programa, kurią išpildys Norwoodo Soda
licijos radio grupė, styginis duetas iš So Bostono ir 
taipgi pakviesta išpildyti dalį programos art. Marijona 
Čižauskienė iš Worcester, Mass. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių 
dainų, muzikos ir kalbų iš radio stoties WCOP; Boston, 
Mass.

f S"

Auto Darbininkų Riaušės
MUNCIE, Ind., bai. 28 d. — 

General Motors korporacijos 
Chevrolet automobilių dirbtu
vės darbininkai streikuoja. 
Riaušės kilo kada nepriklauso
mos unijos nariai pikietavo dirb
tuvę. Nepriklausoma unija yra 
greičiausia kompanijos unija, 
nes riaušėms kilus tos unijos 
darbininkai subėgo į dirbtuvę. 
Policija sako, kad United Auto- 
mibile Workers of America na
riai pradėję mušti “nepriklauso
mus” baseball lazdomis. Vienas 
darbininkas sužeistas. Blogiau
sia kada patys darbininkai nesu
taria — mušasi.

BERLYNAS, Vokietija, bai. 
28 d. — Plačiai žinomas jėzuitas 
kunigas Friedrick Muckerman 
jau padėtas ant nacių juodraš
čio kaipo “neištikimas” Vokieti
jos pilietis. Kun. Muckerman e- 
są pareiškęs, kad nacizmas yra 
baisesnis už komunizmą.

Cape Cod ir į šiaurę centrali- 
nėje Massachusetts dalyje palei 
New Hampshire rubežių degė 
miškai, trečiadienį, bai. 27 d. 
Smarkus vėjas sudarė rimtą 
pavojų tose srityse gyvenan
tiems žmonėms.

Šimtai gaisrininkų kovoje su 
ugnimi. Penki smarkiai apdegė; 
keturi gal mirs. Daugiausia nu
kentėjo Sandwich kaimelis, taip
gi Westford, Groton ir Town- 
send. Spėjama, kad kai kur bu
vo tyčia padegta. Daug nuos
tolių.

LIETUVIŲ DIENOS REIKALE 
SVARBUS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, gegužės 8 d. 2:30 vai. p. p. Šv. Kazi

miero parapijos svetainėje, Worcester, Mass. įvyks la
bai svarbus LIETUVIŲ DIENOS reikalu susirinkimas. 
Prašome prisiųsti savo atstovus kaip iš Mass., Conn., 
R. I., ir N. H. lietuvių kolonijų. Susirinkimas bus labai 
svarbus, nes jame bus nustatyta Lietuvių Dienos pia
nai.

Jonas Kumpa, Centralinis Sekretorius.
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VIETINES ŽINIOS SKANI ARBATĖLĖI.• J

PAMALDOS

d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Bostono lietuvių 
bus pamaldos

Bal. 30 
Petro So. 
nyčioje, 
Panelės Švenčiausios prieš 
mėnesį.

baž- 
prie 
geg-

Iš LDS 1-mos Kuopos 
SUSIRINKIMO

■ it

Š.26, 
Petro 
South

vyks geg. 29, Romuvos parke, 
Montello, Mass. Nutarta orga
nizuoti busai. Darbas palikta 
valdybai.

Plačiai aptarta kuopų dvilypis 
piknikas, kuris įvyks birželio 19, 
Kęstučio dr-jos parke, Dedham, 
Mass. Nutarta rengtis visu 
smarkumu.

Išklausyta p. Vinco Valatkos 
pranešimas, kas link naujai arti
moj ateityj šventinimo į kuni
gus klieriko Motiejūno. Kuopa 
nutarė imtis rengimo primicijų: 
bankieto. Rap.

Žaislai, Dovanos, Programas
• SEKMADIENĮ,

Gegužės-May 1 d., 1938
3 Vai. po piet.

Antradienį, balandžio 
m., 7:30 vai. vakare, Šv. 
par. svetainėje, 7th St., 
Boston, Mass. įvyko LDS 1-mos
kp. mėnesinis susirinkimas.

Tarp kitų reikalų nuodugniai 
apsvarstyta, Šv. Juozapo, LDS 
org. Globėjo šventės atžymėji- 
mas, kuri pripuola šiais metais 
gegužės 8 dieną.

Nutarta, užprašyti Šv. Mišias 
kuopos narių intencijai gegužės 
8, 8:30 vai. ryte, ir visiems na
riams “in corpore” dalyvauti. 
Pageidauta, kad nariai geg. 7, 
prieitų išpažinties, o savo mišio
se eitų prie Šv. Komunijos.

LDS N. A. Apskričio pirm, 
pranešė, kad Apskričio suvažia
vimas įvyks birželio 5, š. m. 
Nutarta atstovų rinkimas atidė
ti sekančiam susirinkimui. Taip
gi pranešė kad šiais metais ap
skričio Gegužinė - piknikas į-

Garbingai Apvaikščios 
Motinos Dieną

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS

Gegužės 8 d., L. Vyčių 17-tal 
kp. kartu kviečia visą parapijos , 
jaunimą apvaikščioti šią bran
gią visiems, o ypač jaunimui 
dieną.

9:30 vai. ryte visi “in corpo
re” išklausys vyčių užsakytų 
mišių motinų intencija ir pri
ims šv. Komuniją. Po pamaldų 
pusryčiai.

Į pusryčius kviečiame visus, 
ypač jaunimas turėtų atsivesti 
savo mamytes. Įžanga 35c.

Tą pačią dieną, vakare, vyčiai 
turės Motinų garbei vakarą, su
sidedantį iš veikalo: “Jaunikis 
iš Kauno”, mažų vaikučių prog- 
ramėlį, vadovybėje p. O. Ivaš- 
kienės, muzikos, dainų ir kalbų.

Visi dalyvaukime Motinos die
nos programoje. Pr.

PARAPIJOS CHORO 
MINSTREL SHOW

251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nno 
1:30 Ik! 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nno 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nno 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Sekmadienį, gegužės 1 d.,

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq. 

j Cambridge, Mass.

TeL S. B. 2805-R
LIETUVIS

lOPTOMETRISTAS 3

Išegzaminuojn akis? 
priskiriu akinius- j 
kreivas akis atitle- j 
slnu ir amblijoniš- Į

! koše (aklose) akyse sugrąžinu| 
| šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. | 
j 447 Broadway, South Boston Į

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Masa

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1046

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

• «ns legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Tai bot 2474

Pp. Gailiūnų namuose, 8 Win- 
field St., So. Bostone įvyks Dar
bininko naujos Intertypos fondui j 
pramoga į kurią kviečiami visi 

; dalyvauti. Svečiai ir viešnios bus 
; nuoširdžiai priimti, pavaišinti ir 
; dar gaus dovanų.

Atsilankiusieji nevien, kad 
■ turėsite “good time”, bet tuomi 
; pačiu paremsite ‘ katalikišką 
; spaudą — prisidėsite prie naujos 
! Intertypos pirkimo fondo.

Visus nuoširdžiai kviečia 
’ RENGĖJAI.i

I

PAKVIETIMAS
Sekmadienį, gegužės 1 d. 3 vai. p. p. mūsų namuo

se, 8 Winfield St., So. Bostone įvyksta “Darbininko” 
naujos Intertypo fondui gražus parengimas, kuriame 
bus svečiai ir viešnios gražiai priimti, pavaišinti ir pa
matys gražią programą. Taigi, į šį parengimą nuošir
džiai kviečiame visus bostoniečius ir iš visų apylinkių 
atsilankyti ir paremti “Darbininko” naujos mašinos 
fondą.

Gailiūnai ir Rengimo Komisija.

Girdžiu, Kad Rengia
Girdžiu, kad “didelį” parengimą rengia. 
Kas? Sužinoti, pakol, neįstengiu.
Būk tai bruzda - kruta senieji “veikėjai”, 
Kuriems galvutėse pučia - ūžia vėjai.

Girdžiu, kad tai rengia — pagerbimą daro, 
Tam, kurs privatišką biznelį sau varo.
Matot, kur jam tik pelninga, tenai jis pristoja 
Už tai “tautiškumą” įsipasakoja.

Girdžiu “didvyriui” rengia viešbuty ar salėj?
O gal ir laukuose, ar kur miesto alėj? 
Pagaliau nesvarbu, kas, kur, kam ką rengia, 
Bile draugai, draugės paūžia, pažvengia.

Girdžius.

Prasid. Panos

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

no buvo nuvykę į tą bankietą 
pp. Siauriai, p. Janušonienė, pp. 
Akunevičiai, p. Petreikienė. Tu
rėjo malonų laiką. Grįžo į 
mus sekmadienį bal. 24 d.

So. Bostono Viešas 
Knygynas

na-

✓ 
z 
z 
✓ 
✓ 
z 
✓ 
✓ 
✓ 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
Z 
z 
z 
z 
z 
z 
✓ 
z

X

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
502 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

3 
vai. po pietų ir 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, W. Fifth 
St. įvyks Šv. Petro lietuvių pa
rapijos choro vadovaujant mu
zikui Rapolui Juškai. Minstrel 
Show. Tai bus, jeigu taip galima 
pavadinti, mišinio programa, 
kuri susidės iš dainų, juokų, 
komiškų vaidinimų, muzikos. 
Choras ką tik gavo iš Worces- 
ter telegramą, kad armonistas 
Kazys Šimkus tikrai atvyks ir 
su savo pianino armonika ir 
gros įvairius muzikos kūrinė
lius. Kazys Šimkus ne tik gerai 
groja, bet ir grodamas dainuoja 
komiškas daineles. Jis yra pasi
žymėjęs armonistas. Grojo Ma- 
jor Bowes programoje New 
Yorke.

Kad išaiškinti choro Minstrel 
Show programą, tai reikėtų už
imti visą puslapį, o gal ir du, 
bet redakcija, žinau, man to 
neleis padaryti. Taigi pasiten
kinsiu tik pareiškimu, kad ku
rie buvote pereitą metą choro 
Minstrely, tai atsimenate kiek 
juokų turėjote. Bet šį metą bus 
daug įvairesnė programa.

Vaikams programa po pietų 
3 vai. ir įžanga tik 10 centų, o 
vakare suaugusiems ir įžanga 
50 centų. Rodos, 50 centų dide
lis pinigas, bet ne. Už 50 centų 
tokio teatro niekur negali pa
matyti. Amerikonų teatre už to
kią programą, kuri bus sekma
dienį, gegužės 1 d. užmokėtum 
mažiausia $1.50.

Tikimės, kad iš tų pasakytų 
kelių žodžių apie Minstrel Show 
programą, gerb. Skaitytojai su
prasite, kad bus daug malonu
mo ir pasitenkinimo dalyvauti 
Šv. Petro parapijos choro pa
rengime.

Prašome nesivėlinti ateiti, nes 
gali pritrūkti sėdynių. Rengėjai 
tikisi, kad į tą choro vakarą at
vyks daug ir iš kitų kolonijų.

Kviečiame visus iš visur vyk
ti į choro Minstrel Show, sek
madienį, gegužės 1 d., bažnyti
nėje svetainėje, W. Fifth St., So. 
Bostone. Kvieslys.

i

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOS ŠV. MIŠIOS

valo dalyvauti kuopos metinėse 
Šv. mišiose. Iš vakaro lai visos 
narės atlieka išpažintį, nes lai
ke Šv. mišių priimsime Komuni
ją “in corpore”. Sekmadienio ry
tą, 8 vai., sueikite į bažnytinę 
svetainę, iš kur eisime į bažny
čią.

Moterų Sąjungos Kuopos 
Raštininkė.

Cambridgeiečiai Sakosi Bos* 
toniečius Pralenksią

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKOJIMAS

Brolis paieško vilniečio lietu
vio STANISLOVO ČIBIRO, ki
lusio iš Kūjiškės kaimo, Daugė
liškio parapijos, Švenčionių as- 
krities, lenkų okupuotos Lietu
vos.

St. Čibiras yra apie 50 metų Į 
amžiaus, prieš keletą metų gy
veno Nek Yorke. Paprastas dar
bininkas. Ką nors apie jį žinan
tieji maloniai prašomi pranešti 
Darbininkui, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Paskelbus “Darbininkui” nau
jos Intertype vajų, Cambridgeie
čiai pirmutiniai pasirodė su 
stambiomis aukomis, būtent: 
p. M. Norbutas $25.00, pp. Ple- 
kavičiai $25.00, o klebonas kun. 
Pr. Juškaitis $75.00. Dabar-gi 
visame Cambridge’iuje eina di
delis judėjimas ir obalsis: — 
“Cambridge’iečiai sukeikime

naujos Intertypos fondui $1,000. 
00 — nepasiduokime didžiajam 
South Bostonui”!

Atrodo, kad Cambridgeiečių 
pasiryžimas yra tvirtas ir jie 
prie to siekia. Štai, ateinantį 
sekmadienį, gegužės 1 d., 6 vai. 
vak. įvyks šauni vakarienė ir 
puiki programa, parapijos salė
je, Windsor St. Šį parengimą 
ruošia Nekalto
Marijos Dr-ja, vadovaujant p. 
B. Žilienei. Įžanga nebrangi — 
tik 50c., o už tokią mažą įžangą 
sveteliai bus puikiausiai pavai
šinti kaip skaniais valgiais, taip 
ir gėrimais, kuriuos aukojo p. 
J. Jankauskas, Marion Cafe, 
savininkas, 725 Cambridge St., 
ir Hacker’s 5 X Ale pardavėjas, 
Aleksandras Stankūnas, 65 Lin
coln St., Cambridge, Mass. Tel. 
Kir. 6450.

VAŽIUOJA IR SOUTH BOS
TONIEČIAI — Kadangi Cam
bridge užsispyrė Southbostonie- 
čius “subytyti”, tai jie nenori 
tikėti. South Bostoniečiai nuta
rė patys geg. 1 d. nuvykti į ren
giamą vakarienę ir persitikrin
ti ar ištikrųjų Cambridgeiečiai 
nusitarė juos pralenkti. Rap.

1 Knygyno valandos: 
dieniais, Antradieniais,

DALYVAVO JUBILIEJI
NIAME BANKIETE

Pereitą šeštadienį, bal. 23 d., 
Nashua, N. H. įvyko pp. Skirke
vičių 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktis. Jų giminės ir drau
gai suruošė šaunų bankietą, pa
rapijos svetainėje. Iš So. Bosto-

<

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

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

Sekmącįįenį, gegužės 1 d.,
8 :30 vat. ryte, Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje bus atnašaujamosi jos Daznycioje dus atnašaujamos 

bristo® Moterų Sąjungos 13 * 
kp. intencijai. Visos narės pri-|kp. intencijai. Visos narės

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčlų auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

6OUTH BOSTON, MASS. 
■7oe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

Peter P. Plerack
(Plevokas)

Stogų dengs jas Ir taisytojas. 
4 Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1A52 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

PARDUODAME
Degtinę, Alę ir Vyną

Pristatome į namus ir < 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUORf

.. .. STORE
295 W, Broadway 

So. Boston; Mass. 
Tel. ŠOU 9772

Šiomis dienomis So. Bostono 
Viešąjį Knygyną atnaujino, per
tvarkė ir papuošė. Tai nuopel
nas naujos knygyno vedėjos, p. 
Mary Kavin. Ji rūpinasi padi
dinti vietą vaikams, kurie ten a- 
tėję skaito knygas ir žurnalus, 
kad jie nebūtų taip susikimšę. 
Dabar knygyne randasi nemažai 
gerų lietuviškų knygų. Lietuviai 
turėtų daugiau skaityti. Patarti
na visiems užeiti į knygyną ir 
pasirinkti gerų lietuviškų kny
gų. Jeigu atsiras didesnis lietu
viškų knygų pareikalavimas, 
tai jų užsakys dar daugiau.

Pirma- 
Trečia-

dieniais ir Ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pie
tų. Toki tvarka ir kituose So. 
Bostono knygynuose.

Nuo balandžio • 25 d. iki 30 
knygynas skyrė “Namų Gerini
mo Savaitę”. Patartina visiems 
užeiti į knygyną ir pamatyti iš
statytus įvairius daiktus, ir 
taipgi gausite patarimų kaip pa
derinti ir pagražinti namus. So. 
Bostono Viešas Knygynas ran
dasi prie pat kampo Broadvvay 
ir E St. ties “Darbininko” na
mu.

PUSE SOUTH BOSTONIEČIŲ VAŽIUOJA J 
CAMBRIDGE KUR ĮVYKSTA

• Mi

T '

VAKARIENE
IR

KONCERTAS
Rengia

Nekalto Pras. P. Narijos Draugija 
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE

WINDSOR ST., CAMBRIDGE, MASS.

SEKMADIENĮ,
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Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 50c.

Pelnas skiriamas naujos “Darbininko” Intertypos 
• naudai.

Gerb. ir Gerbiamieji:—

Šį kartą Cambridge’iuje bus kas tai nepaprasta, 
nes Nekalto Pras. P. Svč. Dr-ja ruošiasi visu rimtumu 
priimti svečius ir viešnias ir juos pavaišinti skaniau
siais valgiais ir gėrimais. Taipgi turėsime vieną gra
žiausių programų, kurią išpildys Radio Grupė, vado
vaujant p. M. Karbauskui. Taipgi dainuos p. Mazga- 
lienė iš Brockton, Mass. Be to bus ir daugiau artistų.

Kalbės vietinis kleb. kun. Pr. Juškaitis, taipgi yra 
užkviesti svečiai: LDS Centro pirm. Kun. J. švagždys, 
’Darbininko” redaktorius A. F. Kneižys ir kiti.
ii Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti į šį parengi-

« ' mą smagiai ir maloniai praleisti laiką ir tuomi pačiu 
paremti katalikišką spaudą. Kviečia RENGĖJAI.

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

JVAIRŪS skelbimai

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

fI

Pabandyk Naujam

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broad way, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščitj čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18, š. m.

GAUKITE
Permanent wave su mo
demiškomis mašinomis

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645
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KELETAS GRAŽIŲ MINČIŲ 
GEGUŽES MENESIUI

Gamta pasipuošė, pasida- i 
bino gražiu gegužės mene- i 
šio rūbeliu. Laukte ji lau- 1 
kė, kaip dienelė laukia pir
mų sidabrinės aušrelės 
spindulių, malonaus gra- : 
žaus gegužės mėnesio.

Motina Bažnyčia pašven
čia gegužės mėnesį skais- i 
čiausiai, gražiausiai mer
gelei, Panai Marijai, gegu
žės mėnesio karalienei. 
Puošnios gėlės, gaivinan
tis alyvų kvapsnis prime
na mums Marijos nekaltu
mą, skaistumą. Kupini 
džiaugsmo, kartu su ma
žutėliais, visi susirenkame 
prie Šv Marijos altorėlio ir 
giedame Jai pašvęstas lie
tuviškas giesmes. Kraute 
apkraujame Jos altorėlį ir 
statulą gėlėmis. Iš tikrųjų 
tai gražus mūs lietuvių pa
protys.

Pasaulis privalo pareikš
ti daugiau meilės Marijai. 
Žmogiškoji širdis sutverta, 
kad mylėtų kas gera, kas; 
gražu, kilnu ir skaistu. Mū
sų dieviškoje Motinėlėje 
visi šie požymiai pasireiš
kia. Ji yra mūsų dangiškoji 
Motina, kuri nuolat rūpi
nasi mus apsaugoti nuo į- 
vairių pavojų. Varge mes 
esame Jos paguodžiami, 
mūs vargo ašaros lieka nu
šluostytos ir tuomet mes 
žiūrime į ateitį šviesia vil
timi ir drąsumu.

Yra didelė dovana pažin
ti, gerbti ir mylėti mūsų 
dangišką Motiną. Poetas 
stebisi gamtos gražumu, le
lijos baltumu ir skaistumu, 
saulutės auksiniu saulėly
džiu. Bet kaip labiau džiau
giasi tas, kuris garbina 
Mariją ir mato Joje visus 
to gražumo požymius! 
Kaip negali jis atsistebėti 
Dievo Motinos garbe!

Jei mūsų dangiškoji Mo
tina būtų pasaulio priima
ma kaip moteriškumo pa
vyzdys, o, kaip pasaulio 
veidas pasikeistų! Iš su
vargusio — gražus, iš ka
ringo — ramus. Atimkime 
ranką, kuri supa kūdikio 
lopšelį, kas bebus? Toji 
ranka tai kūdikio charak
terį formuojanti ranka. 
Nes motina vaiko charak
terį teauklėja. Jei motina

supras savo pašaukimo 
svarbą, tuomet ir tiktai 
tuomet mūs jaunuomenė 
bus tikrai pavyzdinga, Die
vo įsakymus pildanti jau
nuomenė. Tik tokiu būdu 
motina, suprasdama savo 
tikslą sulauks pagarbos ir 
laimės.

Šiais laikais moterišku
mas taip nusmuko, kad 
skauda širdį į visa tai be
žiūrint. Be abejo, čia ir y- 
ra tam tikra priežastis. 
Falsifikuota - netikra mo
kslo filosofija suteršė žmo
nių širdis, suteršė ir religi
ją, pastūmėdama ją visai 
į šalį, šiaušiasi naujas pa- 
gonizmas. Atminkime ir 
gerai įsitėmykime vieną da 
lyką: Tikėjimas ir tiktai 
tikėjimas tegali moteriš
kumą, ypačiai motinystę 
apsaugoti. Gražiai apie mo
terį Talmude pareikšta: — 
Jei moteris yra tauri, do
rovinga, ji panaši į vynme
dį, kuriame bręsta puikios 
vynuogės. Ir vėl:—Kas yra 
turtingas? — Tas kuris tu
ri gražią moterį; gražią y- 
pačiai charaktery.

Mums katalikams nerei
kia svetimuose šaltiniuose 
ieškoti moteriškumo iš mo
tinystės pavyzdžių. Mūsų 
dangiškoji Motina, savo 
dieviškoje Motinystėj ir 
Panystėj, turi Savy visus 
moteriškumo ir motinystės 
požymius. Te mūsų jaunos 
mergelės, ypačiai auklėji- 

i mo metuose, atsižvelgia į
■ Motiną Mariją, gegužės 
, mėnesio Karalienę ir tefor-
• muoja, tepildo tą pavyz-
■ dingą moteriškumo pavyz- 
. dį. Te prašo, kad Ji jas sau- 
i gotų ir vestų tikrais gyve- 
! nimo keliais. Te jaunos mo- 
i tinos pažvelgia į Mariją ir

paseka Jos auklėjimo bū-
• dus. Marijoje ras geriau-
■ šią pedagogę, vaikų Auk-
■ lėtoją. Te senutės motinė- 
> lės pažvelgia į Mariją ir te
• prašo, kad ją užaugę sūne-
■ liai ir dukros gyventų dorą 
: gyvenimą ir klestėtų dory-
• bėse.

Daugiau, daugiau pavyz-
• dingų, gerų motinų ir tuo- 
. met pasaulio veidas atsi-
• mainys.

fe

Nekalto Prasidėjimo Par. Choras 
Smagiame

Hotel COMMANDER Viešbuty
HARVARD SQUARE, CAMBRIDGE, MASS.
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BARON HUGO ir Jo Orkestrą
HFUSUB 
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kun. Dr. J. B. Končius Skaitė Paskaitą Amerikos Kat. 

Taikos Konferencijoj, Washington, D. C.
Bal. 18-19 d. įvyko Ame

rikos Katalikų Konferen
cija Tarptautinės Taikos 
klausimais. Per abi dieni 
visos paskaitos buvo apie 
Pasaulio Taiką einant eko
nominio teisingumo dės
niais. Paskaitos buvo įdo
mios, gyvos ir įvairios.

Prelegentų dauguma už
sipuolė ant Sekret. of Statė 
Hull už nevykusias preky
bos sutartis su svetimomis 
valstybėmis. Išnešta rezo
liucijos, kad būtų be muitų 
— laisva prekyba maisto 
dalykų. Ekonominį nacijo- 
nalizmą ir imperijalizmą 
Katal. Taikos Konfer. pa
smerkė, kaipo nekrikščio
nišką.

Kun. dr J. B. Končius 
skaitė: “Pastarosios tarp
tautinės rekomendacijos 
žmonių nutricijos klausi
mais”. Jis savo paskaitoj 
išdėstė žmonių maisto trū
kumus Europos, Azijos, A- 
merikos ir kitų šalių. Tie 
trūkumai susidaro dėl auk
štų muitų ir dėl nelygaus 
produktų padalinimo dar-

bininkų ir neturtingųjų 
tarpe. Jis savo paskaitoj 
pasiūlė:
1, Kad Tautų Lyga dar 

tinkamiau ištirtų atskirų 
šalių maisto trūkumus ir 
žmonių ekonomines gyve
nimo sąlygas.

2, Panaikinti visai mui
tus visose šalyse ant išve
žamų ir įvežamų maisto 
produktų.

3, Kiekviena šalis priva
lėtų teisingiau padalinti 
darbininkams ir neturtin
giesiems krašto produktus, 
kad kiekvienas gautų už
tektinai produktų atatin
kamam pragyven i m u i. 
Darbininkų ir neturtingų
jų aprūpinimas privalėtų 
būti pagrindan krikščioniš
ko teisingumo principai, 
sulig Šv. Tėvo Leono XIII 
encikl. “Rerum Novarum” 
ir Šv. Tėvo, Piaus XI “Qua- 
dragesimo Anno”. Apie 
Kat. Taikos Konferenciją 
plačiai rašė “Washington 
Post” ir “Evening Star” ir 
kiti anglų laikraščiai iš 
bal. 18 ir ’9 d.

Praloto M. L Krušo Pastangomis Penkios Pranciškietės 
Vyksta į Pietų Ameriką

A. Sandys

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

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

POVELAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS iVČ.
PlrmlnlnkP — Eva MarkslenS.

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienš,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fln. Rašt — Marijona Markonlntfi, 
4115 Washington St, F-osllndale, Mass.

TeL Parkvvay 0558-W
Iždininke — Ona Stanlullntg,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarš — Ona Mlzgirdienš,

1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass. 
Kaėos Olob.—Marijona Aukšti kalnieti,

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

antra utamlnka mtoeaia.
7:80 vaL vakare, pobažnytlnSj sve 
talnšj. ____

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raštininku

IV. JONO EV. BL. P Ai ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
ned41dien| kiekvieno mėnesio. 

2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 49J 
B. 7th St, So. Boston, Mase.

J. M. Prelatas M. L. Kru
šas, Šv. Jurgio par. klebo
nas, Chicago, III. ir kun. J. 
Paškauskas, Visų Šventų 
par. klebonas, Roseland, 
III. prieš tris savaites grį
žo iš Pietų Amerikos, ap
lankę lietuvių kolonijas. 
Jų kelionės tikslas buvo su
sipažinti su tenykščiais lie
tuviais ir jų padėtimi. Nu
vykę į Pietų Ameriką juo
du aplankė didžiąsias lie
tuvių kolonijas, dalyvavo 
jų parengimuose ir pasakė 
eilę prakalbų Jie ten paty
rė, kad mūsų broliai lietu
viai skursta kaip materija- 
liai, taip ir moraliai.

Pietų Amerikoje lietuviai 
pasidalinę į sroves ir tos 
srovės į frakcijas. Lietuvių 
tarpe esanti didelė nesan
tarvė — vieni su kitais 
pjaunasi, vieni kitus už
gaulioja. Kairiųjų pusę pa
laiko Lietuvos konsulai ir 
Lietuvos Vyriausybės ap
mokami mokytojai. Ištau- 
tėjimui gręsiąs didelis pa
vojus — jaunimas tiesiog 
tirpte tirpstąs ištautėjimo 
bangose. Ten būtinai rei
kalinga įsteigti lietuviškos 
katalikiškos mokyklos, nes 
kitaip kaip lietuvybė, taip 
katalikybė lietuvių tarpe 
greitai žlugsianti.

Brockert Brewing kom
panija yra lietuvių įstaiga 
ir skelbiasi laikrašty; 
“Darbininke”.

J. M. Prelatas M. L. Kru
šas, matydamas gyvą rei
kalą užbėgti už akių lietu
vybės ir katalikybės prie
šams, gavo iš Kardinolo 
leidimą vykti į Pietų Ame
riką penkioms Seserims 
Pranciškietėms, kurios 
darbuosis lietuvių tarpe, 
mokytojaudamos, slaugin- 
damos ligonius ir tt. Jos iš 
J. V. išvyks į Pietų Ameri
ką rugpiūčio mėnesį.

Taigi garbe J. M. Prela
tui Krušui už jo didelį rū
pesnį katalikybe ir lietuvy
be. Rap.

Plėšikai Apiplėšė Brockert 
Bravorą

Ką Pasakė Min. Škirpa

vietinės žinios!
* 3

1
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Užsibaigė Katalikių Moterų ^"4 £°“
kandidatūrą. Dr. Povilas Jak
mauh (Jakimavičius) greičiau-

Kongresas
Trečiadienį, bal. 26 d. užsibai- sia bus užtvirtintas komisijonie- 

gė Katalikių Moterų kongresas, rium tik gub Hurley laukia tin- 
St. Clement s parapijoj, Bosto- kamos prOgos jo vardą paduoti 
ne. Kongresas buvo gausus ats- tarybaį 
tovėmis ir nutarimais. Pažymė-! 
tina, kad Kongresas išėjo griež
tai prieš Mrs. Roosevelt, prezi
dento Roosevelt žmoną, kuri sa
vo pareiškimais užgyrė divor-l 
sus ir nepadorius paveikslus? 
Kongresas pareiškė, kad prezi
dento žmona, kuri turi būti pa

Pardavė Iš Varžytinių Leit 
Flaherty Laivą

XX Amžiaus Bendradar
bio pranešimas iš Varšu

vos
Įteikęs kredencialus Len

kijos Respublikos Prezi
dentui, “Europos” viešbu
čio patalpose, kur yra lai
kinai apsistojusi Lietuvos 
atstovybė, p. Ministeris 
Škirpa teikėsi priimti jūsų 
korespondentą.
— Dabar pone Ministeri, 

leiskite ką nors pranešti 
Lietuvai, nes ten su dide
liu susidomėjimu laukiama 
kiekvieno žodžio.
— Praneškite, kad mano 

pirmas pasikalbėjimas su 
Lenkijos užsienių reikalų 
ministeriu Becku, o juo la
biau audiencija tuojau po 
kredencialų įteikimo pas 
prezidentą Moscickį vyko 
labai gera nuotaika ir man 
teikia gerų vilčių, — kalbė
jo ponas Ministeris.

Už lango didžiuliame ho- 
telio balkone plasda graži 
lietuviška trispalvė vėlia
va, kurios abiejose pusėse 
iškabintos lenkų vėliavos.

Paprašytas papasakoti 
apie kredencialų įteikimą, 
p. Ministeris pabrėžė:
— Turiu pastebėti, kad 

respublikos prezidentas 
tuojau po kredencialų įtei
kimo man suteikė audien
ciją, kurioje dalyvavo ir 
užs reik. min. Beckas. Ši 
audiencija buvo man pada
ryta išimties būdu. Ji vy
ko draugiška nuotaika.

Kai p. Ministerį paklau
siau, kokia jo nuomonė dėl 
ateities, jis trumpai atsa
kė:

' — Pagyvensim — pama
tysim — turiu gerų vilčių.

• v

Geležinkelis Į Vilnių

VVorcester, Mass. — Pe
reitą pirmadienį, bal. 18 d., 
apie 6:40 vai. vakare pen
ki plėšikai įsibriovė į Bro
ckert Brewing kompanijos 
ofisą, kada jau beveik visi 
darbininkai buvo išėję ir 
pareikalavo atiduoti pini
gus. Ofise buvusius darbi
ninkus privertė sugulti ant 
grindų ir vienas su revol
veriu rankoje juos saugo
jo, o kiti pradėjo ieškoti 
pinigų. Rado apie $2,000 
pinigais ir $856 čekiais. 
Pasigrobę pinigus pabėgo.

Bostono miesto mayoras To
bin, neva taupumo dėliai, užda- 

vyzdžiu visiems, išėjo iš vėžių.' jr® ^vi greitosios pagalbos ligo- 

Kongrese iš lietuvių moterų 
dalyvavo šios: iš Norwood — p. 
Ėst. Sykes, adv. Benjamino Sy- 
<es žmona; p. B. Cūnienė, adv. 
Juozo Cūnio žmona iš So. Bosto
no; iš Cambridge — pp. Bagdo
nienė ir Žilienė. Gal buvo ir dau
giau, bet šių žodžių rašytojui mą. Tais laivais buvo 
neteko sužinoti. Būtų labai ge- kiama su East Boston. Dabar 
rai, jei kas žino, kad parašytų tik vienas laivas plaukios tarp 
“Darbininkui”.

Kongreso užbaigoje turiningą 
kalbą pasakė J. E. Kardinolas 
O’Connell. Jo Eminencija pa
smerkė moterų linkmę j vyriš
kumą, t. y. tokias moteris, ku
rios rengiasi vyriškais drabu
žiais ir užima vyrų darbus, ku
riuos turėtų užimti vyrai. Be to, 
Jo Eminencija ragino moteris 
palaikyti padorumą ir kovoti! 
prieš nepadorius ir nešvarius 
apsiejimus^ spaudą, „ Paveikslus ' daly-

I vaus ir lietuvaitė mokinė, p. Ju
lė Petrauskaitė iš Dorchester, 
p. Marijonos Treinavičiutės, 
muzikos mokytojos mokinė.
Dorchester High School yra di
džiausia aukštesnė mokykla
Bostone. Ir štai iš to gausaus 
būrio mokinių parinko lietuvai
tę pianistę skambinti piano solo. 
Tai garbė jos tėveliams ir jos 
muzikos mokytojai p. Treinavi- 
čiūtei, gyv. So. Bostone.

nines, o dabar pardavė laivą 
, “Leit. Flaherty” iš varžytinių 
už $41,600. Laivas “Flaherty” 
buvo pastatytas 1921 m. ir kai
navo $379,950.00. Miesto taryba 
patvirtino pardavimą, taipgi 
patvirtino ir kito laivo pardavi- 

susisie-

Bostono ir East Bostono. Nak
ties metu uostas bus visai užda
rytas. Tokiu mayoro Tobin “tau
pumu” piliečiai nelabai paten
kinti.

ir t. t. J. E. sako: “Aš trokštu 
pamatyti, kad katalikai ir neka- 
talikai susivienytų ir pastatytų 
sieną prieš nepadorumo bangą”. 
Kongresas užsibaigė pakilusioje 
nuotaikoje.

Kongresmonai Remia Dr. 
Jakmauh Kandidatūrą

Šiomis dienomis 99 Massachu
setts valstybės Atstovų Buto at
stovai pasirašė peticiją ir ją į- 
teikė gub. Charles F. Hurley, 
kuria prašo, kad gubernatorius 
vėl įteiktų savo tarybai užtvir
tinti Dr. Povilą Jakmauh Massa
chusetts valstybės Sveikatos 
Departmento Komisijonierium. 
So. Bostono Piliečių klubas,

sutaisytas. Lietuvosjau
pusėje reikėjo nutiesti 1,5 
km., o už demarklinijos — 
3 km.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ J

TEL/MOHOrt- -----T“

C£\IAUN 
laivai

Lietuvaitė Mokyklos 
Programoje

Penktadienį, bal. 29 d. įvyks 
Dorchester High School Junior

Už Ramybę
4 — 6 liepos dienomis 

Prahoje įvyksta pirmasis 
tautinis katalikių moterų 
kongresas Čekoslovakijo
je. Jis nagrinės temas: ‘Ra
mybė sielose, ir

prie kurio priklauso įvairių tau- valstybėse’.

BROCKTON SAVINGS BANK
Comer Main and Court Streets

Deposits Received from $1 to $4,000 
Joint Accounts from $1 to $8,000

“THE BANK ON THE HILL”

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję J tavernas ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

i
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New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 
Labor Day, Thanksgiving and Christmas 

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

Domestic yearly .........................  $4.06
Foreign yearly ......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KATNA ;
Amerikoje metams ................... $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Viena kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ........................... $5.00

DARBININKAS
806 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Koalicija Prieš Hitlerį
Iš paskiausiųjų žinių lyg susidaro įspūdis, kad Eu

ropos politika krypsta netikėton linkmėn: Anglija, 
Prancūzija ir Italija grupuojasi prieš — Hitlerį. Kad 
Anglija ir Prancūzija tai suprantama, bet Mussolini — 
juk tai tariamas Hitlerio vienmintis - fašistas. Kaip tai 
įmanoma? Pasirodo, kad šiais siurprizų laikais viskas 
įmanoma. Pirmesnėsės pastovios politinės kombinuotės 
išvirto aukštyn kojomis, ir šiandie visai netektų nu
stebti, jei ta pagarsėjusi Romos - Berlyno ašis staiga ' 
nulūžtų. Bent šiuo momentu ji atrodo palaužta dėl su
prantamos priežasties: Hitleris jau tiek nesuvaldomas, 
kad jam pažaboti net Mussolini mato reikalo prieš jį 
apsisaugoti. Jei kiek palūkėjus Hitleris prijungia prie 

' Vokietijos Čekoslovakiją ir Vengriją, tuomet Europos 
valstybių pusiausvyrai gręsia rimtas pavojus. Kontro
liuodamas visą Europos centrą, Hitleris virstų jos dik
tatorių. Turėdamas savo rankoje galingą vokiečių ka
ro mašiną, jis nuolatos barškintų ginklais, kaip kadai
se Wilhelmas II. Iš naujo susidarytų vokiškas pavojus, 
kaip pasaulinio karo išvakarėse.

Jei iš tikrųjų susidarytų iš Anglijos, Prancūzijos 
ir Italijos stiprus priešhitlerinis blokas, tuomet Hitle
ris būtų izoliuotas. Jam paliktų vienas talkininkas — 
Lenkija. Bet tai nenatūrali talka. Slaviškas elementas; 
niekad nesusigyvęs so vokiškuoju. Jų būdai nesuderi
nami. Jei vokiečių ir lenkų vyriausybės laikinais politi
niais sumetimais sudaro tariamą bičiulystę, tai tau
tos niekad nesusibičiuliuos. Lenkas vokiečio iš esmės 
neapkenčia. Vokietys lenkui tokiu pat pinigu atsimoka, 
prie neapykantos dar panieką pridėdamas, nes vokie- 

x čių akyse visi slavai yra nešvarūs ir nekultūringi — 
“schmutzig”. Be to, lenkai yra giliai įsilindę į vokiečių 
valstybę — faktinai perskėlę ją į dvi dali — ir laiko 
Poznanių ir Šlionską, tas “neatpirktas” senosios vokie
čių valstybės provincijas. Tokie faktai prie nuoširdaus Į 
santykiavimo nepriveda. Po išorinės neva prietelystės I 
skraiste vokiečių ir lenkų tautos stropiai auklėja ne-j 
santaikos ir kovos perus. Aiškus dalykas, kad lenkų su 
vokiečiais susibičiuliavimas neilgokas.

Galima pigiai spėlioti, kad nujausdamas didžiųjų! 
valstybių prieš Hitlerį koaliciją, “vikrusis” Lenkijos; 
premieras Beckas ramiai nemiega. Susibičiuliavimas 
su Hitleriu gali patupdyti jį ant smėlio. Lietuvos tero- ■ 
rizavimas tai prastas politiškas laimėjimas. Tas “ge-! 
nialus” ultimatumas pastatė lenkus visam pasauliui 
ant juoko, skaudžiai įžeidė ir sukiršino lietuvių tautą, 
sumažino lenkų prestižą (vieni neišdrįso lietuvių pul
ti) ir, pagaliau, nepatenkino Hitlerio, su kuriuo taip 
negarbingai susirišo. Tai tikrai lenkiškas “laimėji
mas”, negarbingas ir — bergždžias. K.

Laisvė iškovota ne tam, kad kiti ją uzurpuotų, 
bet tam, kad visi laisvėje gyventų, kvėpuotų laisvu 
tėvynės oru ir patys prireikus už tą laisvę mirtų.

Kad širdį tau skausmas, kaip peilis, suspaus, 
Kad žmonės pabėgs ir tavęs neužstos, 
Pakelk tada širdį nuo žemės aukščiau, 
O bus tau be žodžių kentėti lengviau! 
Ei, bėk prie galingos maldos, 
Ramiau tau krūtinė vaitos'. Maironis

Taip mūsų tėvynės įžymiausias poetas a. a. Mai
ronis šaukė savo brolius ir sesutes prie maldos, kada 
tėvynės sūnūs, nešdami caro jungą, vaitojo. Tie reikš
mingi mūsų poeto žodžiai primena mums ir šių dienų 
Lietuvos valdovus ir mūsų brolių ir sesučių vargą ir 
kančias.

Dažnai gauname iš įvairių Lietuvos kraštų laiškų, 
kuriuose skundžiasi sunkia ir varginga dalia tėvynėje. 
Skundžiasi, kad nepriklausomoje Lietuvoje, patriotin- 
gas pilietis neturi laisvės pareikšti savo nuomonės ne 
tik spaudoje, bet ir žodžiu savo artimiems.

Štai šiomis dienomis gavome laišką, kuriame tarp 
kitko rašo:

“Mes buvome labai nusigandę karo pareiški
mu. Visus atsarginius tuoj suragino būti gatavais 
stoti į karą... Jau biskelį apstojo kalbėję apie karą. 
Bet kas toliau bus Dievas tik žino. Bet dabar drau-. 
džia mums kalbėti apie karą tarpe savęs, ir jeigu 
sugauna kalbant, tai be teismo pasodina į kalėji
mą dviem mėnesiam. Tai mes nežinome kas dabar 
dedasi pas mus...”
Įsivaizdinkite sau, Lietuvoje draudžia net apie ka

rą kalbėti. Draudžia laikraščiuose rašyti apie Lietuvos- 
Lenkijos santykius. Lietuvos žmonės nežino kas dabar 
dedasi Lietuvoje. Lietuvoje plinta įvairūs gandai, nes 
tikrų žinių Lietuvos tautininkų valdžia nepraleidžia. 
Štai kitas iš Lietuvos laiškas įrodo, kad žmonės nežino 
kas dedasi:

“Lietuvos vyriausybė išbėgiojus. Tik da Sme
tona nespėjo pabėgti ir dabar stropiai saugojamas. 
Visuomenė žiūri ką padarys su lenkais. Visa Lie
tuva reikalauja nenusileisti lenkams, bet mes ūky- 
se gyvendami mažai žinių gauname, nes ir kalbėti 
nevalia. Dabar paskelbė viešą mobilizaciją ir smar
kiai rengiamės į karą ir traukia daug kariuomenės į 
ir ima gimusius 1909 m. ir visus atsarginius. Žmo
nėse darosi didžiausia panika ir baimė, nes visi bi- 1 
jo karo. Kiti tiek išsigandę, kad net sudurnavojo...” 
Taigi matome, kad Lietuvoje gyvenantieji žmonės 

nežino kas dedasi Kaune. Mes žinome, kad Lietuvos 
tautininkų valdžia ne tik nepabėgo, bet dar labiau stip-į 
rinasi prie valstybės lovio. Įvedė daug griežtesnę cen
zūrą spaudai, draugijoms ir pavieniams asmenims. Nei 
rašyti, nei skelbti, nei kalbėti nevalia apie šių dienų į- 
vykius Lietuvoje.

Trečias asmuo iš Lietuvos rašo:
“Lietuvoj kol kas nieko ypatingo neįvyksta. 

Žmonės kaž kaip dar nepajėgia atsigauti nuo pas-i 
kutiniu laiku įvykusių įvykių. Kiekvieno lietuvio 
širdis virpėjo Lietuvos kūne ir plakė visų vienu rit
mu, vienu taktu, gyveno visi viena mintimi “nepa- 
siduosim!” Tačiau kartais būna ne taip kaip tauta 
nori, bet kaip vadai!.. Ir čia įvyko taip, kaip vadai 
norėjo.

“Sunki Lietuvos padėtis buvo ir išeitį kitokią 
nebuvo galima tokiu momentu rast, bet kur buvo; 
mūsų vyrų galvos ankščiau?”
Tai skaudus apkaltinimas, bet teisingas. Ką Lietu-; 

vos tautininkų valdžia padarė nuo 1926 m. ? Suskaldė 
tautą į sūnus ir posūnus; įvedė aštriausią cenzūrą, ko- 

i kios nėra buvę ir caro laikais; jos užsienio politika už 
traukė didžiausią gėdą visai mūsų tautai.

Toliau rašo:
“Jie (suprask tautininkų valdžios žmonės); 

puikiai tai numatė (Lenkijos ultimatumą Lietu
vai), bet kodėl jie to neišvengė negaliu^ pasakyti 
(gali pasakyti, tik negali dėl to, kad uždėta aštri 
cenzūra). Gal jų asmeniški interesai stovėjo pirmo
je eilėje, negu tautos garbė. Gėda mūsų “diplomą-; 
tams” ir to jų elgesio, to smūgio tauta niekuomet 
nepamirš! Kaip iki šiol buvo sunku įtikint piliečius,

• v

K. Čibiras

(Ref. L. R. K. Federacijos N. Angli
jos skyrių suvažiavime 1938. III. 27, Law- 
rence, Massachusetts.)

(Tęsinys)

Dvejopas Didvyriškumas
Ramiais laikais žmonės dažnai apie savo 

pažiūrų tvirtumą daug geriau mano, negu 
tikrovėje yra. Bet didžiuose išbandymuosę 
paaiškėjo ir tikrasis idealizmas ir įsitikinimų 
stiprumas.

Maskvoje prieš liaudies tribunolą buv. ko
misaras Krestinskis manė turįs dar tiek vy
riškumo, valios bei būdo tvirtumo, kad mela
gingiems kaltinimams tikėjosi atsispirsiąs. 
Jis tarė drąsų ir aiškų protesto žodį, kurį po 
24 valandų... atšaukė. Sunku pamanyti, kiek 
tas žmogus turėjo iškentėti už teismo sienų, 
kol išsižadėjo savigarbos, kol visai palūžo jo 
valia ir nebeatlaikė nervai. Vien žmogiško
sios jėgos pasirodė permenkos, vien marksis
tinis idealizmas pasirodė per silpnas.

O yra ir kitokių pavyzdžių. Pradedant pir
maisiais krikščionybės amžiais per visą isto
riją iki mūsų dienų ir, tur būt, iki amžių pa

baigos nesuskaitoma daugybė tikinčiųjų — 
visokio amžiaus, luomo ir lyties — taip pat 
stovėjo prieš tribunolus, taip pat dėl įsitiki
nimų buvo ir yra skaudžiai kankinami, bet 
nėra žinoma, kad nors vienas iš jų būtų sąži
nės išsižadėjęs ir nusilenkęs smurtui. Joks te
roras nepalaužia Kristuje stiprių kankinių, 
jokia kaina jie neišsižadėjo geriausios savo 
dalies — išpažintojų didvyriškumo.

Grįžę iš Solovkų, didžiausios koncentraci
jos stovyklos Rusijoje, pasakojo matę tarp 
kitų jauną mergaitę, kuri ten ištremta tik to
dėl, kad jos tėvai buvę inteligentai, vadinasi— 
“buržujai”. Aukštesnės kilmės, išlavintą ir 
gražios išvaizdos mergaitę jau ne vienas ka
linių komisaras buvo numatęs savo auka. Ta
čiau veltui! Mergaitė buvo tvirto būdo, tikrai 
dora, ir kaipo tokia, visuomet griežčiausiai 
pasipriešindavo brutalių komisarų spąstams. 
Bet už tai ji turėjo brangiai užmokėti. Kali
nių gyvenime komisarai arba stovyklos vir
šininkai rasdavo įvairiausių progų kerštui. 
Vargšė mergaitė būdavo skiriama prie pačių 
sunkiausių ir nešvariausių darbų, atvejų at
vejais neteisingai baudžiama ir išjuokiama. 
Tačiau jos didvyriškumas spindėjo visiems

AR BAŽNYČIA LAIMINA 
KARĄ?

Pastaraisiais laikais žodžio 
nesilaikymas pasidarė įprastu 
reiškiniu. Šis dalykas dažnai pa
sitaiko ir tarp valstybių. Būna 
blogesnių dalykų. Kai kurios 
valstybės gruoboniškais savo a- 
petitais užpuola kitą valstybę ir 
pasisavina, jos turtus, žemę ir 
pradeda diktuoti savo keistus 
norus tiems žmonėms, kurie dar 
liko nuo karo neišžudyti.

Ką Bažnyčia mano apie tokius 
pasaulio karus?

Bažnyčia yra prieš karus. 
Bažnyčia yra už taiką. Bažnyčia 
buvo, už taiką praeity, ji yra to
kia dabar ir bus ateity, nes jai 
rūpi tiesa, meilė ir pasiaukoji
mas.

Bažnyčios uždavinys taikinti 
susikivirčijusias tautas. Tuo ji 
užsiėmė praeity, tą uždavinį la
bai uoliai varo ir mūsų laikų 
Bažnyčia.

Čia paminėsiu tik paskutinių 
popiežių pastangas nešti visur 
ramybės ir taikos šakelę į kru
vinai* besigrumiančiųjų tautų 
tarpą. Be abejo,...

i 
i

I

istorija aukso raidėmis įrašys 
į savo knygas tokių papiežių 
vardus, kaip Pijus X, Bene

diktas XV ar Pijus XI.
Mums svarbu atsiminti svarbes
nes jų mintis, pareikštas įvairio
mis progomis.

Taip Pijus X, kai Austrijos; 
imperatorius, prieš pradėdamas 
karą su Serbija, prašė palaimin
ti jojo armijos ginklus, atsakė: 
“Katalikų Bažnyčia laimina ne 
karą, bet taiką”.

Benediktas XV, pačiame Di
džiojo karo įkaršty, yra pasakęs 
labai brangius žodžius: “Di
džiausias ir garbingiausias tau
tų laimėjimas bus, kai jos savo 
ginčytinų klausimų sprendimą 
patikės ne kardo ašmenims, bet 
teisėtumo ar teisingumo argu
mentams, išstudijuotiems su 
tinkamu ramumu ir rimtumu” 
(Encikl. 1915 m. liepos m. 28 
d.).

Vėliau tas pats Benediktas 
XV iškelia tarptautinio teismo 
mintį. Štai jo reikšmingi žo
džiai, pasakyti 1917 m. rugpiū
čio 1 d.:

“Vietoje kariuomenių turėtų 
būti įsteigtas arbitražo teismas, 
kuriam turėtų būti pavesta auk
šta pareiga taikinti susikivirči
jusias puses ir kuriam turėtų 
būti duota teisė paskirti sank
ciją (bausmę) prieš valstybę, 
kuri atsisakytų pavesti ginčyti
ną klausimą teismo sprendimui. 
O tų pačių metų spalių m. 1 d.

Benediktas XV vėl siūlo pa
vartoti prieš valstybę, išdrį
susią neteisėtai užpulti kitą 
valstybę, visuotinį boikotą ir 
tuo būdu užgniaužti karą jau 

pačioje pradžioje.
Pijus XI savo prakalboje per 

Kalėdas 1930 m. nurodo į nega
limumą išlaikyti taiką tarp tau- 

1 tų ar valstybių, jei jose viešpa
taus savanaudiškumas ar aklas 
nacionalizmas vietoje tikrojo 
patriotizmo.

Savo rašte iš 1932 metų birže
lio 7 d. Pijus XI primena krikš-

I

Ičioniškam pasauliui, kad krikš
čioniška meilė liepia mylėti vi
sus žmones, kaip savo brolius, 
nepaisant kokios jie būtų tautos 
ar spalvos.

Popiežius Pijus XI per visus 
pastaruosius metus pasisakė už 
taiką ir pastangas, kad būtų iš
laikyta taika.

Iš to galima matyti, kad taika 
yra karščiausias Bažnyčios ir 
jos vyriausių vadų troškimas. 
Tik įvairioms valstybėms tai
kiai sugyvenant ir bendradar
biaujant, galima išlaikyti tvar
ką, galima sukelti visas kūrybi
nės žmonijos jėgas žmonių pa
žangai ir gerovei kelti. Karas 
visa tai pražudo ir įstumia išti
są tautą į didžiausią medžiaginį, 
o ypač į dvasinį skurdą. Karas 
— didžiausias žmonijos ir Baž
nyčios priešas.

Bet Bažnyčia negali visai jo 
panaikinti. Nors pasauly buvo 
ir yra daug valdovų, kurie ne 
tik atsisako klausyti Bažnyčios 
patarimų, bet nenori pripažinti 
net papraščiausių žmoniškumo 
reikalavimų. Pasitikėdami savo, 
stipresniu kumščiu, jie dažnai 
užpuola visai nekaltą valstybę 
bei tautą, norėdami pasigrobti 
jų žemių.

Tiktai šitokiu būdu užpultoms 
valstybėms ir Bažnyčia pripa
žįsta teisę gintis, kaip pripažįs
tama tokia teisė ir atskiram pi
liečiui gintis nuo užpuolančio 
priešo. Bet ir apsigynimo karas 
yra labai didelė nelaimė. Todėl 
savo malda, o ypač gyvenimu 

I stenkimės, kad karo visai nebū- 
i tų, padėkim dabartiniam popie
žiui įgyvendinti šventą troški
mą: “Kristaus taika Kristaus 
Karalystėje”.

“M. L.”

bet kokiais pažadais, taip dabar pasidarė dvigubai 
sunkiau...”
Tokių ir panšių laiškų mūsų išeivija gavo daug iš 

Lietuvos. Juose visuose pasakyta, kad negalima rašy
ti apie Lietuvos valdžios politiką, apie Lietuvos-Lenki
jos santykius, apie Lenkijos ultimatumą, apie karą ir 
t. t.

Jeigu negalima rašyti, kalbėti, tai ką Lietuvos 
žmonės turi daryti? Aišku, pasirinkti tą, ką galima. 
Maironio žodžiais: “Kad širdį tau skausmas, kaip pei
lis, suspaus, pakelk tada širdį nuo žemės aukščiau, o 
bus tau be žodžių kentėti lengviau! Ei, bėk prie galin
gos maldos, ramiau tau krūtinė vaitos!

Šv. Tėvas Laimina Kat. 
Moteris

Šv. Tėvas Liet. Katalikių Mo
terų konferencijai atsiuntė tokio 
turinio telegramą: Arkivysku
pui Skvireckui, Kaune.

Šventasis Tėvas. L. K. Mote
rų Draugijos konferencijai Kau
ne. melsdamas dangiškųjų ma
lonių ir linkėdamas geriausio 
pasisekimo, laimina.

(Pas.) Kard. Pacelli.

ALRK Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas

Įvyks Gegužės 13 d. Pittsburgh, Pa.
Laiko ir reikalų svarba 

kviečia mus darban nau
jiems svarbiems žygiams. 
Atsižiūrint į jų rimtį, skel
biu ALRK Federacijos Ta
rybos suvažiavimą gegu
žės 13 d., Pittsburgh, Pa. 
Posėdžiai įvyks Roosevelt

I

Atsivertė Garsus 
Mokslininkas

Neseniai į Katalikų Baž
nyčią perėjo didelis olan
dų mokslininkas prof. Buy- 
tendikas, pagarsėjęs gyvu
lių psichologijos žinovas, 

viešbuty, prasidės 10:00 Už savo mokslo darbus jis 
’ _1 . _ yra išrinktas Pontifikanės

Mokslų Akademijos nariu, 
kurios pirmininkas yra Tė
vas Augustinas Gemelli. 
Visą laiką nuoširdžiai ieš
kojęs tiesos, pagaliau su
rado ją Katalikų Bažny
čios moksle.

vai. ryto.
Gerbiamųjų Tarybos ats

tovų nuoširdžiai prašau at
likti savo garbingą ir sy
kiu atsakomingą pareigą— 
dalyvauti suvažiavime.

Dr. A. G. Rakauskas, 
ALRK Fed. Pirm.

kaliniams. Juk tai tikra kankinystė, ne vieno 
momento, bet dešimties metų, gal viso gyve
nimo... Tie, kurie pasakojo, yra įsitikinę, kad 
nežinomoji didvyrė ir kankinė giliai religin
ga. Kas gi kitas būtų jai davę tiek tvirtumo?!

Žmogiškosios jėgos tikrai tvirtos tik su 
dieviškąja pagelba. Žmonijos istoriją kilnina 
didis tikėjimas ir jis reiškiasi ne vien pamal
dumu, bet ypač gyvais įsitikinimais ir dar gy
vesniu veikimu.

Koks Apaštalavimo Būdas 
Šiandien Labiausiai Tinka-■ * • •

mas?
Kai kurie katalikai, visiškai pasitikėdami 

antgamtinės malonės priemonėmis, nesirūpi
na protinga, ryžtinga ir tikslia akcija; iŽTno- 
ma, malda ir pasitikėjimas Dievu yra galin
giausi katalikų ginklai, tačiau būtų neišmin
tinga tikėti, kad pievas daugiau nieko nerei
kalauja. Šių dienų idėjinėse kovose katalikai 
turi dirbti ypač sistematingai bei planingai, 
kaip kad dirba katalikybės priešai. Dievas 
niekur nėra pažadėjęs katalikus kokiu ste
buklingu būdu gelbėti, jeigu jie patys nebus 
pakankamai energingi ir sumanūs.

Naujesnius įsitikinimus reiktų turėti ir a- 
paštalavimo darbuose. Šitoje srityje negali
ma laikytis vien tik to, kas vakar buvo gera.

Nereikia pamiršti, kad šalia to gyvenimas y- 
ra iškėlęs jau naujų uždavinių, kurių išspren
dimui turime dirbti, jei nenorime būti nereik
šmingais (A. Bangha, S. J.).

Čia jau pereiname į antrąją paskaitos da
lį — panagrinėti, koks apaštalavimo būdas 
šiandien labiausiai tinkamas.

Klausimas tiek svarbus, kiek ir opus. 
Trumpo, aiškaus ir autoritetingo atsakymo 
ieškant mūsų akys krypsta į Šv. Tėvą, švie
sos ir tiesos žibintą. Ir Jis atsako: “Kaip kei
čiasi papročiai ir gyvenimo būdas, taip reikia, 
kad dvasiškija ir pasauliečiai prisitaikytų 
prie naujų krikščioniškojo apaštalavimo for
mų. Kad pasauliečių apaštalavimas yra būdas 
labiausiai tinkąs mūsų gadynės reikalavi
mams, tai mes žinome iš patyrimo ir kasdie
ninės mūsų praktikos plačiame darbų plote, 
kuriuos mes vykdome jau netrumpą laiką. 
Klebonų ir kitų kunigų veikimas, kad ir stro
piausiai ir karščiausiai būtų varomas, dar 
nėra pakankamas, kad galėtų atatikti tuos 
didelius reikalavimus, kuriuos apaštalavimas 
šiandieną sutinka.

Todėl reikia, kad dvasininkija suspiestų 
aplink save rinktinių žmonių, kaip galima di
desnį skaičių, kuris būtų šalia jos, dalyvau
damas jos darbuose ir visur skleisdamas na
šią religijos sėklą” (Pop. Pius XI Argentinos 
episkopatui, 1931 met.).

(Bus daugiau)
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Jų Ekscelencijų Lietuvos Vyskupų
b

Šiuo rimtu istoriniu mū
sų Bažnyčiai ir tautai mo
mentu drįstame kreiptis į 
Jūsų Ekscelencijas konfi- 
dencijaliu raštu - prašymu, 
už drąsą nuolankiai atsi
prašydami.

Mūsų giliu įsitikinimu 
seimo priimtoji, š. m vasa
rio mėn. 11 dieną, konsti
tucija mūsų tautai yra ab
soliučiai nepriimtina. Ji a- 
tima Bažnyčiai visas teisių 
ir laisvo veikimo garanti
jas, kurios buvo įrašytos 
pirmosiose konstitucijose 
ir sutvirtintos konkordatu 
su Apaštalų Sostu. Ji pa
duoda visą dvasiškių—net 
ir Bažnyčios — veiklą po
licijos priežiūrai Ji nebeža
da privatinėms katalikų 
mokykloms valstybinės pi
niginės paramos, tat veda 
į visą švietimo suvalstybi- 
nimą. Ji įveda civilinę m. 
trikaciją su aiškiu pasikė
sinimu leisti įstatymais 
ardyti šeimas. Ji visą Baž
nyčią stengiasi pavergti 
valstybei.

Nepriimtina ji mūsų tau
tai ir pilietiniu atžvilgiu, 
kad siekia asmenį visai pa
vergti valstybei, kad siekia 
absoliutinės valdžios vals
tybės Prezidentui, kurs už 
savo galios veiksmus, ei
nant konstitucija, prieš 
nieką neatsakysiąs, kad 
negarantuoja piliečiams jo
kių teisių, kurios galės bū
ti įvairiais gražiais pretek
stais suspenduojamos, ar
ba visai atimamos

Konstitucija, pasinešusi 
eiti totalitarine kryptimi, 
seka pavyzdžiais tų dikta-j 
turų kraštais, kur naci jo-Į

Konferencijai

LDS Nariams Ir Visuomenei 
Pranešimas

' mo narių — balsavimas už 
tokią, su Bažnyčios doktri
na nesuderinama konstitu
cija, yra labai apgailėtinas 
įvykis, kursai sudarė į- 
spūdžio, tarsi tai būtų pa
daryta Aukščiausio mūsų 
Bažnyčios Autoriteto įga
liojimu. Šis liūdnas įvykis 
klaidina katalikų visuome
nę, leidžia priešininkams 
piktnaudoti savo sieki
mams ir dėl to mūsų vys
kupų šiuo klausimu pasi
sakymas būtų labai pagei
dautinas.

P. S. Čia pridedame ko
miteto “Pro Deo” memo
randumą tuo klausimu.

Su atsidavimu ir klusnu
mu komitetas “Pro Deo”.

begaliojančioš 1928 met. 
konstitucijos.

Tačiau ši akcija tik tuo
met galėtų turėti pasiseki
mo, jeigu ji būtų iššaukta 
Aukščiausio mūsų tautos 
Dvasinio Autoriteto — Ka
talikų Episkopato. Jos bal
so tuo reikalu drįstame

mas, nukreiptas ypač į ka
talikų spaudą siekiąs už
daryti lūpas net mūsų Baž
nyčios Vyskupams — visi 
.tie ir dar visa eilė kitų 
faktų aiškių aiškiausiai ro- prašyti ir laukti. Katalikų 
do, kad šios konstituci jos 1 gi visuomenės pareiga bus 
dvasia jau gana senai mū-} kuogyviausiai į Vyskupų 
sų krašte veikia ir kad jos} balsą atsiliepti ir su pilnu 
veikla eis kresčendo, jeigu 
katalikų visuomenė kiek 
griežčiau, bet, žinoma, tik 
visai legaliais būdais tai 
dvasiai nepasipriešins, 

j Tinkamą dabar progą 
i kaip tik ir sudaro šios nau- Į 
jos konstitucijos seime va
sario 11 dien. priėmimas ir į 
jos paskelbimas. Mūsų ka-

I nalinių ir socijalinių idėjų 
vardan yra sukelti žiau
riausi tikinčiųjų persekio
jimai. Panašiems persekio
jimams ir šioji konstituci- j 

l ja atdaro plačiai vartus.
Ji nepriimtina būtų net 

jeigu dabartinis Valstybės 
Prezidentas būtų iš įsitiki
nimo ir praktikos uolus ir 
nuoseklus katalikas, nes 
juk jo įpėdinis, remdama
sis konstitucija, galėtų iš
vystyti plačią ir toli sie
kiančią priešreliginę ir 
priešbažnytinę akciją.

Tačiau mūsų katalikiš
ka visuomenė turi jau tiek 
daug skaudžių patyrimų iš 
nusės dabartinės vyriausy- talikiškoji tauta šiuo metu 
Dės, kad nebegali būti jo- turėtų nedviprasmiai pa
klos vilties, kad šios kons- reikšti savo ištikimybę 
titucijos taikomieji įstaty- Bažnyčiai ir katalikiškos 
mai pasirodytų katalikams Lietuvos idealams, 
teisingi ir nežalingi. Ateiti- Reikėtų surinkti 50,000 
ninku gimnazijos uždary- parašų, reikalaujančių tau- 
mas, katalikiškų gimnazi- tos balsavimo konstituci
jų suvalstybinimas, Teolo
gijos - Filosofijos fakulte
to Filosofijos skyriaus su- 
redukavimas iki bereikš
mės institucijos laipsnio, 
katalikų akcijos varžymas, 
pagaliau cenzūros siauti-Į

I pasitikėjimu ir meile sekti 
Vyskupų vadovavimu.

Be to drįstame pareikšti 
nuomonę, kad kunigų - sei-

jos klausimu — ir vėliau tą 
balsavimą būtinai reikės 
laimėti Bažnyčios ir pilie
čių laisvės naudai.

, Viso ši mūsų akcija bus 
pilnai legali, nes ji remsis 
104-uoju paragrafu dar te-

I

Memorandumas Naujos
■ Konstitucijos Reikalu

iš esmės priimtinas; tačiau šventas Sostas darydan 
su valstybėmis sutartis, daro kartais tuo reikalu n 
laidų. Padarytų gal ir mūsų kraštui. Bet ne tame r 
sų “civilinės metrikacijos” įstatymo esmė. Esmė į 

jo pasikėsinime atidaryti šeimų ardymui galimyt 
Savo laiku paskelbtas net ir katalikų spaudoje iš “i 
lynųjų lapelių” oficijalus neva raminantis civilinės r 
trikacijos aiškinimas' tą įstatymo esmę gudriai nu 
Įėjo. Jeigu valstybės įstatymai neleistų ardyti šeir 
kad ir civiliniu būdu sudarytų, reikia manyti, kad 
palaidieji kaimo berneliai nesiskubintų eiti tuoktis ] 
viršaitį, o jų dauguma bevelytų tuoktis Bažnyčioje.

Šeimų ardomojo įstatymo projektas jau yra ga 
senai pagamintas, spaudoje buvo plačiai aprašytas 
jo turinys buvo svarstomas. Jei ši naujoji Konstitu 
ja įsigalės, teks laukti netrukus to įstatymo pasiro< 
mo. Tačiau kaip tik tasai įstatymas, jei čia laimės v: 
pasimetėlių, prisimetėlių ir susimetėlių spaudimas, 
gainiui pasirodys be galo žalingas mūsų valstybei ti 
kad bus užpulta ir žaluojama pagrindinė ir svarbi! 
šioji tautos instancija - šeima.

Iš viso, kas čia pasakyta, tenka daryti išvadą, k 
šioji naujoji Konstitucija yra mums nepriimtina 1

čiau visa ta bažnyčių veikla “negali būti naudojama! kaip lietuviams nei kaip katalikams.
tam, kas priešinga Konstitucijai ir įstatymams” (32' 
str.), suprask net jeigu toji Konstitucija ir įstatymai 

7. ateityje panorėtų eiti Bažnyčios ir tikinčiųjų persekio
jimo keliu. 32-as Konstitucijos straipsnis paduoda Baž
nyčią policijos priežiūron, kada bus palikta eilinio po
licininko kompetencijai ir nuožiūrai spręsti to ar kito 
dvasininko valstybei lojalumas. Šios Konstitucijos dva
sia einant, netolimoje ateityje galima bus susilaukti į- 
statymų, kur visa Lietuvos Bažnyčia atsidurs “pod 
nadzorom policii”, kur kunigai ir vyskupai bus suskirs
tyti į “blagonadiožnus” ir “neblagonadiožnus”. Tokį 
punktą Konstitucijoje įrašyti tebuvo tikslu, jeigu jau 
ir norima eiti prie visiško Bažnyčios nuo valstybės at
skyrimo, ir tai ne Amerikoniška prasme, kur garantuo
ta vienos kitai palankumas ir lojalumas, bet senojo pa
saulio prasme, kur tasai atskyrimas reiškia Bažnyčios 
ir tikinčiųjų engimą (seniau Prancūzijoje, dabar Rusi
joje). Žinoma, Konstitucija duoda bažnyčioms ir ki
toms tikybinėms organizacijoms teisinio asmens tei
sių, tačiau ir “šių teisių ribas nustatomos įstatymu” 
(30 str.). O juk tuos įstatymus leis žmonės nevisada 
Bažnyčiai palankūs. Šioji Konstitucija nors ir palieka 
teisę Bažnyčiai ar kitoms tikinčiųjų organizacijoms! 
steigti mokyklas ar prieglaudas, tačiau nebežada pri-
sidėti prie jų išlaikymo valstybės lėšomis kaip tai bu- bažnyčiai.

Kaip lietuviai, mes, brangindami savo tautinę i< 
ją, turime priešintis pastangoms surišti tą idėją su ; 
mens pavergimu valstybei. Laisvės troškimas ir ap 
sprendimo dvasia mums davė galimybės nusikrat 
svetimųjų priespaudos pančiais. Tačiau nusikratė: 
ne tam, kad leistume naujus pančius sau uždėti. Kad 
savi būtų pančiai, jie slopintų tautos dvasią, jos ini 
jatyvą, jos kūrybines galias. Jei laisva yra Lietuva, 1 
ri būti laisvi ir lietuviai.

Nepriimtina naujoji Konstitucija ir kaip kata 
kams. Sudarydami daugiau kaip keturius penktadali 
visų krašto gyventojų, mes, lietuviai katalikai gali: 
tik apgailestauti, kad tautinė vyriausybė lig šiol nej 
bojo tokios milžiniškos savo piliečių didumos troškii 
ir neįstengė nei per 7—8 metus susitarti su Šv. Sos 
dėl skubotai sudaryto konkordato aiškinimo ir vyke 
mo. Naujoji Konstitucija, nebegarantuojanti Bažr 
čiai teisės tvarkytis pagal savo kanonus, turėtų ne 
vengiamai privesti prie konkordato anuliavimo ir p; 
santykių su Šv. Sostu nutraukimo. Tuo tarpu neten 
gi abejoti, kad gyviausieji mūsų krašto reikalai se 
mingai galės būti tenkinami, tik susitarus abiems v 
šiausioms mūsų krašto institucijom — Valstybei

Pasinešusi gi eiti Bažnyčios varžymo keliu, muvo senose Konstitucijose. O tai yra tuo lygu viso kraš- , muto švietimo suvalstybinimui ateityje. Kat blogiausia,' va!s^be .nebetektų tvirciausios atsparos savo kove 
kad Konstitucija nebegarantuoja Bažnyčiai teisės Pnes besiverziantj pro visus plyšių komunizmą. La 
tvarkytis einant savo kanonais. (1928 m Konstit. 84 ™manybei pataikaujanti valstybe sugebės tik nia 
str, o to vietoje įveda straipsnį, kuriuo “Bažnyčių beilateistiniams komunizmo užsimojimams. Tik i 
kitų tolygių tikybinių organizacijų padėtis valstybėje Hpmsbei dorovinis krašto atgimimas, einantis drau 
nustatoma susitarimu arba įstatymu” (23 str.). Kas su. reikalingomis socijalinemis reformomis, gali se 
nežino kaip lengva ranka leidžiami pas mus Įstatymai.! mlnSai sulaikyti komunizmo antplūdį.___________
Įstatymo kelias, kaip lengvai besikeičiančių nuotaikų 
vaisius — anaiptol negarantuoja religijai ir Bažnyčiai 
normalinės ir pageidaujamos būklės. Toksai Konstitu
cijos punktas plačiai atidaro vartus Bažnyčiai engti ir

j persekioti.
H

Peržvelgus š. m. vasario mėn. 11 dieną seimo pri
imtą konstituciją susidaro vaizdas, kad ji yra laisva
maniškosios doktrinos vaisius. Žinodami koks yra san
tykis tarp šios ir krikščioniškosios doktrinos, negali
me neįžiūrėti pavojaus, kuris būtinai turi grėsti krikš
čionybei ir katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. Jau patys 
šios konstitucijos pagrindai yra griežtai priešingi pri
gimtąja! teisei, kurią saugodama Bažnyčia turi pakelti 
balsą prieš jos laužytojus. Juo labiau Bažnyčia turėtų 
griežtai pareikšti savo nuomonę prieš pozityviųjų jos} 
teisių varžymą. Čia tat ir patiekiama keletas motyvų 
kiek ši naujoji konstitucija yra priešinga prigimtąjai 
ir pozityviąja! teisei.

Šiuomi pranešama, kad 
šiais metais LDS N. Angli
jos Apskričio metinė Gegu
žinė - Piknikas įvyks gegu
žės 29, Romuvos parke, 
Montello, Mass.

Raginami visi LDS na
riai, Kuopos bei visa lietu
viškoji visuomenė rengtis 
dalyvauti toje pirmoje 
darbininkų susitikimo 
šventėje.

Numatoma plati ir įvairi 
programa, kuriai vadovaus 
ir ją pildys mūsų jaunoji 
karta, gi senesnieji turės 
laimės pasidžiaugti tomis 
pramogomis ir pasveikinti 
viens kitą po ilgoko nesi
matymo.

LDS N. A. Apskričio
VALDYBA.

I

LDS. N. A. Apskričio Metinis
SUVAŽIAVIMAS

Įvyks birželio 5, š m., 2 
vai. po pietų, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje, Wor- 
cester, Mass.

LDS 108-ji kuopa ir kleb. 
kun. K. Vasys maloniai su
tiko ir kviečia skaitlingai 
atvykti visus LDS narius 
šiame suvažiavime.

Apskričio Valdyba, nuo
širdžiai kviečia visas kuo
pas išrinkti atstovus į šį 
suvažiavimą ir skaitlingai 
dalyvauti.
Dvasios Vadas —

Kun. S Kneižys, 
Pirmininkas —

Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkas —

Antanas Zavetskas, 
Iždininkas —

K. Nadzeika, 
Sekretorius —

T. V ersiackas.

Visas IV Konstitucijos Skyrius pavadintas “Tiky
ba”, yra vaisius valdovų nusileidimo mūsų neskaitlin
gai, bet jau drąsiai keliančiai galvai laisvamanijai, oąy . .. T^- . .. •• * t • i ± Ut/L IdU Ull CLolčll A-VllCtlldCli žitllVCLl ldlO V dlllClill Idl, M

aujoji ons i.ucija yra za inga tau ai visų pir- net -r tam tįkrų kaimynų spaudimui. Pastatydama 
ma dėl to, kad ji atidaro galimybių pilnai ir visiškai pa- j r j

vergti piliečius valstybei, atimant iš jų beveik visas! 
žmogiškas teises.

Konstitucija tik vieną teisę garantuoja, tai teisę 
tikėti, arba netikėti, statymą lygiomis tikinčius su ne-j 
tikinčiais. (§20, 28, 29 ir 30). Visos gi kitos teisės, kad , . . 
ir žadamos globoti, tačiau valstybės organams palie- bei,lr taatai naudingumas tiesioginiai pareina nuo jų

- ■ - - - - veikimo laisves: atimk tą laisvę — t-

Taigi7rJpriieao'buto niosa"vybė*722 str.) Jrkoreš! ganingos įtakos ir reikšmės. Toksai neprietelingas vai-

Bažnyčią rolėn nepatikimo ir tik toleruojamo bendra
darbio, Konstitucija jau iš anksto pašalina visas gali
mybes darnaus ir abiem pusėm naudingo bendradar
biavimo.

Bažnyčios ir visų tikybinių organizacijų valsty-i

I

f

karna teisė jas supenduoti pagal reikalą ir savo nuožiū
ra. '
pondencijos turinio paslaptis (23 str.), ir teisė kilnotis 
laisvai valstybės teritorijoje (24 str.) ir visuomeninio 
veikimo laisvė k. a. spaudoje, draugijose bei susirinki
muose — visos teisės galės būti aprėžiamos, suspen
duojamos ir anuliuojamos jeigu tik atatinkamiems or
ganams pasirodys tai reikalinga’ar tai valstybės “sau
gumo” sumetimais, ar dėl įžiūrėtos “kenksmingos” 
valstybei krypties. Tiesa, ir laisviausiose šalyse visuo
menės prasikaltėliams esti atimama laisvė. Einant ša
lies įstatymais jie teisiami ir sodinami į kalėjimus. To
ji visuomenės teisė suvaldyti nusižengėlius yra savai
me suprantama. Pabrėžimas gi Konstitucijoje prie 
kiekvienos paskiros teisės, kad ji gali būti bile laiku ir 
bile vietoj atimta (suprask pagal valdininkų nuožiūra) 
— yra tai ne kas kita, kaip iš tų pačių žadamų laisvių 
pasityčiojimas. Naujoji Konstitucija tik žada laisvių, 
bet joms jokių garantijų neduoda. Priešingai, visa Kon
stitucijos dvasia, totalitarine kryptimi pasinešusi, grei
čiau žada visas laisves varžyti iki visiško tų laisvių 
paveržimo.

Konsttucija, remdamasis mintimi, jog “piliečio 
darbo galia kartu ir valstybės turtas (44 str.), žada 
vengiančius darbo “priversti dirbti”. (46 str.), ryžtasi 
“rikiuoti darbą” (47 str.), žada net varžyti — valsty
bės saugumo sumetimais — piliečių teisę “duoti ar im
ti darbo savo pasirinkimu, taip pat pasirinkti ūkinio 
veikimo vietą ir rūšį”.

Santykiai su Bažnyčia. Tačiau didžiausios žalos 
naujoji Konstitucija kėsinasi daryti tautai ir Bažny
čiai, pasišaudama pastatyti Bažnyčią paklusniosios 
tarnaitės vietoje (valstybei).

Konstitucija leidžia valstybės pripažintoms baž
nyčioms ir jos kongregacijoms laisvai skelbti savo 
mokslą, melstis ir atlikinėti apeigas (28, 29 str.), ta

veikimo laisvės: atimk tą laisvę — ir jos nebeteks iš-

stybės Bažnyčiai nusistatymas, koksai pratryško ši
toje Konstitucijoje, yra anaiptol Bažnyčios neužpelny
tas, atsimenant tą milžinišką Bažnyčioj pasitarnavi- 
mą tautos atgimimui ir valstybės atkūrimui; jisai 
skaudžiai ir visai bereikalingai Bažnyčią ir tikinčiuo
sius užgauna, pastatydama juos valstybės posūnių 
vieton. Toji Konstitucija yra ne kas kita, kaip nedėkin
gų vaikų spjovimas veidan savo motinai.

Konstitucija, be to, neša kraštui dar vieną didelį 
pavojų — tai atidaro vartus šeimų pakrikimui, įvesda- 
ma naują “civilinės metrikacijos” tvarką. 125 str. sa- ' 
ko: “gimimo, jungtuvių ir mirimo aktai daromi valsty
bės organų įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvar
ka”. Tiesa, “tikintieji šiuos aktus gali daryti pas savo 
dvasininkus įstatymo nustatytoms sąlygomis ir tvar
ka ir neverčiami jų kartoti kitur”, tačiau lengva numa
tyti, kad tai yra tik pereinamasis laipsnis į visišką 
metrikacijos sukoncentravimą valstybės organų ran
kose, nes greitai galės pasirodyti milžiniškų dvejopos 
metrikacijos nepatogumų.

Tačiau visas šio straipsnio kraštui pavojus ne pa
čioje metrikacijoje glūdi, o tuose įstatymuose, kurie re
guliuos ypač jungtuves. Tai buvo gudrus manevras vi
sų mūsų krašto iširelių panorėjusių legalizuoti valsty
bės ir visuomenės akyse savo šeimyninio gyvenimo ne
tvarką. Pasikėsinimą legalizuoti šeimų ardymo gali
mybę jie gudriai apvilko civilinės metrikacijos rūbu. 
Juk reikia suprasti, kad gali būti krašte civilinės met-į 
rikacijos tvarka ir tuo pačiu metu įstatymai gali ne-j 
leisti visai šeimų ardyti (kaip yra pav. Italijoj, Argen-! 
tinoj ir k.). Šeimų ardymo galimybė jie sujungė su pa-! 
čia civiline metrikacija, kuria ir norėjo prisidengti.

Pati civilinė metrikacija, ypač tuokimasis krikš
tytų katalikų ne Bažnyčioje, nors pačiai Bažnyčai nėra

Šv. Pranciškaus Seserų
ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ VISUOMENE

Mūsų vienuolija yra pašaukta atlikti didelį 
atsakomingą darbą dvasiniai ir tautiniai Pietų . 
merikos Lietuvių naudai. Vasaros pabaigoj pe 
kios Šv. Pranciškaus Seserys vyksta į didžiąją Ii 
tuvių koloniją, Sao Paulo, Brazil pradėti apaštal 
vimo ir mokytojavimb darbą, tarpe 15 — 16 tūk 
tančių lietuvių. Misijonieravimui dirva Pietų Am 
rikoje yra labai plati. Tikėtasi, kad ateityje Sės 
rys ten įsteigs daugiau centrų. Visoje Pietų Am 
rikos skaitosi apie 70 tūkstančių lietuvių. Yra t 
trys lietuviai kunigai. Lietuvių Seserų dar nėr 
Dvasinis skurdas yra neapsakomas. Ištautėjin 
pavojus didelis. Gyvenimo aplinkybės sunkic 
Mokyklos, salės ir klebonijos neturi. Bažnytėlė, kį 
ri dabar baigiama yra daugumoj pastatyta Amei 
kos katalikų aukomis. Seserims alga dar nepaž 
dėta, nebent Užsienių Lietuviams Remti Draugi 
(D. U. L. R.) sutiktų Seserims algą mokėti tai 
kaip moka Pietų Amerikos Mokytojoms iš Liet 
vos. Tas dar neišspręsta. Tuom tarpu kelionės 1 
šos, visos reikmenys, ir pragyvenimas, beht pr< 
džioje, turi būti vienuolyno padengiami. Pasitik 
damos Dievo Apveizda, Seserys yra pasirengusū 
pasišvęsti toms šventoms pareigoms. Atsisaky 
ten vykti dėl kurių sunkenybių būtų tai išsižad 
jimas lietuvių išganymo ir nepasitikėjimas Auk: 
čiausiojo globa ir galybe. Mes tikimės, kad Vie: 
pats padės.

Dalinamės su visuomene šiais mūsų siekimai 
ir tikimės, kad žinia apie šį dvasinį Seserų žygį, p? 
dės sudaryti tvirtesnį pasaulio lietuvių ryšį Dieve 
artimo, ir tautos meilės darbams veikti. Prašom 
tikinčiųjų prisiminti mūsų misijos reikalus sav 
maldose, o progai pasitaikius paremti, ir tuomi čte 
lyvauti mūsų darbų ir vargų nuopelnuose.

“Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės,
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybės.” 

Šv. Pranciškaus Seserys.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

/

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai” 
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. I. 
Gegužės 1 d. — New Britain, Conn. 7:30 vai. vakare.
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. Susirinkimas

Įvyks gegužės 3 d., š. m. 7:30 
vai. vakare, Naujoje Šv. Roko 
par. svetainėje. Visi LDS nariai 
kviečiami į šį susirinkimą skait
lingai atvykti. Taipgi kviečiami 
ir visi lietuviai, kurie gavote iš 
“Darbininko” knygutes ir atsi
skaityti šiame susirinkime. Kuo
pos valdyba maloniai jumi pa
tarpininkaus ir persiųs jūsų pi
nigus “Darbininkui”. Susirinki
me bus aptarta ir Darbininko 
Naujos mašinos fondo kėlimo 
reikalai. Taipgi bus plačiai iš
nagrinėtas gegužinės - pikniko 
rengimo reikalas. Šiais metais 
gegužinė numatyta laikyti gegu
žės 29, gi jeigu tą dieną lytų, tai 
gegužės 30. Valdyba.

ĮnniiihiiHiittUijannBiiHii'iinnną

čius katekizmo ir lietuvių kal
bos, prirengė vaikučius priimti 
Sutvirtinimo Sakramentą.

Dr. Antanas Gasson’as, kuris 
turi ofisą 937 Washington St., 
lanko vėžiu sergančius ligonius 
Pondville ligoninėje. Jis specia
lizuojasi vėžio ligos gydyme.

NORWOOD, MASS
SUTVIRTINIMO SAKRAMEN

TAS
Pirmadienį, gegužės 2 d., 11 

vai. ryte, J. E. vyskupas Spell- 
man suteiks Sutvirtinimo Sa
kramentą Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Sesutės 
Vienuolės iš Cambridge, kurios 
moko lietuvių parapijos vaiku-

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT A VE. 
Tel. Norwood 1020

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trombui! St.

Worcester, Mass.
Dial 4-9430

I

to ir galutinio Šv. Kazimiero 
parapijos skyriaus.

Taipgi bus atidarytas kūdi
kiams “day nursery”. Nes dau
giau motinų nori dirbt arba taip 
sau išeiti ir neturi kur savo vai
kų palikti. Tat dabar motinos 
galės be rūpesčių savo reikalus 
ir darbą atlikti.

Sekmadienį, bal. 24 d. tuoj po 
sumos įvyko Federacijos sky
riaus ir parapijos choro susirin
kimai. Šv. Cecilijos (parapijos) 
choras paskyrė $5-00 iš iždo 
“Darbininko” Intertype fondui 
ir choro vadas ir iždininkas, 
varg. Anicetas Šlapelis pridėjo 
$1.00. Choras sudaro beveik vi
si jaunuoliai, ir štai tie jaunuo
liai yra labai užsiinteresavę lie
tuviška katalikiška spauda ir ją 
nuoširdžiai remia. Garbė chorui. 
(LDS Centras nuoširdžiai dė
koja chorui ir jo vadui p. A. 
Šlapeliui už finansinę paramą 
“Darbininkui).

5v. Petro Parapija
%

Velykos šioje parapijoje praė
jo labai gražiai ir sėkmingai. 
Tik gaila, kad klebonas buvo

šeštadienio vakare, balandžio I susirgęs ir negalėjo atnašauti 
30 d., bažnytinėje svetainėje, | šv. mišių nei pamokslo sakyti. 
Marianapolio studentai atva- Kleboną užvadavo kunigai Arm- 
žiuoja suvaidinti gražų veikalą, strong ir Johnson. Bažnyčia bu- 
Artistai prižada pravirkdinti ir vo gražiai papuošta, ypač alto- 
gerai pajuokdinti. Po veikalo riai, nes žmonės gausiai aukojo 
bus šokiai už tą pačią įžangą, gėlėms.
Tat visi į teatrą ir šokius.

Šios parapijos moterys paro
dė tikrai gerą širdį puošdamos 

į Dievo namą - 
gijos šokiai pavyko, nors žmo-1 bažnyčią. Pasidarbavo šios: A. 
nių buvo nedaug. Visi turėjo 
“good time”.

Vincas Zimnickas ir Vincas 
Sabaliauskas, šios kolonijos du 
sportininku, išvyko į New Yor- 
ką pabandyti žaisti baseball. A- 
bu yra gabūs ir smarkūs žaidi- 
kai. Visas jaunimas ir Šv. Vardo 
draugija linki jiem geriausių 
sėkmių sporte, kad tuo jie keltų 
Detroito lietuvių vardą.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
leLIETUVių LAIVOKOR.ČIŲ AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesiogine Ekskursija į LIETUVĄ

šeštadienio vakare, bal. 23 d.
mokyklos salėje Šv. Onos drau- ir švarindamos

LDS KUOPOS ŠV. MIŠIOS
Sekmadienį, gegužės 1 d., 8 

vai. ryte įvyks šv. mišios Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos bažny
čioje. Visi nariai dalyvaus Šv. 
mišiose ir bendrai priims Šv. 
Komuniją. CSN

I

Jaunesniojo choro kiaušinių 
ritinėjimo ir ieškojimo “party” 
labai gražiai pavyko. Šis pasi
linksminimas yra rengiamas kas 
metą gerb. vargonininko dain. 
A. Giedraičio, kur vaikai gauna 
progos paritinėti ir mušti kiau
šiniais, kaip jų tėveliai, kad da
rė Lietuvoje. Be to, per šią “par
ty” dovanos yra dalinamos ge
rinusiems choristams bei solis
tams už jų nuopelnus chore ir 
gale dainavime. Šį metą tuos 
užsitarnavimus gavo trys: Mar
celė Virbickaitė, Elena Židec- 
kaitė, Petras Valackas ir Mari
jona Virbickaitė. Trūbininkas.

Zimnickienė, Pangonienė, Ki- 
bartienė, . Backienė, Vasiliaus
kaitė, Balkienė, Dekonytė, Bra- 
zinskienė, Laučienė, Saboliaus- 
kienė, Cekanauskienė, Kirelienė, 
Janulienė ir Samalis. Klebonui 
ir visiems parapijiečiams malo
nu turėti tokią pagalbą. Taigi 
klebonas savo ir parapijos var
du dėkoja visoms ir visiems už 
gražų darbą. Nuoširdžiai ačiū.

Šv. Vardo draugija suorgani
zavo baseball ratelį. Tai vienin
telis parapijos ratelis Detroite, 
nors čia yra dar dvi didesnės 
parapijos. Ratelį sudaro lietu
viai katalikai sportininkai. Taip 
turėtų būti visose parapijose. 
Jeigu kurie jauni vyrai sporti
ninkai norite priklausyti prie 
katalikų sportininkų, tai kreip
kitės pas Šv. Petro parapijos 
kleboną.

Jaunuoliai sportininkai, kurie 
priklauso prie įvairių neva tau
tininkų sportininkų, galų gale 
susilaukia blogų sėkmių.

>

MODERNIŠKUOJU BALTU MS“GRIP5HOLM’ 
Išplauks iš NevYorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHEHbuRGA.,nepersėdant (KLAIPĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUCINSKAS, švedų Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko liepos 1 d. 
Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAH’EDA

Iš Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM” 
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Gegužės 12, Birželio 9, Liepos 1, 14 ir 22.
Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 

SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Boylston Str., Boston, Mass.

/

LAIŠKAS IŠ PADEMARK LIHIJO

PHILADELPHIA, PA. WORCESTER, MASS

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
Worcester, Mass. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

REIKŠMINGAS BALIUS IR 
ŠOKIAI

Šv. Vardo draugijos balius ir 
šokiai įvyks sekmadienį, gegu
žės 1 d., Šv. Kazimiero par. sve
tainėje, 331 Earp St., 7 vai. va
kare. Gros Bill Smith ir His 
Blue Aces. Rengėjai visus kvie
čia dalyvauti šiame šauniame1, 
parengime. Kviečiame ne tik iš 
Philadelphia, bet ir iš Chester, 
Camden ir kitų apylinkės kolo
nijų lietuvius ir lietuvaites. To 
baliaus ir šokių pelnas skiria
mas Šv. Kazimiero parapijai. 
Kaip žinome mūsų Šv. Kazimie
ro par. bažnyčios vidus reikalin
gas maliavoti ir pagrąžinti. 
Visi savo atsilankymu prisidėsi
te prie to kilnaus darbo. Taigi 
dar kartą visus kviečiame daly
vauti ir bendrai linksmai laiką 
praleisti.

K. Dryža ir Komisija.

Šv. Kazimiero Parapija

Velykų savaitėje mirė kun. 
Lipkaus motina, Grand Rapids, 
Mich. Palaidota iškilmingai iš 
Šv. Petro ir Povilo par. (Grand 
Rapids) bažnyčios. Velionės sū
nus kun. Lipkus atnašavo šv. 
mišias. Jam asistavo kun. Ku
čas ir kun. Visvoraitis. Kun. V. 
Masevičius iš Detroit pasakė 
jaudinantį pamokslą. Dalyvavo 
ir daugiau svečių kunigų ir pil
nutėlė bažnyčia žmonių.

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

LDS 7 kuopos svarbus 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks gegužės 1 dieną, 4 vai. 
po pietų, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Todėl visi 
nariai ir narės malonėsite 
dalyvauti. Bus nustatyta 
planai tolimesnei darbuo
tei. Prie to, nariai ir “Dar
bininko” skaitytojai malo
nėsite ateiti ir užsimokėti Į pikus ant savo vyro, 
mokesnius, nes mums bū- nuodų. Jos padėtis išrodė bloga, 

i tų nemalonu sustabdyti bet dabar, rodos, išsveiks. Toki 
taip mums mylimą laikraš- tai dalykai dedasi, kada namuo- 
tį “Darbininką”. se nėra sutikimo.

Kviečia Komitetas. ... ■ —

Petras Pekonis sunkiai susir
go plaučių uždegimu. Petras 
šioje kolonijoje yra gerai žino
mas barzdaskutis. Linkime iš- 
sveikti.

Susirgo Magdė Ziemytė, šios 
parapijos gera rėmėja ir jauni
mo draugijos narė. Linkime 
greito išsveikfirič?

> St. Backienė, sakoma, kad už- 
išgėrus

POPE OPTICAL CO
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
a k i s. ‘
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

WILLIAM J. GHISHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS .

1000 Washington 8t. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

PROVIDENCE, R. I
DIDIS ŽINGSNIS

Ištikrųjų didis bus žingsnis : 
pirmyn providenciečiams šį ru
denį, nes nutarta atidaryti lie
tuvišką mokyklą šešių klasių, 
kur mokytojaus lietuvės Sese
rys Kazimierietės. Šis klebono 
kun. Jono A. Vaitekūno sapnas, 
galutinai virto tikrenybe. Provi
denciečiams yra begalinis džiau
gsmas, kad atsiekė tą lyg nega
limą dalyką, kuris netik palai
kys tikėjimą ir lietuvybę mūsų 
jaunime ir jų šeimynų tarpe, 
bet taipgi padarys juos pavyz
dingais katalikais ir gerais lie
tuviais.

Nors mokykla oficialiai bus 
atidaryta rudenį, visi tėvai pra
šomi savo vaikus iš anksto už
registruoti. Prašomi užregis- 

I truoti ir tuos, kurie dar nėra 
baigę penkto ir šešto skyriaus, 
nes kas metą skyrius bus pri
dedamas, kad baigę šeštą sky
rių galėtų tęsti toliau iki devin-

Motinos dieną šioje parapijoje 
minėsime iškilmingai. Tą dieną 
visas jaunimas priims šv. Ko
muniją. Taipgi tą dieną Šv. Pet
ro par. bažnyčioje priims Šv. 
Komuniją ir Knights of Colum- 
bus nariai. Jie yra svetimtau
čiai, bet jiems Šv. Petro par. 
bažnyčia patiko ir prašė klebo
no leisti dalyvauti. Tas dalykas 
parodo, kad šios kolonijos lietu
viai turi gerą vardą svetimtau
čiuose, kad jie glaudžiasi prie 
lietuvių.

Vakare įvyks parapijos jauni
mo programa, klebono vadovy
bėje. Programa skiriama pa
gerbti motinas. Ateikime ir iš
klausykime gražių dainelių ir 
pamatykime vaidinimus. Moti
nos Diena įvyksta gegužės 8.

Pasienio gyventojai ir šian
dien gyvena šaltai ir ramiai, 
tarsi nieko nebūtų buvę. Ūkinin
kai eina į laukus žemės dirbti, o 
šeimininkės su mergaitėmis jau 
pradeda puošti vasarotojų vi
las ir darželius. Teko pačiam 
pamatyti ir

geležinkelio liniją, jungiančią 
Kauną su Vilniumi prie ad

ministracijos linijos.
Mūsų traukiniai nuo Kauno kur
suoja tik iki Vievio, toliau Vie
vio neina. Pabėgiai toliau gero- 

I kai apipuvę, o vietomis apaugę 
i už žmogų aukštesnėmis pušai-

--------------------- Padaryta keletas gražių ir nau- 
Labdarybės Draugijos gegu- dingų nutarimų vyčių org. labui, 

žinė, kurią rengia 18 draugijų, Suvažiavime buvo apie 150 
įvyks gegužės 28 ir baigsis ge- atstovų. Vadovavo Pr. Razva- 
gužės 30 d. d., Maironio parke, dauskas.
prie gražaus ežero, Shrewsbury, Išrinkta sekantiems metams 
Mass. Tai bus labai įdomi, link- valdyba, būtent: Pr. Razvadau- 
sma ir naudinga gegužinė, nes skas — Pirm.; Br. Kudirka — 
jos pelnas skiriamas Labdary- vice-pirm.; J. Puzara — iždinin- 
bės draugijai. Visi kviečiami kas; P. Rakauskas ir J. Balanas 
dalyvauti. Gros Prano Nevins — iždo globėjai; A. Jasionytė — 
orkestras. Bus įvairių valgių ir rašt.
gėrimų; bus ir dovanų už įvai- Linkime naujai valdybai gė
rius pasižymėjimus. V. P. S. riaušių sėkmių.

--------------------- Po posėdžių Lawrence vyčiai

Iš Liet. Vyčiu M. A. Apskričioy . r dingai aciu! Pr.Suvažiavimo -------------------------

Šios savaitės pirmadienį, pa
laidota iš Šv. Petro par. bažny
čios su iškilmingomis šv. mi- 
šiomis a. a. Kazimiera Smailie- 
nė, žmona šios parapijos vargo
nininko. Ji sirgo ilgą laiką. 
Šaltį pagavus, gavo plaučių už
degimą. Buvo nuvežta į Ford 
ligoninę, kur ją gelbėjo, bet ne
galėjo išgelbėti ir ketvirtadienio 
rytą mirė. Daug žmonių dalyva
vo šermenyse ir laidotuvėse.

Vietinis klebonas atnašavo 
šv. mišias. Jam asistavo du kiti 
kunigai iš Šv. Onos par. Palai
dota Šv. Kryžiaus kapuose. Pa
liko nubudime vyrą ir 5 vaikus, 
bet jau visi suaugę. Gaila moti
nos ,kurios širdis sunkiai sus- 

I pausta.

L. Vyčių Naujos Anglijos Ap
skričio metinis suvažiavimas į- 
vyko bal. 24, Šv. Pranciškaus 
parapijos parke, Lawrence, Me- 
thuen, Mass.

Suvažiavimą pradėjo malda 
kun. J. Skalandis, vietinis para
pijos vikaras. Įžangos žodį tarė 
vietinės kp. pirm, ir Apskr. pir
mininkas V. Kereišis. Sugiedota 
Lietuvos ir Amerikos himnai. 
Išrinktas prezidiumas.

Posėdis ėjo smarkiu tempu.

ALAUS IŠDIRBĖJAI 
DUODA PASTABĄ

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Haffenreffer & Co., Ine. dary
tojai PICKWICK ALE, pereitos 
laidos Darbininke pranešė vi
suomenei, kad jie yra gavę ke
letą nusiskundimų, kad Pick- 
wick Ale yra pamainomas pi
gesniu alumi — vietoje Pick- 
wick Ale duodama pigesnis alus. 
Kad apsaugoti visuomenę nuo 
apgavimo, Haffenreffer & Co., 
Ine. pirmutinė ant kranų uždėjo 
parašą — Pickwick, kad žmonės 
tikrai matytų ir žinotų, kad tai 
yra įleidžiamas Pickwick ale, o 
nekitas.

Dabar Massachusėtts valsty
bėje yra įvesta taisyklė, kad bū
tų pažymėta alaus vardas ant 
kranų, kad publika žinotų, ko
kis alus yra parduodamas. Ne
žiūrint ir į tai, vis-gi atsirado 
keletas pardavėjų, kurie pamai
nė Pickwick į pigesnį ale.

Didžiumoje pardavėjai, kurie 
daugiau moka už Pickwick dė
liai geresnės kokybės, sudarė 
bloką su Alaus darytojais, kad 
apgaulingą nekuriu dealerių žy- 

|gį sustabdytų. * Skl.

Detroite šiuo tarpu yra 11 
dirbtuvių, kurių darbininkai 
streikuoja. Visi gerai žinome, 
kad streikas daro daug nuosto
lių darbininkams ir darbda
viams. Bet darbininkai nekalti, 
kad darbdaviai vis dar nori 
skriausti darbininkus. Taigi 
darbininkams nelieka kitos iš
eities, kaip tik streikuoti ir rei
kalauti geresnių sąlygų arba 
jau iškovotų neatimti. Linkime 
darbininkams laimėti.

CHORU SEIMAS

Pasienio gyventojai prie admi
nistracijos linijos lenkams pas
kelbus ultimatumą nepabūgo ir 
laikėsi ramiai. Sostinė labiau 
būkštavo negu pasienis, matęs 
lenkų eskadriles ir raitelius. 
Penktadienį, kovo 18 d. gelež. 
linija Vilnius — Kaunas

atskrido lenkų kelios eskad
rilės, susidedančios iš 18 lėk

tuvų, 
paskraidė išilgai admiinstraci- 
jos linijos, bet Lietuvos terito
rijos nekliudė. Lėktuvai skraidė 
planingai grandimis. Rytojaus 
dieną atlėkė apie 30 lėktuvų ir
skrido be jokios tvarkos. O žmo- j temis. Nuo adm. linijos į mūsų 
nės neva šypsodamiesi sakė' pusę apie 800 m. bėgiai visai 
“Smigias, tur būt, imeninas 
švenčia”.

šeštadienį, besibaigiant ulti
matumo terminui, padidėjo ir 
lenkų nervingumas. Vienas ki
tas lenkų karininkas, lydimas 
kareivių, prijos, buvo, prie ad
ministracijos linijos, kažką pa
mos rankomis ir vėl dumia at
gal. Šiaip didesnės kariuomenės 
koncentracijos prie administra
cijos linijos nebuvo pastebima, 
nors mūsų slaptoji žvalgyba ži
nojo kiekvieną dalinio pajudė
jimą ir sudėtį.

Kai mūsiškiai su didžiausiu 
rūpestingumu žemėlapyje ada- 
tėmis smaigstė lenkų tankečių 
pasirodymą ir kariuomenės kon
centravimo punktus, rusų radio- 
graminė stotis bene pirmoji; 
pranešė, kad lenkai Lietuvos 
pasieny sukoncentravę 69 tūks
tančius pėstininkų, artilerijos, 
kavalerijos ir įvairių technikos 
dalių. Ir tiktai mūsų Vyriausy
bei paskelbus ultimatumo priė
mimą, šešt. apie 2 ar 3 vai. po 
pietų kavalerijos dalys, kurios 
buvo arčiausiai prie adminis
tracijos linijos, nebijojo viešai 
pasirodyti ir

tvarkingai gretomis po 4 nu
jojo iš kur buvo atjojusios. 
Po nelaimingo incidento, kai 

buvo nušautas lenkų kareivis, 
ir dabar, ultimatumą priėmus, 
lenkai yra atsargesni ir karei
viams neleidžia vaikščioti arti 
administracijos linijos. Mūsų 
pasienio policijos pareigūnai ne
ša tarnybą kiek toliau nuo ad
ministracijos linijos. Apie bet 
kokius bičiuliškus santykius, 
kaip rašė vienas dienraštis, tarp 
mūsų policijos ir lenkų kareivių 
negali būti nė kalbos.

nuimti.

I

Gamta šioje Vitoje apdovano
ta nepaprastu gražumu ir svei
kata. Čia pat netoliese teka Ne
ris ir prasideda Panerių kalnai, 
apaugę miškais, kuriuose Lietu
vos kunigaikščiai medžiodavo 
atvykę iš Trakų. Gamtos gražu
mas ir sveikas oras sutraukia 
daug vasarotojų iš provincijos 
ir sostinės. Kai kurie kauniš
kiai čia turi pasistatę vilas. Y- 
pač vasarą pasienio policijai su 
svečiais būna daug vargo. Su
važiuoja didelių ponų, nenorin
čių paisyti jokių formalumų. 
Nekartą iš tokių ponų pasienio 
pol. pareigūnams tenka nugirsti 
necenzūriškų žodžių. Sakysim, 

poniutė, įžymaus valdininko 
žmona, nori pasikalbėti su sa
vo giminaičiu anapus adm. 

linijos.
Kad toks pasikalbėjimas drau
džiamas be leidimo, visiems ži
noma, bet ponia to nepripažįsta 
ir visą kaltę verčia sargybiniui. 
Arba vėl. — Iš Okup. Lietuvos 
pas mūsų vasarotojus ateina 
slaptai lenkų atsargos karinin
kas su panele, bet mūsų policija 
juos pačiumpa. Didžiausias 
skandalas. Peržengusieji turi at
sėdėti daboklėj arba sumokėti 
baudą. Pinigų tiek neturi. Kari
ninkas užstato žiedą ir aukso 
laikrodį ir grįžta vaduotpinin- 
gių, bet baisiai bijo, kad nesuži
notų lenkai ir nepagautų lenkų 
kareiviai. Nenorėdamas išsiduo
ti, nori plaukti per Nerį, bt tai 
rizikinga gyvybei. Mūsų polici
ninkas nurodo silpniau saugo
mą vietą ir paleidžia sausuma. 
Atviresnėmis vietomis lenkų ka
rininkas eina ropom ir šliaužia.
Bet, paskum, kaip sakė lenkai, 
vistiek pagavo. “M. L.”

A. L’. R. K. Parapijų Cho
rų Sąjungos pirmutinis 
seimas prasidės liepos 10 
dieną su dainų švente, Sun- 
set parke.

Sesijos liepos 11 d., Šv. 
Antano parap. svetainėje, 
Cicero, UI.

Prašome chorų susido
mėti savo pirmuoju seimu 
ir jame skaitlingai daly
vauti.

Nik. Kūlys,
Įpareiguotas Skelbti 

Chorų Seimą.

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

PASARGA
NEBOK AVELĖ

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

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

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

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

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

Tuojau po diplomatinių 
santykių užmezgimo, Len
kijoje pastebėtas labai di
delis susidomėjimas Lietu
va ir jos gyvenimu. Spau
da deda daug rašinių apie 
Lietuvą ir vis draugingos 
krypties. Nuolat kartoja
ma, kad negalį būti ir kal
bos apie bet kokius lenkų 
užsimojimus prieš Lietu
vos nepriklausomybę. Visi 
santykiai ir reikalai turį 
būti pagrįsti, kaip lygių su 
lygiais ,abiejų kraštų nau
dai. Dedama daug spėlioji
mų, kaip tie santykiai tu
rėtų toliau plėtotis.

Lenkų radijas nuolat ski
ria laiko trumpoms paskai
toms bei pranešimams apie 
Lietuvą. Porą kartų per 
lenkų radiją jau skambėjo 
lietuviškos dainos, į plokš
teles įdainuotos Kipro Pet
rausko, ir kitų Lietuvos 
dainininkų. Kaune buvęs 
lenkų spaudos atstovas 
Katelbaehas jau skaitė tris 
radijo paskaitas apie Lie
tuvą. Lenkų seimo atsto
vas Valevskis plačiai pasa
kojo apie Lietuvos ekono
minio gyvenimo raidą ir 
pažangą, pabrėždamas, 
kad šioje srityje lietuviai 
esą daug nuveikę. Valevs- 
kio nuomone, Lenkijos Lie
tuvos bendradarbiavimas 
būsiąs naudingas abiem 
valstybėm. Realūs faktai 
turėsią įtikrinti net ir 
skeptikus, kad Lietuva, at
naujinus santykius su Len
kija, tik visais atžvilgiais 
išlošusi, nieko nepralošda- 
ma. Lenkai norį nuošir
džiai bendradarbiauti su 
Lietuva. Todėl jie turį tei
sę laukti tokio pat nuošir
dumo ir iš Lietuvos pusės.

Apie Lietuvą informuo
jamas ir Lenkijos kaimas. 
Kaimui skiriamuose radi
jo pranešimuose pasakoja-

ma apie žemės reformą 
Lietuvoje, apie “Maisto”, 
“Lietūkio” ir “Pienocen
tro” veiklą ir apie mūsų ū- 
kininkų gyvenimą.

Lenkų radijas jau prane
šė, kad į Lietuvą atvyksią 
lenkų dainininkai ar net o- 
pera, o Lietuvos opera vy
ksianti gastrolėmis į Var
šuvą. Tačiau Lietuvos val
stybės Teatro apie tai nie
ko nežinoma ir tas klausi
mas net nekeliamas.

Būrys lenkų žurnalistų 
ir rašytojų esąs pasiruošęs 
su vizitu pas Lietuvos žur
nalistus ir rašytojus. Ir a-j 
pie šitą vizitą Lietuvoje 
nieko nežinoma.

Toliau, pranešama iš 
Varšuvos, kad lenkų pre
kybininkai rengiasi siųsti 
į Lietuvą savo atstovus ar 
agentus prekybiniams ry
šiams užmegsti.

Vasarą į Palangą norį 
vykti daug lenkų vasaroto
jų, o iš Lietuvos maldinin
kai vyksią į Vilnių.

Tačiau pirmiau turės į- 
gyti valdžios skirtų dele
gacijų pasitarimai preky
bos, susisiekimo ir kitais 
klausimais, nes tuo tarpu 
susisiekimas ir susižinoji-! 
mas yra patikrinta tiktai 
Lenkijos ir Lietuvos atsto-1 
vybėms su savo vyriausy
bėmis.

Lietuvos ekonomistai 
spėja, kad prekybiniai san
tykiai su Lenkija turėsią 
daug sunkumų, nes Lenki
ja ir Lietuva yra daugiau 
žemės ūkio kraštai, kurie
į užsienius daugiausia par- pamiršti jiems lenkų pada- 
duoda tos pačios rūšies rytų nuoskaudų, 
gaminius. Anglis, žibalą, 
druską ir daugelį kitų pre- jos organizacijos tuo tar- 
kių pirkti užsieniuose Lie- pu nerodo susirūpinimo 
tuva yra susitarusi su ki- santykių su Lenkija plėto
tomis valstybėmis. Taigi mu. Laukiama, ką duos 
ekonominiuose santykiuo- j numatytos vyriausybės de- 
se būsią daug sunkumų ir rybos su Lenkija, 
keblumų. Kultūriniai san- Tsb.
tykiai, bent pradžioj, nega- --------------
lės eiti sklandžiai, nes lie- PacifraiikA IčVvt h Kultai tuviai negalės taip greitai ras,1™Ke ,S * *!g ’

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

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

munu. Žiemą miškuose pa
ruošiamas miškas ir suve- 
žamas prie pukdomų upių, 
o vasarą tas miškas pluk
domas sieliais į Klaipėdą.

Kalbama, kad gal jau šią 
vasarą ir lenkai plukdysią 
Nemunu mišką.

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

GEGUŽĖS-MAY 21 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 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 D., Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

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

I
I

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

Lietuvos visuomene ir
Karo Padėtis Lietuvoje 

Varžo Tik Veiksmus Ken
kiančius Valstybės Sau

gumui

Dr. Biržiškos Sveikatos 
Namai

TŪBINIAI
Skaudi Nelaimė

Dargalių km. ūkininko 
Jono Petkaus sudegė tvar
tai, taip pat visi juose bu
vę gyvuliai. Gaisras įvyko 
naktį. Buvo bepradedąs 
degti ir gyvenamasis na
mas, bet pavyko išgelbėti.

Gaisro priežastis nežino
ma. Nuostolių padaryta a- 
pie 3 — 4000 lt.

DUSETOS
Statomi Parapijos Mūriniai 

Namai
Šiais metais pradedami 

statyti dideli mūriniai pa
rapijos namai. Namai bus 
dviejų aukštų Bus didelė 
parapijos salė su kitais 
kambariais, kuriuose bus 
bažnyčios administracija 
ir “Pavasario” kuopos 
knygynas.

Kiek Įregistruta Organiza
cijų Ir Jų Padalinių

dieną.
Seime
Lietu-

MALDAKNYGES
ros Muziejaus Dr. L Račkus

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

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

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

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

65c.
75c.

$1.50 
90c.

$2.m 668 gyventojai,

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

KAUNAS — Vyt. D. Kultūros 
Muziejaus istor. skyriaus vedė
jas Dr. Al. Račkus padavė Šviet. 
Ministeriui pareiškimą, kad dėl 
susidariusių Muziejuje sąlygų, 
jis toliau dirbti jame negali, ir 
prašė jį iš tų pareigų atleisti. 
Ministeris jo prašymą patenki
no, ir dabar Komisija perima jo 
žinioj buvusį turtą.

Kaimas, balandžio 14 
Klaipėdiečių atstovai 
klausė dėl karo padėties 
voje, į ką Vidaus Reikalų Minis
tras Leonas atsakė, kad karo 
padėtis Lietuvoje varžo tik veik
smus kenkiančius saugumo 
(?! Red.) rimčiai, bet nevaržo 
lojalių ( ? Red.) piliečių veikimo 
laisvės. Išleidus valstybės sau
gumo įstatymą karo padėtis ga
lės būti pakeista.

Prof. Mykolas Biržiška, pa
gerbdamas savo velionies tėvo 
Dr. Biržiškos atminimą, paau
kojo apie 40,000 lt. pastatyti a. 
a. daktaro Biržiškos vardu svei
katos centrą — ambulatoriją 
Viekšniuose. Dabar apskrities 
savivaldybė apsiėmė už tuos pi
nigus pastatyti specialų ambu
latorijai pastatą.

Statys Bažnyčią

SEIRIJAI

apvalūs kampai ...............................................................................
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi............................ .
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ..........................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ....................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai ..................................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ............
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi..................
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

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

$3.00

65c.

Pabaltijo Valstybėse
5.644.000 Gyventojų

Sprogsta Ir Žydi
Ankstyvam pavasariui atėjus, 

soduose ir miškuose jau žydi 
riešutynai, Soduose išsprogo a- 
grastai. Dzūkai šaukiasi lietaus, 
o paskui, sako, jau ir gyvulius 
iš tvartų išleis, nes pašarai jau 
pasibaigę.

Seirijų parapija šįmet švenčia 
300 m. jubiliejų. Jis norima kuo 
iškilmingiausiai paminėti. Para
pijos administratorius kun. T. 
Burokas ryžtasi vasarą pradėti 
naują bažnyčią statyti, nes se
noji tiek apleista ir sena, kad 
remontas veik neapsimoka. Pa
rapijiečiai turėtų paremti šį su
manymą ir bendromis jėgomis 
pastatyt bažnyčią.

vėžio 78, Panevėžio m. 8, 
Raseinių 53, Rokiškio 46, 
Seinų 23, Šakių 39, Šiaulių .
85, Šiaulių m. 5, Tauragės :
58, Telšių 52, Trakų 31, Uk
mergės 60, Utenos 52, Vii-- 
kaviškio 38, Zarasų 23.

Iš viso visokių rūšių dr- 
jų, dr-jų s-gų ir jų padali
nių suregistruota 8187.

Žinios • Žinelės Iš Lietuvos
• v

I

Kaunas — Bal. 1 d. Lie
tuvoje veikė 730 draugijų, 
10 draugijų s-gų ir 6.900 
draugijų padalinių. Drau
gijų, turinčių padalinius, 
yra 74, iš jų 70 Kaune, 2 
Biržų apskrityje ir po 1 
Šiaulių ir Telšių apskr.

Bal. 1 d. or-jų s-gų veikė 
11, jų regijonų 5, rajonų 45 
ir kuopų bei skyrių 930. 
Visi tie padaliniai yra 
KVC arba Pav-kų Federa
cijos. Apskritimis jie taip 
skirstomi: Alytaus 50, Bir
žų 45, Kauno apskr. 45, 
Kauno m. 18, Kėdainių 50, 
Kretingos 45, Marijampo
lės 48, Mažeikių 28, Pane- fas.

I

— Tarp Vievio iš Lietu
vos pusės ir Zaviasų iš len
kų pusės jau galutinai už
baigtas geležinkelio re
montas iš abiejų pusių su
jungtas. Geležinkelio susi
siekimas prasidėsiąs ba
landžio mėn. pabaigoje.
— Nemuno krantai apso

dinami karklais, kuris su
stabdė lekiojantį smėlį, 
dabar darantį nuostolių 
dirvoms ir pievoms.
— Lietuva dabar užsie

niams yra skolinga apie 7 
milijonus litų. Didžioji tos 
skolos dalis (48 mil. kt.) 
tenka Amerikos Jungti
nėms valstybėms, kurioms 
tuo tarpu Europos valsty
bės skolų nemoka.

— Centralinėse geležin
kelių dirbtuvėse baigiamas 
statyti Lietuvos gamybos 
50 naujų prekinių vagonų. 
Nauji vagonai bus visai 
naujo tipo ir daug kuo 
skirsis nuo dabartinio. Va
gonai bus 20 tonų kėlimo 
galios.

— Klaipėdon Nemunu at
plukdyta didelis kiekis ą- 
žuolinių rąstų, kurie pa
siųsti į šventosios uostą. 
Iš rąstų bus statomi žve
jams laivai.

— Netrukus vėl bus at
naujinti siaurojo gelžinke- 
lio Panevėžys — Joniškis 
statybos darbai. Bus pri
imta keli šimtai darbinin
kų. šiemet jau bus statomi 
ir stočių trobesiai.
— Lietuva su Švedija pa- • 

sirašė naują pašto sutartį, 
kuria tarp abiejų kraštų į- 
vedamas vidaus pašto tari-

juauHiiHŲE^aŲHUBUEiui in snorlsn]

LDS. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 

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

L" i’
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pusi............................................................................. ..........................
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ..................      T................

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

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

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

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

.00Kaina

Statistikos daviniais, Nepri- 
! klausomoje Lietuvoje yra 2.549. 

. > Latvijoj — 1. 
I 964.287 ir Estijoj — 1.130.143. 
Visose trijose Pabaltijo valsty
bėse yra 5.644.098 gyventojai. 
Didžiausias gyventojų tanku
mas ir didžiausias prieauglis y- 
ra Lietuvoje.

VIDUKLE
Lietūkis Statys Trys 

Fabrikus

Visos LDS. kuopos, apskričiai prašomi iš
rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
seimui.

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

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

$1.30

$2.50 Ankstyvas Griaustinis

Perkūnija Jau Sudegino 
Trobesį

Kovo 24 d. čia buvo gana 
smarki perkūnija, pirmoji šiais 
metais. Neapsėjo be nuostolių: 
Paverybio vienkiemy įtrenkė ir 
sudegino ūkininkės Gečienės 
jaują.

Kaunas — Šiemet Lietū
kis rengiasi Šiauliuose pa
statyti linų apdirbimo fa
briką, Pąnevėžy — alie
jaus fabriką ir, greičiau
siai Kaune, tabako fabri
ką.

Kun. J. švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

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,

KUPIŠKIS. Kovo 24 d. pro 
Kupiškį praėjo smarkus griaus
tinis su lietumi. Buvo matyti ir 
gaisrų. Tai pirmas ankstyvas 
griaustinis, kuris neša ankstyvą 
pavasarį.

KLAIPĖDA

Rusų Miškas Klaipėdai

Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

Grąžina Indėlius
Nors paskutinių dienų politi

niai įvykiai Klaipėdoje didesnės 
panikos nesukėlė, tai vis dėlto 
kai kurie silpnesnios valios gy
ventojai savo indėlius ryžosi iš 
bankų paimti. Bankai jokių 
trukdymų nedarė ir mokėjo in
dėlius net be termino. Dabar in<
dėliai vėl grąžinami į bankas ir sc aukso medalį, kurte jam da- 
dedami nauji stambūs indėliai.

Mirei U Metu Senutė
BRIDŽIAI, šakių apskr. Nese

niai čia mirė seniausia šio kam
pelio senutė O. Karalienė, su
laukusi 116 metų. Velionė visą 
laiką buvo sveika ir dirbo leng- 
vesniuoeius namų apyvokos dar
bus.

Airijos Aukso Medalis 
Lietuvai

KAUNAS, balandžio 18 d. — 
Radio mėgėjas kaunietis Kar- 
kauskas laimėjo rautio konkur-

bar atsiųstas.

Jau keleri metai Klaipė
dos lentpjūvės apdirbinėja 
ir parduoda į užsienius ru
sų mišką, kuris laivais ir 
geležinkeliais atgabena
mas iš Sovietų Rusijos.

Klaipėdos medžio sindi
kato lentpiūvės ir šiemet 
gausiančios 100,000 kiet- 
meterių rusų miško, kuris 
tose lentpiūvėse bus plau
namas ir paskui parduoda
mas į viso pasaulio rinkas.

Klaipėdos lentpiūvės pa
ruošia užsienio rinkoms ir 
Lietuvos mišką, kuris nu- 
plukdomas į Klaipėdą Nė-

■t.

I

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU
I LIETUVĄ!

•'GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?"

t

KLAIPĖDĄ
laivą

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d..— ii Bostono gegužės 22 d. -

Pstogas kamfcerisi, grež* »ieii*ii ka* 
bariai, plaakiojitoo baaeinai. gers* valgia, 
primoto*. maadegto patarnavimai ir graiaa 
v.izdai plaskimrt per paganėiaaj Kiet ii- 
iii*. Smelkarais Isformadip kreipkitto pto 
•ava viatiaj a«eMg arta

lt»i yr* Jani! įtn trntt aplankyti Lieto-, 
vianintelia laivo, kori, plnlu tiesiog j Klai- 
pėd, par vaizdinga Kial Kanai,. Paaitaokin- 
kite gera ir patogia kelione, kariai a.meni.- 
kai -ado-ania PIJUS BUKŠNAITTS, Caaard 
White Star liaijoa lietuvi, įkyriau vedijaa.

CUNARD WHITE STAR
393 Boylston St., Boston, Mass.

r

z
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Rytinių Valstybių Žinios
So. Manchester, Conn.

PARĖMĖ “DARBININKO” 
INTERTYPE FONDĄ

Balandžio 24 d., po pietų, Tin- 
ker salėje įvyko ALRK Moterų 
Sąjungos apskričio pusmetinis 
suvažiavimas. Atstovės dalyva
vo iš penkių kuopų. Visos rim
tai svarstė organizacijos reika
lus.

Dėl ligos suvažiavime negalė
jo dalyvauti pirmininkė p. A. 
Tamošaitienė iš New Britain, 
tai suvažiavimą atidarė vice- 
pirm. A. Kočiūnienė iš Hartford, 
Conn.

Prezidiuman vienbalsiai iš
rinkta šios: pp. A. Kočiūnienė, 
pirm.; B. Mičiūnienė, vice-pirm.; 
rašt. M. Jokubaitė. Mandatų ir 
įnešimų komisija: J. Janušony
tė, A. Karpuškaitė. Raporterė— 
p. B. Mičiūnienė. Iš apskričio 
valdybos paaiškėjo, kad visos 
gražiai darbavosi. Malonu buvo 
išgirsti iš raštininkės, kad visos 
stropiai veikė vajaus metu, ir 
kad gal bus galima atgaivinti 
kuopą Waterbury, Conn. ir su
organizuoti naują kuopą Anso- 
nia, Conn. Iždininkė negalėjo 
pribūti, bet savo raportą atsiun
tė raštu. Apskričio ižde randasi 
$131.38.

Trilypės gegužinės reikalu 
kalbėjo p. A. Kočiūnienė. Ji nuo- 
žirdžiai visus kvietė gegužinėje 
dalyvauti ir pranešė, kad yra 
skiriama dovana $5.00 už kiek
vieną bus’ą atvežtą pilną žmo
nių. Apskritis nutarė skirti do
vaną iš apskričio iždo ir kviečia 
visas kuopas dalyvauti geguži
nėje ir programoje: zuikių lenk
tynėse, kaspinų kirpime ir t.t.

KUOPŲ ĮNEŠIMAI IR
NUTARIMAI -

Nutarta kreiptis į Centrą, kad 
prailgintų vajų; kad vajaus me
tu nors du kartu paskelbtų per 
radio. Pavesta p. M. Jakubaitei 
tuo pasirūpinti.

Nūtarta viešai atsišaukti ir 
kviesti visas moteris bei moti
nas bendrai melstis už taiką pa
saulyj. Nutarta prisidėti prie iš
dirbinių parodos, kurią ruošia 
Massachusetts valstybės Sąjun
gietės, Marianapolio. Kolegijoj, 
liepos 4 d. Iš apskričio iždo nu
tarta paaukoti $5.00 “Darbinin
ko” Intertype fondui. (LDS 
Centras nuoširdžiai dėkoja Są- 
jungietėms už paramą “Darbi
ninkui”. Tikimės, kad ir kiti ap
skričiai ir kuopos paseks Conn. 
apskritį ir prisidės prie išmokė
jimo notų už intertype).

Sąjungietės pasižadėjo remti 
tėvynės Lietuvos reikalus.

Metinį suvažiavimą laikyti 
Newbritainietės pakvietė pas 
save. Sesijos užsibaigė 5 vai. po 
pietų.

Pasibaigus sesijoms Manches- 
terietės pakvietė atstoves vaka

rieniautų. Pasistiprinusios Są
jungietės pareiškė daug gražių 
minčių ir komplimentų Man- 
chesterietėms. Sąjungietės, pri
siminusios Lietuvą, užtraukė 
dainelę: “Kur Nemunas ir Dau
guva”. Kor-tė.

NEW BRITAIN, CONN.
Sekmadienį, gegužės 1 d., va

kare, Šv. Andriejaus par. sve
tainėje, Stanley ir Church Sts., 
Marianapolio Studentai suvai
dins dramą “Skriaudų Keliu”. 
Vaidinimas prasidės 7:30 vai. 
vakare. Rengėjai kviečia visus 
ateiti ir paremti mūsų kolegistų 
gražų darbą ir Kolegiją.

MIRĖ
Bal. 24 d. mirė Marijona Pau

lauskienė, 45 m. amžiaus. Paliko 
nubudime vyrą ir 5 sūnus. Pa
laidota su šv. mišiomis Šv. Ma
rijos kapuose. Lai būna amžina 
ramybė jos vėlei. T. M.

WATERBURY, CONN.
PARAPIJOS VAKARIENĖ

Balandžio 23 d. įvyko Šv. Juo
zapo par. vakarienė. Toastmas- 
teriu buvo kleb. kun. J. Valan
tiejus. Jis padėkojo biznieriams 
už aukas, darbuotojams už pasi
darbavimą, o publikai už daly
vavimą. Kalbas pasakė kun. E. 
Gradeckis, kun. B. Gauronskis. 
Dr. M. Aukštikalnis J. Bernotą, 
K. Balanda, M. Virbickis, P. 
Barkauskienė ir komp. A. Alek
sis. Sudainavo keletą dainelių 
pp. Lušiūtės, A. Ulinskas ir A. 
Markevičius. Akompanavo kom
pozitorius A. Aleksis.

Dar kai kurių vardai nebuvo 
paskelbti, kurie pasidarbavo 
rengiant šią parapijos vakarie
nę, būtent: M. Karinauskienė, 
M. Kašėtaitė, P. Stankevičienė, 
Jasaitienė, Markevičienė, M. 
Zailskienė, Vaitkienė, Voglinie- 
nė, D. Matas K. Dapkus, M. Be- 
nesevičius A. Šambarys, J: Jak
štas.

Po vakarienės buvo šokiai.

MINĖJO SUKAKTĮ
Balandžio 24 d. Dr. Aukšti

kalnis su žmona minėjo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktuves. 
Ryte, 8 vai. buvo atnašaujamos 
šv. mišios jubiliejatų intencijai. 
Dalyvavo jubiliejatai ir jų gi
minės: Dr. Hill ir kiti. Vakare 
įvyko bankietas jubiliejatus pa
gerbti Nemuno svetainėje.

LDS 5 kp. linki Dr. M. Aukš
tikalniui ir jo šeimai, jų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga, 
ilgiausių metų.

DARBININKŲ SUSIRINKI
MAS

Bal. 24 d. įvyko LDS 5 kp.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsrcorth St. Telefonas
Worcester, Mass. Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

mėnesinis susirinkimas Dalyva
vo skaitlingas būrys narių. 
Skaitytasš laikas LDS Conn. ap
skričio raštininkės p. B. Mičiū- 
nienės, kviečia dalyvauti aps
kričio suvažiavime. Nutarta da
lyvauti ir išrinkta šie atstovai: 
J. Bernotą, B. Šilkauskas, A. 
Šambarys, L. Povilanskis, M. 
Karinauskienė.

LDS kuopos balius įvyks ge
gužės 7 .d., 48 Green St., Nemu
no svetainėje. Gros E. Digimo 
orkestras. Visi kviečiami tame 
baliuje dalyvauti.

LDS kuopa rengia pikniką, 
liepos 17 d., Linden parke, U- 
nion City, Conn. Pusę pelno ski
ria našlaičiams. Pageidautina, 
kad mūsų parengimai būtų sėk
mingi, kad galėtume padidinti 
“Darbininko” Intertype fondą.

MŪSŲ DARBUOTE INTER
TYPE FONDUI

Blaivininkų kuopa paskyrė 
$5.00; Maldos Apaštalavimo 
draugija $5.00; ALRKS 11 ir 91 
kp. nutarė paremti; Lietuvos 
Vyčių 7 kp. ir Katalikų Studen
tų kp. nutarė paremti.

Tikimės, kad ir kitos draugi
jos prisidės prie išpirkimo In
tertype mašinos notos.

(LDS. Centras nuoširdžiai dė
koja visoms draugijoms —kuo
poms ir pavieniams asmenims 
už paramą “Darbininkui”).

PARĖMĖ GINKLŲ FONDĄ

Masinio susirinkimo iždinin
kas p. Tareila informavo, kad 
atmokėjus išlaidas liko $219.64 
ir tuos pinigus per Konsulą pa
siuntė Ginklų Fondui.

Šv. Juozapo par. bingo užsi
baigė.

Bolininkų vakarienė įvyko 
bal. 23 d.

ALRKF skyriaus svarbus su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
bal. 29 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Juozapo par. senosios mokyklos 
svetainėje. Visi atstovai kviečia
mi dalyvauti. Koresp.

C. BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 35 kp. ren

gia margučių balių balandžio 30 
d., parapijos svetainėje, 207 
York St. Kviečiame visus ateiti 
ir atsinešti margučių ir laimėti 
dovaną. Rengėjos.

Vyčių Ekskursija
Dėl įvykių tarp Lietuvos-Len

kijos kaikurie lietuviai susilaikė 
nuo vykimo į Lietuvą šią vasa
rą. Bet daug yra priešingai gal
vojančių; kiti tyčia pasiryžę va
žiuoti, tik dėl to, kad parodžius 
mūsų priešams lenkams, užsie
nio lietuvių vieningumą.

Ir ištikrųjų, kodėl gi lietuviai, 
norintieji važiuoti turėtų susi
laikyti, tas jau būtų tikrai ne 
lietuviška - didvyriška, juk lie
tuviai nėra toki lepšiai, kad ma
žas, menkas lenkų pasikėsini
mas, juos visiškai, atskirtų nuo 
tėvynės Lietuvos.

Apart viso to, dabar dar ge
riau bus aplankyti okupuotas 
Lietuvos kraštas, Lietuvos šir
dis — Vilnius, Aušros Vartai, 
Vytauto grabas ir įvairios lietu
vių įstaigos. Taipgi kartu ap
vaikščioti Lietuvos 20 metų ne
priklausomybės sukaktį. Kiek 
įvairių švenčių!

Brangūs broliai, lietuviai! Ku
rie buvote pasirengę vykti į Lie
tuvą, nepakeiskite savo nuomo
nės, neleiskite slopinti savo tau
tinius jausmus!

Laiko labai mažai beliko, eks
kursija išplauks geg. 21 d., todėl 
skubiai kreipkitės pas ekskursi
jos vadą inž. Antaną J. Mažei
ką, 145 Taylor St., ar į “Darbi
ninko” agentūrą. Pr.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

—

MARIJA IR MŪSŲ MOTERIS

Mėnesiniame susirinkime pe
reitą sekmadienį, Altoriaus ir 
Rožančiaus dr-jos narės vėl pa
rodė savo meilę Marijai, paau- 
kodamos iš dr-jos iždo $20.00 
gėlėms, papuošimui Marijos al
toriaus gegužės mėn. Taipgi nu
tarta dalyvauti gegužinėse pro
cesijose kaip savo parapijos, 
taip visų Baltimorės parapijų 
viešame Marijos pagerbime, 
ketvirtą gegužės sekmadienį. 
Kun. Mendelis pranešė,* kad šį
met, atminčiai auksinio parapi
jos jubiliejaus, krutami paveik
slai bus traukiami parapijinės 
gegužinės procesijos, todėl ra
gino visas parauijos moteris jo
je dalyvauti.

17 mūsų parapijos vaikučių pri
ims Jėzų pirmą kartą į savo kū
dikiškas šisdis. Pirmos Komuni
jos iškilmės įvyks per mišias 
8:30 vai. ryte. Po mišių vaiku
čiai bus įrašyti rožančiaus ir 
škapleriaus brolijose ir mūsų 
lietuvis fotografistas p. Velzis, 
nutrauks šių metų Kristoforų 

) paveikslą.

VAIKUČIŲ PIRMA ŠV. KO
MUNIJA

Sekmadienį, gegužės 1 d. net

S. M. NOVĖNOS ŽINIOS
Gegužės mėn. esant pašvęs

tam ypatingu būdu Marijos gar
bei, Stebuklingo Medalikėlio Pa
nelės ŠŠ. novėnos lankytojų 
naudai mūsų bažnyčioj bus at
našaujamos net du devyniadie- 
niai Šv. mišių—vienas pradžioj, 
o kitas pabaigoj gegužės mėn. 
Kas rytą 8 vai. per tuos devy- 
niadienius šv. Mišios bus auko
jamos intencijai visų Marijos 
klijentų. Gegužės 7 d., 8 vai. ry
te, bus daromas ypatingas at-

Intertypo Fondas Auga

ŠIĄ SAVAITĘ ĮPLAUKĖ $53.00
Kiekvieną savaitę naujos Darbininko Intertypos 

fondo rėmėjai auga. Šią savaitę įplaukė $53.00 ir be to, 
kun. Jonas Plevokas, Cambridge’iaus Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švč. par. vikaras pasižadėjo neužilgo 
suteikti $25.00 auką. Šią savaitę aukojo sekanti:
P. Virmauskis, Montello, Mass............................... $1.00
O. Vitkienė, Dorchester, Mass...............................  2.00
A. Kraučiūnas, Poąuonock, Conn...........................  1.00
J. Waitkus, Phila, Pa..........................................  1.00
T. Balčiūnytė, Newark, N. J..............................  3.00
NN, South Boston, Mass......................... 1.00
J. Tamašauskas, Amsterdam, N. Y.......................  1.00
D. Jokubauskas, Dorchester, Mass........................ 1.00
A. Skensnas, Barre Plains, Mass...........................  1.00
Ona Norbutas, Waterbury, Conn. <......................... 1.00
Marijona Naudžiūnienė, Shenandoah, Pa................2.00
Zigmantas Pocius, S. Boston, Mass........................1.00
Joe Petrauskas, S. Boston, Mass...........................  1.00
J. Akuliavičius, Providence, R. 1...........................  1.00
K. Dryža, Phila, Pa...................................................1.25
Teofilius Jankevičius, Hartford, Conn................  $1.00
J. Kerulis, Chicago, III............................  1.00
J. Yokshas, Rochester, N. Y........................ 1.00
V. Gaižauskas, Chicago, III.......................................1.00
Šv. Pranciškaus Seserys, Pittsburgh, Pa................. 1.00
A. Andruškevičius, Lavvrence, Mass.........................1.00
LDS 113 kp. auka, Greenfield, Mass.........................2.25
LDS 113 kp. už knygutes......... ...............................2.25
T. Tvoronaitis, Hartford, Conn............................... 1.00
O. Rudienė, Orange, Mass.............  50
Šv. Jurgio p. Šv. Cecilijos choras, Nonvood, Mass. $5.00 
Varg. Anicetas Šlapelis, Nonvood, Mass................. 1.00
Ona Kybartienė, So. Boston, Mass........................ 1.00
D. Bernatavičius, Providence, R. 1........................ 1.00
Ieva Jankauskienė, So. Boston, Mass......................2.00
Eleonora Giedra, Waterbury, Conn............................50
Smulkiais surinkta........................................ 11.25

SVEIKINIMAI IŠ LIETUVOS
Kun. J. Zabulionis, Bijutiškio 

par. klebonas, Utenos apskr. 
nuoširdžiai sveikina “Darbinin
ko” štabą ir visus “Darbininko” 
skaitytojus ir bendradarbius 
Velykų Šv. proga.

Dėkojame kun. Zabulioniui 
už sveikinimus. Prašome priim
ti ir mūsų nuoširdžius sveikini
mus ir linkėjimus. Nuoširdžiai 
dėkojame už bendradarbiavimą 
“Darbininkui”.

minimas visų mirusių motinų. 
Tą rytą visi kunigai giedos eg
zekvijas ir bus iškilmingos ge
dulo šv. mišios už visas motinas, *»
kurios atsiskyrusios su šiuo pa
sauliu laukia mūsų pagalbos. 
Pereitą metą bažnyčia buvo pil
na žmonių. Tikimės, kad ir šį
met visi dalyvaus.

GYDYTOJAS JONAS BUČNIS 
PAGERBTAS

Šią savaitę ne tik Baltimorės 
lietuviams, bet ir visai lietuvių 
visuomenei gerai žinomas kata
likų veikėjas gydytojas Jonas 
Bučnis laimėjo pirmą premiją 
už įdomiausį ir tvarkingiausį 
rinkinį oro pašto ženklų. Tas jo 
rinkinys per visą savaitę buvo 
patalpintas Baltimorės muzie
jui, kur matė jį tūkstančiai žmo
nių. Tarp lankytojų matėsi ir 
mūsų Sesutės Mokytojos ir auk
štesnių skyrių mūsų parapijinės 
mokyklos mokiniai. Sveikiname 

i d-rą Bučnį mūsų viengientį jo 
pasisekime ir linkime jam dar 
daug kitų panašių premijų lai
mėti.

CHORO VAKARAS 
ATVELYKY

Kitais metais mūsų parapijos 
choras savo iždo naudai Atvely
ky turėdavo kortavimo vakarą. 
Šįmet buvo padaryta permaina. 
Choro valdyba, vadovybėje mū
sų vargonininko Gerardo Kapri- 

I šiūno ir choro dr-jos pirmininko 
Alfonso Paulausko, surengė šo
kius. Vakaras buvo sėkmingas. 

, Svetainė buvo pilna jaunimo, ir 
kiek teko sužinoti, nors ir neper- 
daugiausia liko pelno, tačiau už
teks jo vasariniam choro išva
žiavimui, nes toks buvo to va
karo tikslas.

ANTRADIENIAI PRIE 
ŠV. ANTANO

Pereitas antradienis buvo tre
čias iš eilės 9 antradienių novė
nos laikomos prie Šv. Antano. 
Kas antradienis yra skaitoma 
ištrauka iš Šventojo gyvenimo, 
kalbamos maldos, po kurių mū
sų vargonininkas atgieda gies
mę “Linksminkis dangau” į šv. 
Antaną. Gražus būrys žmonių 
susirenka kas vakarą į šv. An
tano pamaldas.

ŠIS-TAS
Ketvirtadienį įvyko mokyklos 

vaikučių balius. Kun. Mendelis 
už vaikučių ištikimą atsilanky
mą į Graudų Verksmų pamaldas 
trečiadienio vakarais gavėnios: 
metu “užfundino jiems party”, 
kurioje dalyvavo ir mūsų para-, 
pi jos kunigai.

Penktadienį įvyks ŠŠ. Vardo 
dr-jos pirmas nepaprastas šei
myniškas pasisvečiavimas. Kun. 
Dubinskas dr-jos dvasios vadas 
turi prirengęs milžinišką prog
ramą, kurs be abejo turėtų su
įdominti visus vyrus. Lauksime.

Šeštadienį vakare įvyks įžan
ginė procesija į gegužės mėn. 
pamaldas. Iškilmingai bus pra
dėtas Marijos 31 dienos jubilie
jus. Gegužinės pamaldos bus 
laikomos kas vakarą. B.K.

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
Centro Komitetas

Kaunas, Duonelaičio g-vė 9a 
Tel. 26-228, 20-860.

1938, Bal. 8 d.
Brolau ir Sese Lietuvi, Kur Tu 
Bebūtum —

Velykų švenčių proga Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos Centro Ko
mitetas siunčia Tamstai, drauge 
su linksmu ir džiaugsmingu A- 
lėliuja, ir savo nuoširdžius, mū
sų tėvynės Lietuvos ir jos žilo
sios sostinės Vilniaus meile į- 
jausmintus sveikinimus ir linkė
jimus.

Šias Velykas visi lietuviai, kur 
jie bebūtų, sutinka kitaip, nei 
ankščiau... Lietuva, aplinkybių 
verčiama, turėjo priimti karine 
jėga paremtą ir Europos taikos 
paardymu gresiantį Lenkijos 
reikalavimą užmegsti diplomati
nius su ja santykius. Lietuvių 
tauta, tauriu savisaugai pasiau
kojimu ir savo šventos teisės 
nulenkimu prieš smurto jėgą, 
vyriškai ir didžiadvasiškai iš
gyveno šią sunkią valandą.

Tačiau Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga, nors ir skaudžiai tą 
valandą gyveno, bet, kaip ir 
kiekvieno lietuvio širdis pamilu
si laisvę ir savo tautos nepri
klausomybę, nei akimirkai nėra 
sudrebėjus, suabejojus: Lietu
vių tautos siekimai ir idealai pa
liko nepažeisti ir nevaržomi.. 
Vilnius, toji senoji mūsų sostinė, 
toji lietuvių tautinė šventovė 
buvo mūsų ir bus mūsų! Jo iš
sižadėti mes neturime teisės, 
kaip neturime teisės išsižadėti 
savo nepriklausomybės: Vil
niaus vadavimas yra gyvybinis 
mūsų tautos reikalas.

Todėl Vilniaus vadavimo dar
bas nieku būdu nesustos. Jis tu
ri būti dar labiau padidintas, 
pagyvintas ir sustiprintas. Di
plomatinių santykių su Lenkija 
nustatymas mus įpareigoja ta
tai padaryti, nes tų santykių 

• buvimas atidaro naujus VVS 
I darbo ir veiklos barus, naujus 
' jų vykdymo kelius. Mūsų tautos 
siekimuose — nė žingsnio atgal, 
bet su dar didesne energija, su 
dar didesniu pasiryžimu ir drą
sa — pirmyn, nors jų vykdymo 
darbe mums ir tektų derintis 
prie naujų formaliųjų sąlygų ir 
nustatyto su Lenkija santykia
vimo aplinkybių!

Tat Vilniaus Vadavimo Są
jungos Centro Komitetas svei
kindamas Velykų šveitėmis 
Tamstą, toli nuo mūsų gyvenąs, 
bet širdimi sykiu su mumis esąs 
lietuvi, giliai tiki, kad Tamsta 
taip pat, kaip ir mes, giliai su
prasdamas dabartinio laiko rim
tį ir svarbą Lietuvos valstybei 
ir lietuvių tautai, ir toliau būsi 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
uolus rėmėjas ir pasiryžęs talki
ninkas toje ypač šiandieną atsa- 
gingoje kovoje už mūsų tautos 
siekimų įvykdymą.

J. Papeikus, 
VVS Centro Komiteto Pirm.

V. Alseika, 
Sekretorius.

Viso.................................................... 53.00

Pirmiau paskelbtas balansas.......... 877.05

,; Viso aukų sudėta........................ $930.05
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū. 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.




