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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANASLietuvių Kataliku 
Konferencija

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) KOVAS (March) 25 D., 1938 M., No. 24.

---------------------

Katalikas, kurs neremia kata
likiškos spaudos, neturi teisės 
vadintis geru Bažnyčios vaiku. 

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Sekmadienį, kovo 27 d., 
Lawrence, Mass. Lietuvių 
par. bažnytinėje svetainė
je, 94 Bradford St. įvyksta 
Federacijos Apskričio su
važiavimas arba lietuvių 
katalikų konferencija, 1 
vai. po pietų. Visi iš visos 
Naujos Anglijos lietuviai 
katalikai, ypač profesijo- 
nalai kviečiami dalyvauti. 
Lietuva pavojuje. Turime 
padėti Lietuvai apginti ne
priklausomybę. Pareikšti 
protestą prieš užpuolikus, 

.ir pasitarti svarbiais šių 
dienų įvykiais.

LIETUVOJE KARO STOVIS
Pulk. Škirpa Busiąs Lietuvos Pasiuntiniu Varšuvoje

EXTRA
(Telegrama Darbininkui)

Lietuvos Kabinetas Visai 
Nėra Atsistatydinęs.

Lietuvos Pasiuntinybė
VVashington, D. C.

Ką Rašo Lietuvos Spauda 
Apie Įvykį Administracijos 

Linijoj
Kovo 24 d. gavome iš 

Kauno Lietuvos valdžios 
oficialį organą “L. A.”, 
kovo 12 d., kuris apie įvy
kį prie Administracijos li
nijos rašo sekančiai:

Kovo 11 d. 5 vai. ryto A- 
lytaus apskr. ties Merki
nės vaisė., Trasnykų apy
linkėje, prie administraci
nės linijos buvo išgirsti aš- 
tuoni šūviai iš okupuotos 
Lietuvos pusės. Šūvių link 
tuoj nuskubėjo tos vietos 
Lietuvos pasienio policijos 
pareigūnai. Išgirdus krū
muose kažką kalbantis ir 
praslinkus arčiau, pastebė
ta, kad kažkas yra Lietu
vos pusėje. Lietuvos polici
ninkui sušukus “Stok”, 
staiga pasigirdo į jį šūvis. 
Po to ir Letuvos policinin
kai paleido keletą šūvių. 
Tada pasigirdo vėl šūviai :į 
Lietuvos policininkus.

Prisiartinus prie krūmų, 
iš kurių buvo šauta į Lie
tuvos policininkus, paaiš
kėjo, kad Lietuvos pusėje 
būta lenkų K. O. P. karei
vių, kurių vienas, kaip vė
liau paaiškėjo, Stasys Se
rafinas sunkiai sužeistas, 
gulėjo ant žemės apie 2C 
metrų nuo administracinės 
linijos nepriklausomos Lie
tuvos pusėje. Po suteiktos 
medicinos pagalbos sužeis
tasis mirė.

Įvykis stropiai tiriamas.
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Vasario 21 d. prel. A. Dambrausko palaikai iš buto pernešami į Kauno arkikatedros b aziliką.

LIETUVOS VYRIAUSYBE 
NEATSISTATYDINO

Kaunas — Kovo 24 d. — 
Lietuvos Vyriausybė vei
kia vieningai; nei visa Mi- 
nisterių Taryba nei paskiri 
Ministeriai nėra atsistaty
dinę.

Tokias tai žinias praneša 
Lietuvos Generalinis Kon
sulatas iš New Yorko.

Išrodo, kad ministeriu, 
kurie buvo atsistatydinę, 
rezignacijų prez. A. Sme
tona nepriėmė.

Davė Priesaiką Ginti Lietuvą

ija Nesipriešins 
Žygiui

Tubeliui Prailgino Atostogas
.. Kaunas, Lietuva, kovo 
24 d. — Lietuvos vyriausy
bė dar vienam mėnesiui 
prailgno ministeriui pirmi
ninkui Juozui Tubeliui a- 
tostogas. Jis turėjo šian
dien būti Kaune, be sako
ma, kad jo sveikatai 
blogėjus, jam leista 
mėnesis laiko gydytis.

Vadinasi, Lietuva
tvarkoje ir be ministerio 
pirmininko Tūbelio.

Ministeris Pirm. Tūbelis 
buvęs padavęs rezignaciją, 
bet prez. Smetona (švoge- 
ris) rezignacijos nepriė- 
męs ir dabar prailginęs a- 
tostogas.

Kaunas — Kovo 22 d. 
Valdžios sluoksniuose ka
tegoriškai pabrėžiama, kad 
iš Lietuvos pusės be diplo
matinių santykių su Lenki
ja užmezgimo, jokių kitų 
pažadų neduota. Visa tau
ta subruzdo, pavieniai as
menys gausiai aukoja Gin
klų Fondui, visi pasižada 
prireikus iki paskutiniųjų 
ginti nepriklausomybę. 
Kaune prie Nežinomojo ka
rio kapo susirinko milžiniš
ka minia ir skambinant 
Laisvės Varpui, davė prie
saiką ginti Lietuvą.

Kaunas — Kovo 16 d. — 
Naujasis Estijos Pasiun
tinys, Ministeris Warma, 
įteikdamas Valstybės Pre
zidentui skiriamuosius ra
štus, pareiškė sieksiąs dar 
glaudesnių Estijos santy
kių su Lietuva.

Kaunas
turizmo sąlygas Lietuvoje, 
Valdžia statys naujus tu
ristams viešbučius: Kau
ne, Zarasuose, Dubingiuo
se, Šiauliuose, Palangoje, 
Birštone ir Alytuje.
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Susisiekimas Su Lenkija 
Atidarytas

Londonas, kovo 24,—An
glijos ministeris Neville 
Chamberlain pareiškė, kad 
nuo dabar jis nesikįš į sve
timųjų šalių reikalus. Jei 
Hitleris pultų Čekoslovaki-, 
ją, tai Anglija nestotų jos 
ginti. Taip pat jei Hitleris 
norėtų užimti Lietuvą, Ru
muniją, Vengriją, Šveica
riją ar kitas Europos šalis, 
Anglija laikytųsi nuoša
liai. Prancūzijai ji eitų į 
pagalbą, jei tą šalį pultų 
vokiečiai, nes tada naciai 
sudarytų pavojų pačiai 
Anglijai. Taip pat ji pasi
žada ginti Belgiją ir Olan
diją nuo vokiečių, bet kitas 
šalis palieka pačioms save 
gintis.

7,000,000 Kinų Sulaikę 
Japonus*

Hopeh, Kinija, kovo 24,— 
Apie 7 milijonai kiniečių 
smarkiai puola iš visų pu
sių Japonus ir juos sulaikę 
nuo įsiveržimo į vidurinę 
Kiniją. Kiniečiai netikėtai 
užpuolę Japonus jų tūks
tančius išžudė ir atėmė ka
ro ginklus. Hopeh provin
cijoje Kiniečiai suorgani
zavo socialistų valstybę ir, 
sakoma, kad 7 milijonai y- 
ra griežtai nusistatę nepa
siduoti Japonams. Sakoma, 
kad kariams kasdieną yra 
trijų valandų pamokos a- 
pie socializmą.
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Vatikanas, kovo 24, — 
Laikraštis Ossęryaipre Ro_- 
mano praneša, kad Jo 
Šventenybė, Popiežius Pi
jus XI du sykiu kreipėsi į 
Ispanijos nacionalistų va
dą Franco, prašydamas, 
kad nekalti gyventojai ne
būtų iš lėktuvų bombomis 
žudomi. Laikraištis sako: 
“Šventasis Sostas visada 
įvairiais būdais gelbėjo nekaip kitos valstybės į jį 
karo nukentėjusius ir ka- [ kreipėsi su prašymais.

riautojų prašė nekaltų gy
ventojų .nežudyti.

Londono Daily Express 
praneša, kad Franco pasi
žadėjęs nebombarduoti Is
panijos gyventojų. Fran
co pareiškęs, kad jis apgai

lestaująs gyventojų nelai
mes ir tai netyčiomis daro
ma. Vatikano laikraštis sa
ko, kad Popiežius atsikrei
pęs į Franco jau pirmiau

FRANCO NACIONALISTAI
LAIMI FRONTUOSE

Tubulinant

pa- 
dar

yra

Varšuva, Lenkija, Kovo
24 d. — Pirmą kartą po 20 
metų iš Lietuvos į Lenkiją 
atėjo tiesioginiu būdu Lie
tuvos pašto siuntiniai ir 
laikraščiai.

PREZIDENTAS SMETONA 
SERGĄS, REZIGNUOSIĄS

Lietuva, kovo 
Lietuvos kariuome-

Kaunas,
24, 
nėję yra daug nepasitenki
nimo už nusileidimą Len
kams. Ypač tam yra prie
šingi kariuomenės vadai. 
Karo ministeris, generolas 
Stasys Dirmantas numa-
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LENKIJOJE DŽIAUGIASI 
SUTARTIMI SU LIETUVA

Beckas Prašo Seimo Atstovui 
Pamiršti Praeitį

tomas užimti ministeriu 
pirmininko Juozo Tūbelio 
vietą, kurs atsistatydinęs. 
Taip pat pranešama, kad 
prezidentas Smetona susir
gęs ir atsisakysiąs nuo 
tautos vado vietos. Tada 
lenkai gali vėl užsipulti, 
kad Lietuva nepildo sutar
ties, ir, pasinaudodami val
džios sugriuvimu atmar- 
šuoti į Kauną. Reikia, ta
čiau tikėtis, kad tuojau 
bus sudarytas naujas val
džios kabinetas ir tėvynei 
negręs lenkų vergija.

Varšuva, Lenkija, kovo 
24 d. — Lenkijos užsienių 
reikalų ministeris pulk. 
Josefas Beckas Lenkijos 
Senate, dalyvaujant Latvi
jos ir Estijos atstovams, 
pasakė kalbą apie Lenki
jos-Lietuvos santykius.

“Kareivis fronto sargy
boje buvo nušautas”, jis 
sako. “Jeigu jo kraujas pa
šalintų nesusipratimus

tarp dviejų kaimyninių 
I valstybių, Lenkijos ir Lie
tuvos, tai jis bus paauka
vęs savo gyvybę kilniam 
tikslui”.

Lenkijos valdža nepralei- 
dus progos užbaigti nenor- 
malę, pavojingą padėtį Lie
tuvos fronte, sako Beckas.

Pulk. Beckas atsišaukė į 
Senatą, kad pamirštų pra
eitį.

Kaunas, Lietuva, kovo 24 
d. — Visuose, didesniuose 
miestuose ir Kaune pa
skelbtas karo stovis. Visos 

■ krautuvės ir įstaigos turi 
būti uždarytos 9 vai. vak.

Pulk. Škirpa Paskirtas Lietu
vos Ministeriu Varšuvoje

—
Kaunas, Lietuva, kovo 24 

d. — Pulk. Kazys Škirpa, 
Lietuvos atstovas Tautų 
Sąjungoje, esą būsiąs pa
skirtas ministeriu Varšu
voje.

Iš Varšuvos praneša, kad 
Lietuvos ministeriu Varšu
voje esą paskirtas Dr. Šau
lys, kuris iki šiol buvo Lie
tuvos pasiuntinys Berlyne, 
ir kad jis šią savaitę įteik
siąs paskyrimo raštus Len
kijos prez. Moscickiui.

Varšuvoje esą ruošiamas 
nepaprastai iškilmingas 
Lietuvos atstovo sutiki
mas.

Lietuvos vyriausybė pa
siūlė Lenkijos pasiuntiniui 
Francisekui Chąrwat’ui 
keturis kambarius Lietu- 

l vos viešbutyje, kur bus lai
kinai įsteigta Lenkijos at
stovybė.

Lietuva atidarysianti 
konsulatus Vilniuje, Suval
kuose, Gardine.

Prekybos reikalai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos bus 
sutvarkyti kaip tik atvyks 
Lenkjos pasiuntinys į 
Kauną.

Geležinkelis susisiekimui 
Vilnius — Kaunas skubiai 
taisomas, ir manoma, kad 
bus atidarytas dar šią sa
vaitę.

Taipgi jau esą susitarta 
tarp Lenkijos ir Lietuvos 
atidaryti susisiekimą au
tobusais. Lietuvos ir Len
kijos autobusų linijos jau 
gavo leidimus kursuoti.

Lenkijos orlaiviai lekios 
oro linija Varšuva — Ryga 
—Helsinki — per Kauną ir 
keleiviniai orlaiviai nusi
leis Kauno aerodrome.

i 
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Hendaye, kovo 24, — Is- mi ir persekiojami, bažny- 
panijos nacionalistai smar
kiai žygiuoja pirmyn; loja- 
listai (radikalai) pasiduo
da arba bėga. Jau ir pati 
radikalų valdžia pripažįs-;
ta, kad jiems nesiseka, vi- džią, pagrobė šalies turtus 
suose frontuose. Jie norėtų ir jais varo visose šalyse 
taikintis, bet nacionalistai propagandą. Yra žinių, kad 
reikalauja, kad jie visai 
pasiduotų.

Franco yra labai puola
mas spaudos už Barcelonos 
miesto bombardavimą; ei
na protestai, surašymai, 
reikalavimai. Kodėl to ne
buvo, kada lojalistai (radi
kalai) buvo galingesni ir 
jie tūkstančius nekaltų 
žmonių išžudė? Kodėl pa
saulinė spauda nerėkė ka
da lojalistai - radikalai 
tūkstančiais žudė kunigus, 
vienuolius ir tikinčiuosius? 
Franco bombarduoja Bar- 
celoną, ne dėl to, kad žmo
nes išžudyti, bet kad tenai 
yra lojalistų - radikalų ka
ro ginklų fabrikai, amuni
cijų sandeliai ir į tai yra 
taikoma. Kodėl laikraščiai 
visada skelbia, kad Fran
co lakūnai tiek ir tiek šim
tų moterų ir vaikų nužudė, _ _ _
rodos, kad Ispanijoje dau- vių parapijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui Ma
giau neko nebuvo. Kodėl mertui Karbauskui. Pasukite savo radio rodyklę ant 
kada katalikai yra išžudo- 1120 kilocycles.

čios ir mokyklos uždaro
mos pasaulinė spauda ne
kelia protesto, o vis prieš 
Franco? Dėl to, kad Ispa- 

, nijos radikalai, užėmę vai- I — - - ~ -•

jų atstovas Washingtone, 
Fernando de los Rios, ga
vo 75 milijonus aukso pe
setų.

Gerb. Skaitytojų Dėmesiui

Naciai Stiprėja Čekoslo
vakijoje

Žinias iš Lietuvos paduo
dame tokias, kokias gauna
me iš Lietuvos oficialių ži
nių agentūrų ir iš tarptau
tinių žinių agentūrų. Kai- 
kurios žinios apie tą patį 
įvykį yra skirtingos, bet 
jas paduodame, kad Gerb. 
Skaitytojai patys galėtų 
padaryti išvadas.

Praha, Čekoslovakija, — 
kovo 24, — Čekoslovakijo
je naciai iki šiol neturėjo 
galimybės, bet dabar jau 
pradeda žymiai stiprėti, 
kadangi visos vokiečių par
tijos susideda į vokiečių 
nacių partiją. Permatoma, 
kad šalies kabinete bus ne 
tik Čekų ir Slovakų, bet ir 
nemažai nacių.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 26 d., 2 vai. po pietų iš radio sto

ties WCOP, Boston vėl turėsime progos klausytis lie
tuviškos programos, kurią išpildys Cambridge Lietu-
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Masinis Pasiryžimas Gelbėti Tėvynę

PRAKALBOS apie LIETUVĄ
Kovo-March 27 d., 2-ra Vai. Po Pietų 1938 m

So. Boston High School Puikiame Ir Miūfaiškiiue Augume J Ttara Park, South Boston, Mass.
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GRABORIAI
S. B AR ASEVIČIUS IR J

SCNCS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

Įvyksta Labai Svarbios Prakalbos Apie Dabartinę Lietuvos Padėtį, Priruoštas reikalui prakalbas pasakys lietuviškai kun.K. Urbonavičius, angliškai adv. K. Kalinauskas. 
Kalbės ir kiti svečiai: ponas adv. Elihu D. Stone, buvęs Federalio Distrikto Prokuratoriaus Asistentas, daktarai p. Jakimavičius, J. Landžius, ir kiti.

• Pranešta, kad lietuvių katalikų suvažiuos prisidėti su savo pareiškimais ir iš kitų miestų.
Kviečiami Visi Bostono Ir Apylinkės Lietuviai Susirinkti į Ši« Erdvę Salę Išgirsti Balsus Apie Tamsiais Debesimis Supančiais Lietuvę Ir Parodyti Jai Savo Užuojautos 

Įžanga Visiems Dykai. L R. K. FEDERACIJOS SKYRIUS

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

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

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

Patarnavimo* Dieną ir Naktį
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V IETINĖS ŽINIOS
KLAIDINA

-------- ----- ------------- ------------------------------ -„ma

1 ir Popiežių “klerikalais”. 
Daug nesąmonių prikal

bėta. Eina gandų gandai.Šiuo lietuvių susijaudini-. •c'u .
mo metu atsirado visokių Visaip skleitoma^elai. 
klaidinimų. Ypač daug yra 
klaidinama So. Bostone.

Kovo 19 d., anglų laikraš- 
tys rašo tarp kitko maž
daug šiaip:

“Lietuvių bažnytinėje sa
lėje, E. 6th St., įvyks pra
kalbos apie Lietuvą, kurio
se kalbės kun. K. Urbona
vičius, kun. F. Virmaus
kis, Dr. Kapočius, ir adv. 
F. Bagočius.”

Kovo 21 d., tas pats laik- 
raštys pranešė, kad: “Šv.j 
Petro bažnyčioje kalbėjo 
kun. K. Urbonavičius, kun. 
F. Virmauskis ir adv. F. 
Bagočius.”

Žmonės įdomauja ir klau
sinėja, ar tai gali būti tie
sa, kad sekmadienį, Bosto
no miesto sode, lietuviai 
katalikai kunigai laikys 
žmonėms pamaldas ir kal
bės apie Lietuvą?

Kiti džiaugiasi, kad kata
likai geriau pamėgę bolše
vikus nei tautininkus. Ir 
už tat visi eisią klausytis 
bendrafrontininkų kokių 
ten Lietuvą smerkiančių 
“prakalbų”.

Bendrafrontininkų laik- 
raštys smerkia katalikus 
už nesidėjimą su jais “vie
ny bėn”. Juos pravardžiuo
ja. Vadina juos, jų kunigus

pasirgęs, Rapoląs Baliuko- 
nis, 47 metų, gyv. 106 Cor- 
nell St., Roslindale. Paėjo 
Pivošiūnų parapijos. Ame
rikoje pragyveno 30 metų. 
Paliko žmoną Ievą (Guce- 

Palai-
•>

Visaip klaidinami žmonės. 
Ir dėlko?

Dėlto, kad So. Bostono 
lietuviai katalikai, po Fe
deracijos vėliava, sekma
dienį, kovo 27 d., 2 vai. p. 
p., rengia masinį susirinki
mą, So. Bostono High 
School salėje, G St., So. 
Boston, Mass. Visi sueiki
me į tas prakalbas. Išgir
sime mūsų įžymių kalbė
tojų kalbas apie pavojų 
Lietuvai, pareikšime pro
testą prieš Lietuvos užpuo
likus. Tie visi klaidinimai 
aiškiai pasirodo, kad tai y- 
ra šlykščiausią propagan
da katalikų vienybę ardy
ti. Katalikai privalėtų tą 
visą “bedievių brolybę” iš 
anksto suprasti ir savo va
dų klausyti. Lietuvių kata
likų vienybė, ypač šiame 
kritingame Lietuvos mo
mente turi būti nepajudi
nama.
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Peršovė Sladkevičių

4 JUBILIEJŲ KONFERENCIJA

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
Bonth Boston, Mass

JOHN J. Gfi ĮGALUS 
(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

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mase.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namij: Talbot 2474

vičiūtę) ir dukterį. Palai 
dotas kovo 24 d., 9 vai. r. 
iš Šv. Petro bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuo
se. Į

j

Kovo 23 d. arti Army Ba
se piktadariai šūviu mirti
nai sužeidė jaunuolį, Kazį 
Sladkevičių, 18 m. am
žiaus, gyv. 237 W. 3rd St., 
So. Bostone. Piktadarių 

' šūvis pataikė tiesiai į krū
tinę. Nuvežtas į miesto li
goninę. Tikisi, kad sužeis
tasis išsveiks. Policija tuo
jau pradėjo investigaciją. 
Kartu su Sladkevičių buvo 
dar trys vaikinukai, bet jų 
nesužeidė. Vėliau policija 
areštavo 8 jaunus vaikus 
ant Governor’s salos. Klau-: 
sinėjami maišėsi. Rado ir 
šautuvą, numestą ant žo
lės.

I
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DAKTARAI
TeL So. Boston 2680 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare. 
Nedėliomia ųuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal sutarti)
-........... - ...

Tel. Trovbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

rtfititttntnviftitti S
TeL s. B. 2805-R f

LIETUVIS

OPTOM ETRISTASl
Išegzaminaoju akis l 

I priskiriu akinius j 
kreivas akis atitie-| 

—v - sinu ir ambli jonii-Į
koše (aklose) akyse sugrąUnuž 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L. BAŠAKAB1H8, O. D. | 
447 Broadway, South Boston |
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(VAIRUS SKELBIMAI

Streikuoja Mariety 
Darbininkai

Šią savaitę sustreikavo 
Bostono Marketų darbinin
kai, priklausanti United 
Meat and Allied Worker’s 
unijos. Kovo 23 d. kilo 
riaušės. Policija areštavo 
12 streikierių. Riaušės ki
lo, kada Boston Sausage 
and Provision kompanijos 
streiklaužiai užbaigę dar
bą važiavo į namus.

Telephone
SO. BO8TOK

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE 

gTUDSBUOB 
Automobilių ir Trakų 

Agentūra.
Taisome visokiu ISdirbyačią auto- 
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Bighth St. 

60UTH BOSTON, MASS. 
■/oe. gapočivnoo įr Peter Trečioku 

savininkai

«

MIRĖ

Kovo 22 d., mirė Carney 
ligoninėje, tris savaites

parduodame
Degtinį, Alų ir Vyną

Pristatome i namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS UQUQR8 

STORE 
295 W. Broadvvay 

ąp. Boston, Mass. 
Tel. SOŲ 9772

1908 metais kovo 21 die
ną rusų valdžia patvirtino 
L. K. Moterų Draugijos į- 
status. Nuo tada ir prasi
dėjo faktinai veikti L. K. 
Moterų Draugija. Šios rei
kšmingos Draugijos įsikū
rimo dienos išvakarėse ir 
šaukiama Jubiliejinė L. K. 
Moterų Draugijos Konfe
rencija, kuri i.vyksta š. m. 
kovo 20, 21, 22 dd. Kovo 20 
d. yra iškilmingoji Draugi
jos Konferencijos diena — 
bus minimi jubiliejai: 550 
metų nuo krikščionybės į- 
vedimo Lietuvoje, 20 metų 
Nepriklauspmybės Jubilie
jus, 325 metai Šiluvos Ma
rijos Jubiliejus ir 30 metų 
L. K. Moterų Draugijos 
Jubiliejus. Pirmąją dieną, 
kovo 20 d., Konferencija 
vyks Ateitininkų salėje, 
Laisvės ai.; 3, kitos dienos 
— Tėvų Jėzuitų salėje.

•J

|

UŽSIENIO LIETUVĖS Į 
JUBILIEJINI L. K. MO
TERŲ DR-JOS KONFE

RENCIJĄ
Į savo 30 metų Jubiliejinę; 

Konferenciją Draugija lau
kia iš Škotijos L. K. Mote
rų Dr-jos atstovių. Ta pro
ga reikia pastebėti, kad Š. 
L. K. Moterų Dr-ja yra da
lis Kauno L. K. Moterų Dr- 
jos. Šiuo metu Škotijoje y- 
ra 8 skyriai, kurie veikia 
tais pačiais L. K. Moterų

PER DORINI AUKLĖJI
MĄ — l TAUTOS ATGI

MIMĄ
Jubiliejinės Konferenci

jos metu organizuojami 
dorinio auklėjimo kursai. 
Bus nagrinėjama savęs ir 
vaikų dorinio auklėjimo 
klausimai, ieškoma prie
monių užgydyti skaudžiau
sioms šių laikų žaizdoms. 
Bus iškeltą Katalikų Baž- 
nyčąą ir žymiausių auklė
tojų siūlomos priemonės 
vaikų doriniam auklėjime. 
Porinio auklėjimo kursai 
prąsįdės pabaigus Kon
ferencijos organizacinę da
lį. Dabar viena iš didžiau
sių Ų. K. Moterų Dr-jos rū
pesčių yrą auklėjimo klau
simai, d šiuo laiku dorinis 
auklėjimas.

nebegali supirkti. Todėl 
tenka siaurinti runkelių 
auginimą. Beje, cukrinius 
runkelius gali auginti tik
tai tie ūkininkai, kurie gy
vena nuo cukraus fabrikų 
ne toliau, kaip 15 kilomet
rų. Iš toliau, runkelių fa
brikams pristatymas būtų 
persunkus ir perbrangus.

Cukraus gamyba keliais 
atvejais yra reikšminga 

į Lietuvos ekonominės gero- 
Į vės kėlimui. Nereikia dide
lės pinigų sumos, už cuk
rų sumokėti užsieniams, 
ūkininkai iš cukraus augi-** LA X\. AA A A A A CAz A X k_z CL X .

Dr-jos įstatais ir “Moterį i nįm0 turi naują pajamų 
laiko savo organu. į - ... . « . . . . ..

RENKAMA LIETUVOS auginimas reikalauja gero 
MOTERŲ KARALIENĖ žemes įdirbimo, įtrešimod 
Per Jubiliejinę L. K. Mo-j runkelių praretinimo, ra- 

terų Draugijos Konferenci- (vėjimo, kartais ir laistymo, 
ją bus išrinkta “Moters” i Čia daug darbo gauna be- 
platinimo karalienė. Visi turtės miestelio moterys, 
skyriai labai domisi, kam Cukrų gaminant fabrikuo- 
teks šis garbingas spaudos j se turi darbo apie 1000 dar- 
platinimo karalienės vaini- bininkų. Apskaičiuota, kad 
kas. abu cukraus fabrikai per

t 
į
» 
J 
I 
I 
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šaltinį. Cukrinių runkelių

Cukraus Gamyba Lietuvoje
Lietuvoje cukraus gami

nimas iš cukrinių runkelių. 
Keli tūkstančiai ūkininkų 
išaugina kasmet po 150 — 
160,000 tonų runkelių, ku
riuos vežimais ir trauki
niais pristato į du cukraus 
fabrikus — ties Marijam
pole ir ties Kuršėnais. Da
bar cukraus fabrikai jau 
pagamina tiek cukraus, 
kad jo užtenka savo krašto 
reikalams. Iki šiol buvo 
gaminamas tiktai smulkus 
cukrus, o nuo šių metų ga
mins ir gabalėliais supjau
stytą cukrų.

Cukrinių runkelių augin
tojų jau dabar yra tiek 
daug, kad jų užauginamus 
runkelius cukraus fabrikai

šešetą metų yra išmokėję 
ūkininkams už runkelius 
apie 42,000,000 litų, darbi
ninkams 4 mil. litų, gele
žinkeliams 7 mil. litų, vals
tybės iždui cukraus akcizo 
53,000,000 litų. Šios sumos 

įrodo, kokią didelę reikšmę 
Lietuvos ekonominiam gy
venime turi cukraus gamy
ba.

Lietuvoje žmonės dar 
permažai suvartoja cuk
raus. Kadangi cukraus y- 
ra svarbus maistas žmonių 
sveikatai, tai norima cuk
raus suvartojimą padidin
ti. Būsianti suruošta net 
cukraus vartojimo propa
gandos savaitė. Jeigu padi
dėtų cukraus suvartoji
mas, tai tektų statyti tre
čią cukraus fabriką.

i

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

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. D1LIS
LAIKRODININKAS 

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

wtm FOC.2N OINBt BeStONSSaftHUE

PO JĮONFEĘĘNCĮJOS 
I UŽD ARAS REKOLEK

CIJAS
Po drąugijos Jubiliejinės 

Konferencijos š. m. kovo 
mėn. 23-24 dieną įvyks už
daros katalikėms mote
rims rekolekcijos. Jas vesti 
sutiko žymus pamokslinin
kas Tėvas Venckus, S. J. 
Rekolekcijos įvyks Kaunę, 
Seserų Pranciškonių na
muose, Žemaičių g. 59.

Pąpįginimas — pusė kai
nos į L. K. Moterų Draugi
jos Jublįejįnę Konferenci
ją visais Lietuvos geležin
keliais jau gautas. Papigi- 
nimaa galioja nuo kovo 
mėn. 18 d. iki kovo 26 die
nos. '

Į

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

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

■ ■ ■ . -
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VAJUS
Naujos Akademijos Statymo Fondui

VAROMAS PIRMYN

Pabandyk Naujam

GHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinmk.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščių eeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18, i. m.

GAUKITE
Permanent wave su mo
demiškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass.
. Tek Šou 4645

»
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Penktadienis, Kovo 25 d., 1938 3

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kaunas — Kovo 7 d. Lie- Prof.Aug. Voldemaras Išva-

v rvzJ r* "1 <1 K _ _ ** __ __ ______tuvos iždas pradėjo 1935 
metų vidaus paskolos ant
rojo tiražo lakštų 2.000.000 
litų išpirkimą.

Kaunas —Kovo 8 d. Šian
dien Lietuvos bankai už 
100 dolerių čekiu mokėjo 
589 litus, o už 100 dolerių 
banknotais mokėjo 585 li
tus.

Italijoje Žmonės Badauja?
Paryžiuje išeinąs “Infor- 

mator Italian” spausdina 
vieno žymaus fašistų vei
kėjo Rino Parenti straips- 
nį, kuriame jis sako:

“Vidaus padėtis paskuti-' 
niu laiku Italijoj nepake-' 
liama ir neišlaiko jokios 
kritikos. Italijoj laukiama,' 
kad kiekvienu momentu | 
galįs įvykti perversmas, j 
nes didžiuma fašistų esą 
išsiųsta į Etiopiją ir Ispa
niją. Ispanijoj vedamu ka
ru gyventojai nėra paten
kinti. Šiaurinėj Italijoje 
Kunea miestely buvo su
imta 30 žmonių, už tai kam 
kavinėje klausėsi radijo 
pranešimų iš Barcelonos. 
Kavinė uždaryta, o jos lai
kytojai pasodinti į kalėji
mą.

Mirė Trockio Sūnus

žiavo į Prancūziją
Kaunas — Atvykęs iš U- 

tenos p. Aug. Voldemaras 
Zarasuose dar praleido 18 
dienų, gyvendamas pas sa
vo giminaitį. Tomis dieno
mis daug naudodamasis 
grynu oru pagerino savo 
sveikatą. Laisvu laiku do
mėdavosi prancūzų kalba, 
skaitydavo. Pažįstamų ne
lankė. Kovo 3 d. 12 v. leng
vąja mašina pro Utena ir 
Ukmergę atvyko į Kauną. 
18 vai. traukiniu išvyko 
į Prancūziją. Numatoma, 
kad kokią savaitę praleis, 
Paryžiuj, patikrins sveika
tą, o vėliau persikels į vie
ną Normandijos miestelį, 
kur tikisi galėsiąs pasinau
doti universiteto bibliote
ka. Aug. Voldemaras to
liau yra pasiryžęs pasišvę
sti mokslui.

Į stotį palydėti atvyko 
keletas artimųjų, pora už
sienio žurnalistų.

t

Pro Japonus Negalima Eiti 
Su Pypke Dantyse

Paryžiuje mirė paskuti
nysis Trockio sūnus. Buvo 
manyta, kad jis esąs nu
nuodytas, tačiau, padarius 
skrodimą, nustatė, kad 
mirties priežastimi buvo a- 
klosios žarnos uždegimas. 
Šiuo laiku gyvenąs Meksi
koje tėvas Trockis pareiš
kė spaudos atstovams, kad 
jis netikįs, jog sūnus būtų 
galėjęs mirti savo mirtimi, 
nes jis prieš pat mirtį savo 
laiške jam nieko nesiskun
dė.

Lietuva Turėsianti Nutraukti 
Ryšius Su Rusija

Varšuva, Lenkija, kovo 
24 d. — Lenkijos užsienių 
ministeris Josefas Beckas, 
kalbėdamas su spaudos at
stovais, pareiškęs, kad jis 
pasųlysiąs sudaryt Lenki
jos, Lietuvos, Estonijos, 
Latvijos ir Suomijos bloką. 
Lietuva turėsianti išsiža
dėti savo sutarties su Ru
sija.

Žydams Nebus
Mokyklų Austri 

j°Je

Kovo 2 d. japonų sargy
biniai Šanchajuje sulaikė 
per tiltą ėjusį Amerikos 
spaudos atstovą ir jam pa
darė pastabą, kad jis turįs 
gerbti japonų karinę sar
gybą ir neturįs eiti pro ją 
su pypke lūpose.

Tas įvykis kovo 2 d. bu
vo apsvarstytas spaudos 
konferencijoje, kurioje 
kalbėjo japonų valdžios at
stovas. Buvo pareikšta, 
kad japonų karinė valdžia 
minėtų sargybinių elgesiui 
visiškai pritaria. Prieš to- 

| kį japonų nusistatymą an
glai ir amerikiečiai su di- 

Į džiausiu pasipiktinimu už
protestavo.

Vienną, Austrija, kovo 
24, — Austrijos naciai su
darė parėdymus, kad ki
tais metais žydų vaikai ne
būtų priimami į aukštes
nes mokyklas. Apie 112 žy
dų nužudoma kasdieną. 
Naciai laikraščiams pa
skelbia, kad tiek žydų pa
pildo saužudystes, bet yra 
žinių iš patikrintų šaltinių, 
kad žydai yra nacių nužu
domi, tik pasiteisinimui 
skelbiama, kad jie patys 
nusižudo. Kiekvienas nori 
gyventi, nors vergijoje. 
Daug įžymių žydų profeso
rių, katalikų vadų ir Haps- 
burgo karalaičių sugrūsta 
į kalėjimus.

Žydai prašo Anglijos val
džios, kad jiems leistų įva
žiuoti į Australiją, bet na
ciai juos gaudo ir pristato 
plauti gatves ir namų sie
nas. Joki šalis nenori žydų 
įsileisti... Vargingi žmonės 
be savosios tėvynės.

DARBININKAS

rengtas viename sename 
šulinyje, iš kurio į plėšikų 
lindynę vedė pusantro ki
lometro ilgumo urvas, ži
noma, senovėje padarytas. 
Tačiau požemių kambariai 
neseniai išcementuoti, at; 
naujinti. Matyti, tas spro
gimas įvyko netikėtai, plė
šikams namie nesant, bet 
jis ir išdavė jų būstinę. Ne 
tik gyventojai, bet ir poli
cijos atstovai stebisi, kad 
požemių pabaisos galėjo 
čia gyventi niekeno nepa
stebimos. Ligi šiol dar ne
pavyko sugauti nė vieno 
požemių gyventojo ir ne
žinoma, kokie niekdariai 
čia buvo susukę savo bai
sią gūžtą.

VILKAS GAUDO VAGIS

4,000 Darbininkų Streikuoja 
Kasyklose

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

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

Shamokin, Pa. kovo 24,— 
Apie 4,000 Philadelphia 
and Reading Coal and Iron 
kompanijų kasyklose išėjo 
į streiką, reikalaudami 
daugiau darbo ir didesnio 
atlyginimo. Darbininkai 
sako, kad darbdaviai ne
moka algų pagal sudarytą 
sutartį.

Italija Steigsianti Žydų 
Valstybę

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenne, 

D0RCHESTER, MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKEI

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

Plrmlnink* — Eva Marksienfi,
825 E. 8th St, So. Boston, Man. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venlen?,

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

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fln. RaSt — Marijona Markonlnt®, 
4115 Wash1n<ton St, Koallndale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniullntė,

105 West 6th St, So. Boston, Man.
Tvarkdarį! -» Ona Mlzgirdlenfi,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Man 
Kasos Glob.—Mari joną AukStikalnfenė,

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

antra atarnink* Dteaata.
7:30 v*L vakare, pobažnytinčj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas yrototoDlg raitininką.

tV. JONO EV. BL. PAS ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfleld SL, So. Boston, Mass. 

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

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

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

Maršalka, Jonas Zaikls,
7 VFlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldlenj kiekvieno mėnesio.
2 vat po pietį]. Parapijos salėj, 492 

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

Naujosios Intertypos fondas sparčiai auga. Nors 
nesenai naujoji intertypa atvežta, o jau aukų gerašir
džiai sudėjo $596.07. Jei visi Naujosios Anglijos lietu
viai katalikai aukotų nors ir po nedaug, tuomet kaip 
bematant be jokių sunkumų^ Intertypą išmokėtume. 
Poros savaičių bėgyje intertypo fondui aukojo sekanti: 
N. N., So. Boston, Mass............................................
Pr. Valiackienė, So. Boston, Mass............................
Justinas Lapinskas, So. Boston, Mass....................
N. N. So. Boston, Mass............................................
M. Mockapetris, Dorchester, Mass..........................
Jonas Grimas, So. Boston, Mass............................
V. Grinienė, So. Boston, Mass................................
Ona Rapolienė, So. Boston, Mass............................
Karolina Deksienė, So. Boston, Mass....................
Ona Valatkevičiutė, So. Boston, Mass....................
N. N. So. Boston, Mass..............................................
V. Rutkaitis, Paterson, N. J....................................
Antanas Buitkuas, Haverhill, Mass........................
Šv. Kazimiero par. Blaiv. 25 kp. Worcester, Mass. 
Inž. Jonas Jesionis, Norwood, Mass.......................
Fed. 22 Skyrius, Waterbury, Conn.........................
Komp. A. Aleksis, Waterbury, Conn.......................
A. Shapiro, Canton, Mass.........................................
P. Glugodienė, Cleveland, Ohio ..............................
Moterų Są-gos 16 kp., Lawrence, Mass...................
Mrs. S. Satkus, Paterson, N. J................................
Elzb. Nanartavičienė, So. Boston, Mass................
Juozefa Gudaitė, So. Boston, Mass........................

. Vincas Širka, So. Boston, Mass...............................
Šv. Petro bažnyč. So. Boston, Mass. (smulkiais) 17.50 
Kun. Pr. Virmauskis, So. Boston, Mass.
N. N. So. Boston, Mass............................
Marijona Kilmoniutė, So. Boston, Mass. 
Eva Marksienė, So. Boston, Mass...........
Ona ir Marcijonas Gapučiai, So. Boston, Mass.....
LDS 6-ta kp., Hartford, Conn. iš iždo ... 
LDS 6-ta kp., Hartford, Conn. iš Bingo 
Kun.

$2.00 
. 2.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 

. 1.00 

. 1.00 
. 2.00 
. 1.00 
. 1.00 
. .70 
. .80 
. 1.00

5.00 
.. 3.00 
10.00 

.. 5.00 
25.00 
. 1.00 
.. 5.00 
. 1.00 
. .50 
. 1.00 
.. 1.00

25.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00
10.00 
29.55 

J. Ambotas, Hartford, Conn. per LDS kp. 25.00

Viso ..............................:............
Iš pirmiau paskelbtas balansas

$184.05
. 412.02

Italijos vyriausybė nu
mato Etiopijoje įsteigti žy
dų valstybę. Dabartiniu 
laiku į Italiją įsileido 60, 
000 žydų emigrantų iš Vo
kietijos. Tenka pažymėti, 
kad Etiopijoje žuvęs pir
masis italų savanoris buvo 
žydas Levi. Ispanijoje irgi 
pirmasis italų eilėse žuvo 
žydas.

Mirė Seniausias Pabaltijo 
Ūkininkas

Skarulių kapinėse palai
dotas Jonavos vi., Barba- 
nypolio k. ūkininkas Kur- 
sonis, kuriam šiemet buvo 
suėję 118 metų. Kursonis 
buvo laikomas seniausiu 
ūkininku Pabaltijo valsty
bėse. Jo vyriausias sūnus 
dabar yra 90 metų, o jau
niausias tik 30 m.

Lenkai Atsiunčia
Atstovę j Kauną
Varšuva, kovo 24, — Pir

madienį Lenkijos atstovas 
Lietuvai, Francis Char- 
wat, lėktuvu pribus į Kau
ną, Geležinkelis iš Varšu
vos į Kauną jau taisomas. 
Lenkijos didžiuma kariuo
menės atitraukta nuo ad-

Viso aukų .......................................... $596.07
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū. 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

Iš seno čra žinoma, kad 
iš visų laukinių žvėrių tik 
vienas vilkas nesiduoda 
prijaukinamas ir nepri
pranta prie žmogaus. Dau
gelis garsių žvėrių augin
tojų ir jaukintojų mėgino 
prijaukinti vilkus, tačiau I 
ligi šiol nė vienam tai ne
pavyko. Net garsusis žvė
rių jaukintojas rusas Du- 
rovas, kuris įvairiausius 
žvėris prijaukindavo ir iš
mokydavo klausyti žmo
gaus, rodyti įvairius pokš
tus, nesugebėjo vilko pri
jaukinti. Nes šis žvėris vi
sada lieka laukinis ir plėš
rus. Tačiau tas dalykas 
pavyko vienam Berlyno 
policininkui, Rudolfui Kna- 
pui. Jis kartą Austrijoje 
surado 4 mažus vilkiukus, 
parsinešė juos į namus ir 
pradėjo auginti. Tačiau 
trys vilkiukai nesidavė pri
jaukinami. Tik viena vil
kaitė buvo kitokia. Ji grei
tai priprato prie savo au
gintojo, ėmė iš jo rankų 
maistą ir sekiojo paskui 
savo poną, kaip šuo. Tada 
Knapas vilkę atidavė į šu
nų mokyklą, kur ją įprati
no sekti žmonių pėdsakais, 
surasti paslėptus daiktus 
ir t.t.

Nors vilkė visa tai labai 
gerai įprato, tačiau niekas 
netikėjo, kad paleista į lai
svę ji klausys žmogaus ir 
nepabėgs į mišką. Bet pir
mieji bandymai parodė, 
kad ši vilkė pasiliko žmo
gui ištikima ir klusni, kaip 
geriausias policijos 
Dabar
dažnai tenka matyti tą 
vilkę, 
paskui policijos valdinin
ką. O savo uosle ir gudru-

mu šis žvėris pralenkė vi
sus šunis. Kai jam paduo
da pauostyti kokį daiktą 
ir paskui jį paslepia už ko
kio kilometro, žvėris leng
vai atranda ir atneša val
dininkui. Tada pradėjo 
naudoti vilkę vagims ir 
plėšikams susekti. Čia vil
kė buvo labai naudinga. 
Per penketą metų ji suse
kė apie 100 vagių. Kai ku
riuos piktadarius ji sulai
kė gatvėje, į kitų namus 
nuvedė policiją, keliose 
vietose surado vogtų daik
tų slėptuves. Dabar ši vil
kė, vadinama Polde, pasi
darė tikru siaubu Berlyno 
piktadariams, kurie jau 
keletą kartų mėgino ją nu
šauti ir nunuodyti. O poli
cija labai džiaugiasi, sura
dusi sau tokį gerą padėjė
ją. Daugelis gamtininkų ir 
žymių žvėrių augintojų 
nuolatos lankosi policijoj 
ir stebisi prijaukintu vil
ku, nes ligi šiol tokių pra- 
jovų neteko matyti.
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Nuostabus Reiškinys
Iš seno yra žinoma, kad 

ten į ligoninę buvo atga
benta viena 23 metų mer
gina kilusi iš Šakūnėlių. Ji 
skundėsi įvairiais negala
vimais. Peršvietę ją, gydy
tojai, didžiausiam savo nu
stebimui pamatė, kad tos 
merginos širdis yra ne kai
rėj, bet dešinėj krūtinės 
pusėj. Šis faktas gydytojų 
tarpe sukėlė didelį nuste
bimą. Ligone pradėta 
smulkiau tyrinėti, ji dabar 
saugojama kaip tikrai re
tas žmogus.

I

šuo.
Berlyno gatvėse

ministracijos linijos, bet 
keli pulkai dar palikti.

Traukia Kompaniją į Teismą
Chicago, III., kovo 24, — 

The National Labor Rela- 
tions Board traukia Ar- 
mour mėsų kompaniją į 
teismą kaltinimu, kad 
kompanija valdo darbnin- 
kų unijas ir kad 13 darbi
ninkų atstatė nuo darbo 
už unijos veikimą. Jei teis
mas pripažins, kad unija 
gali vesti derybas su kom
panija, tai bus proga su
organizuoti darbinnkus.

PLĖŠIKŲ POŽEMIAI ANGLI
JOS MIESTE

Senovės padavimuose 
dažnai kalbama apie įvai
rius plėšikus, gyvenusius 
urvuose, ten slėpusius iš
plėštus lobius ir t.t. Bet 
šiais laikais apie tokius 
“urvinius” pabaisas neten
ka girdėti. Bet neseniai pa
sirodė, kad dar ir dabar to
kių esama. Ir tai ne kur 
nors Azijoje, ne Pietų A- 
merikos giriose, bet Angli
joj, pačiame Balhamo mie-

v •sto centre. Didžiuliame 
vieno piliečio sode vieną 
rytą įvyko smarkus spro
gimas, išgąsdinęs visus 
namų gyventojus. Subėgę 
į sprogimo vietą gyvento
jai pamatė sodo kampe di
delę kiaurynę, iš kurios 
veržėsi dvokiantys dūmai. 
Tuojau buvo pranešta po
licijai, kuri pradėjo tirti 
sprogimo paslaptį. Pasiro
dė, kad toje vietoje esama 
didžiulio požemio, užsiliku
sio nuo senovinės pilies 
griuvėsių. Tas požemis sie
kė 10 metrų gilumo, o iš jo 
ėjo trys požeminiai takai. 
Viename požemyje buvo į- 
rengti patogūs kambariai, 
įvesta elektros šviesa, pris
tatyta gražių baldų. Elek
trai gaminti buvo pastaty
tos tam tikros baterijos.

Policija išaiškino, kad 
čia būta stambaus plėšikų 
lizdo. Viename kambary 
buvo rasta ginklų ir prie
taisų pragaro mašinoms 
gaminti. Iš to sprendžia, 
kad čia lindėjo labai pavo
jingi niekdariai, kurie vyk
dė pasikėsinimus prieš 
traukinius arba šiaip ko
kius pastatus sprogdino, 
įėjimas į tą požemį buvo į-

klusniai sekančią

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

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

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO )

LAIVAKORČIŲ J

TEU JOBO!TOH 2680.

; PATA^NAVIHA\ • 
G^IAUN
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CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausią 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.

MMM
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DARBININKAS
(THE WOBKEB)

Published every Tuesday and Friday eicept HoLidaye such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN B.O. ASSOCIATION OF LABOS
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at spedal rate of postage provided for ln Sectlon 1108 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION KATES:

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

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

v DARBININKAS
806 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Pavojus Nenuslinko
Lenkija nusivilusi. Ėjo į Lietuvą su meilės ir tai

kos šakele, ir štai ką ten randa: pasišiaušėjimą, niūrų 
nepasitenkinimą ir įžūlią neapykantą. Lietuva jos ne-1, 
suprantanti. Juk Lenkija ir nuo savo ultimatum’o daug 
nusileido, apie Vilnių kaip ir neužsiminė. Ji beveik nie
ko nelaimėjo, nes medžiaginio pelno neieškojusi, o tik 
norėjusi kaimyniškai su Lietuva susiartinti. Ir štai 
tau lietuvių dėkingumas. Ar ne būtų geriau juos išsyk 
visiškai pavergus ?

Šitokie balsai ir sentimentai pradeda pasigirsti 
Lenkijoj, jei teisingai juos paduoda pasaulio telegra
fo žinios. Lietuviai tai skaito, skaito, patrina akis ir 
vėl skaito ir negali išspręsti: juokai čia kokie, ar gry
na lenkiška beprotystė? Lenkų galvosena jau tiek pa
krikusi, ar jų puikybė tokia akla, kad jų manymu, net 
siūlomą vergiją lietuviai su meile turėtų priimti kaipo 
buvusių ponų malonę, ir bučiuoti ranką, kuri jiems kil
pą ant kaklo neria. Bet, iš viso, gal čia tik gudrus pa
lankumo kamoflažas, po kuriuo slepiasi nauja klasta.

Kaip ten bebūtų su iškrypusiais lenkų jausmais 
ir jų veidmainingais pareiškimais, vienas dalykas yra 
tikras: jie skaudžiai nusivylė. Jų buvo daug plačiau 
užsimota, bet dalykai kažkaip nuėjo ne pagal pirmykš
tį planą. Reikšmingas tai faktas, kad Lietuvos pasieny 
dar tebestovi 50,000 lenkų kariuomenės, nors jai neva 
buvo duotas iš Varšuvos įsakymas pasitraukti. Jie 
kažko laukia. Ar tik neatsiras koks antras Želigovs
kis, kurs ims skelbti, kad negalįs pakęsti nedovanoti
no Varšuvos nuolaidumo, ir, pakėlęs “maištą” prieš 
savo vyriausybę, ar nepuls Kauną, kaip kadaise Vil
nių? Iš lenkų visko galima tikėtis, nes tai būtų tik is
torijos pasikartojimas.

Šiuo kritingu momentu Lietuva privalo būti tvir
ta ir niekur nepralaužiama, kaip betono mūras. Pir
mame įkarščio momente daromos prieš valdžią de
monstracijos yra suprantamos, bet sveikai sąmonei 
sugrįžus, jos turėtų būti tučtuojau nutrauktos, kad 
lenkai neturėtų progos įsikišti ir savotiškai tvarką 
Lietuvoje padaryti. Tauta turėtų sudaryti vieningą 
frontą, kad lengviau likviduotų esamą krizę. Šal
to kraujo ir vienybės kodaugiausiai! K.

SOVIETŲ PRIPAŽINIMAS- 
PRASTAS BIZNIS

NĖRA MEILES IR TEISINGUMO

Amerikos vadai pradeda rimtąi galvoti, kokį jie 
čia biznį padarė, pripažindami sovietų valdžią. Kada 
anais metais ėjo agitacija dėl jų pripažinimo, tai tik 
mažuma spaudos atkreipė vyriausybės dėmesį, kad 
sovietų valdžia griežtai bedieviška ir, kaipo tokia, ne
siskaito nė su moralybe, nė su etika, arba aiškiau kal
bant, ji nesijaučia įpareiguota laikyti savo žodį ar bet 
kokią, kad ir iškilmingiausiai padarytą sutartį.

Į tokį negausingą ir lyg nedrąsų spaudos perspė
jimą tik ranka numota. Tai, girdi, esanti atžagareivių 
pažiūra, siaura, nerimta ir nebizniška. Sovietų sąjun
ga, turintį virš pusantro šimto milijonų gyventojų, e- 
santi pati patogiausia dirva Amerikos bizniui plėstis. 
Atsidarysianti plati rinka Amerikos gamybai ekspor
tuoti. O kai dėl priešreliginio boląevikų nusistatymo, 
tai tas dalykas nieko bendra su bizniu neturįs. Pavo
jus dėl sovietų propagandos Amerikoj ? — Jis esąs ne
įmanomas, nes amerikiečiai perdaug esą prisirišę prie 
esamos tvarkos, gi, antra vertus, sovietai pasižada ko
munistinės propagandos neskleisti. Prieš tokį optimiz
mą opozicinė spauda palaipsniui nutilo, ir sovietai pri
pažinimo susilaukė.

Praslinko keli metai, ir pradeda pasigirsti pesi
mizmo balsų. Nusivilta, skaudžiai nusivilta. Laukia
moji biznio svajonė pasiliko svajone. Užsimezgė šiofcs 
toks biznelis, bet tokiam smulkiam maštabe, kad apie 
tai sarmata ir bekalbėti. Pasirodė, kad bizniui sovie
tai neturi pinigų, nes juos išleidžia propagandai, kuri, 
nežiūrint Litvinovo pasižadėjimų, eina visu smarku
mu. Amerikos vyriausybė nekartą prieš tai protestavo 
ir atkreipė sovietų dėmesį į pasižadėjimą komunisti
nės propagandos Amerikoj nevaryti. Sovietai į tai ne
kalčiausiai atsakė, kad jei Trečiasis Internacionalas 
varo komunistinę propagandą Dėdės Šamo valstybėje, 
tai čia Maskva nepritampa. Trečiasis Internacionalas 
sau, Maskva sau, ir ji už jo žygius neatsako. Bet — pri
minta bolševikams — juk Trečiojo Internaciopalo sos
tas yra Maskvoje ir iš ten išeina vįsi jo parėdimai. Nie
ko negelbėjo. Trečiasis Internacionalas nuo Maskvos 
nepriklauso, ir tiek. Dabar daryk ką darąs. Biznio kaip
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Kielę ląilęo atgal Prėri- < 
dentas Rooseveltąs pareiš
kė, kad yieųąs trečdalis Ą- 
merikos gyventojų “neturi 
užtektinai maisto, nętųri 
tinkamų drabužių, neturi 
patogių gyvenimo ųanąų”. 
Brookings instituto tyrinė
jimai parodo, kad daugiau 
kai dvidešimts vienas nuo
šimtis Amerikos šeimų į 
metus turi pajamų mažiau 
tūkstančio dolerių. Prezi
dento Hooverio gerais lai
kais fabriko dapbininkas į 
metūs teuždirbo $903, da
bar, nedarbo laikais, toli 
gražu tiek neuždirba. Tek
stilėse darbininkas į metus 
uždirba mažiau $700. Gi 
Brookings instituto tyrinė
tojai sako, kar darbininkui 
nebadaujančiai su šeima 
pragyventi reikalinga ma
žiausia dviejų tūkstančių 
penkių šimtų dolerių.
DARBININKŲ SKRIAU

DĖJAI
Ir kada šiandieną šalyje 

yra apie dvyliką milijonų 
bedarbių, kada darbininkai 
tik badaujančiai tegali 
pragyvent i, didžiosios kor
poracijos milijonus dolerių 
padaro pelno ir savo dali
ninkams išmoka didelius 
nuošimčius. Oficialus ra
portas rodo, kad United 
Statės Steel kompanija į 
tris mėnesius, 1935 metais, 
padarė dvyliką milijonų 
penkius šimtus tūkstančių 
dolerių pelno. Vietoje mo
kėti darbininkams pragy
venimo atlyginimą kompa
nijų savininkai pelną tarp 
savęs išsidalina. Jie milijo
nus dolerių pelno padaro, 
nes skriaudžia darbinin
kus. Taip dalykams esant, 
nereikia stebėtis, kad dar
bininkai jaučia neapykan
tą darbdaviams, kad ko
munizmas, vargšų darbi
ninkų miniose, randa sau 
gerą dirvą augti.

Klasių kova bus neišven
giama, jei darbdaviai neat
sižvelgs į darbininkų reika
lus ir nepradės jiems mo
kėti pragyvenimo atlygini
mo. Daugelis dar darbda
vių tos svarbios pareigos 
nepildo, jie tik žiūri, kad 
daugiau liktų pelno, o kaip 
tie, kurie tą pelną jam už
dirba pragyvens visai ne
nori pagalvoti. Jie prieši
nasi darbininkų unijoms, 
jie priešinasi visiems val
džios įstatymams, kurie y- 
ra išleisti darbininkų nau
dai. Sakau didžiuma, dar 
darbdavių yra atsidavę 
krauti sau turtus. Tokių 
darbdavių yra nemažai ir 
katalikų. Tuo reikalu Šv. 
Tėvas Popiežius Pijus XI, 
savo enciklikoje apie Be
dievišką Komunizmą rašo:

POPIEŽIAUS ŽODŽIAI
“Didžiai nelaimiųga yra, 

kad kai kurių katalikiškų 
sluoksnių pasielgimas yra 
prisidėjus prie suslįpnini- 
mo darbininkuose pasitikė
jimo. Jėzaus Kristaus reli
gija. Jię nęnoręjo suprasti, 
kad krikščioniškoji meilė 
reikalauja pripažinti ir 
darbininkams kai kurias 
teises, kuriąs Ęąžnyęįa 
jiems yra vięąąį pripąžinų- 
si. Arba ką manyti apie tų 
katalikų darbdavių pasiel
gimą, kųr^e sąvo parapijos 
bažnyčiose sutrukdė pers
kaityti mūsų encikliką
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Quadragesimo Anno? O ką 
besąkyti apie tuos katali
kus pramoninkus, kurie i- 
ki šiol tebėra priešai darbi- - 
ninku judėjimo, judėjimo, 
kurį Mes patys rekomen- 
dąyome? Ar neapgailėtina, 
kad nuosavybės teisė, ku
ri yra Bažnyčios pripažin
ta, kartais būna piktai pa
naudota, stengiantis nu
traukti iš darbininko tei
singą atlyginimą ir panie
kinti socialines teises, ku
rios jam priklauso”.

DARBININKŲ TEISĖS
Darbininkas turi teisę 

gauti pragyvenimo atlygi
nimą už savo darbą. Jo 
Šventenybė Popiežius apie 
tai sako:

“Socialinis teisingumas 
reikalauja, kad deramu at
lyginimu darbininkui pa
tikrintas būtų pragyveni
mas, jam pačiam ir jo šei
mai ; kad jis pajėgtų įsigy
ti kuklią nuosavybę ir tuo 
būdu apsisaugotų nuo vi
suotinio pauperizmo, kuris 
yra tikra nelaimė; kad vie
šojo ar privatinio draudi
mo keliu, jam būtų padeda
ma senatvės, ligos ar ne
darbo atvejais, žodžiu, pa
kartosime visa, ką esame 
pareiškę Mūsų enciklikoje 
Quadragesimo Anno: Eko
nominis ir socialinis orga
nizmas tik tada bus svei
kai sudarytas ir pasieks 
savo tikslą, kai jis visus ir 
kiekvieną savo narių aprū
pins visomis gerybėmis, 
kurių jiems gali suteikti 
gamtos turtai, pramonė ir 
tikrai sociali ekonominio 
gyvenimo organizacija.

“Šitų gerybių turi būti 
pakankamas kiekis, kad jų 
galėtų užtekti padoraus 
pragyvenimo reikalams ir 
kad dar jos įgalintų žmo
gui pagyventi kilnesnį kul
tūrinį gyvenimą, kuris 
naudojamas su deramu sai
ku, ne tik nekliudo dorybi- 
niam gyvenimui, bet, prie
šingai jį skatina ir jam pa
deda”. (B. K. 52).

TEISIŲ NIEKINIMAS
Jei darbdaviai Popiežiaus 

mokslą įgyvendintų, tai 
darbininkams nereikėtų 
badauti, nes turtų yra už
tektinai visiems, tik nėra 
meilės ir teisingumo. Kai 
kurie darbdaviai pasisako, 
kad jie darbininkus atjau
čia ir jų reikalais rūpinasi, 
gi tuo tarpu, už sunkų dar
bą ir ilgas valandas neatly
gina nei badaujančio pra
gyvenimui. Štai, New Yor- 
ko Consumers League pra
neša, kad moterys dirba 
fąbrike 48 valandas į sa
vaitę ir tegauna keturius, 
daugiausia $5,25c. Kaip ga
limą žmogui iš tokio uždar
bio pragyventi? Aš pažįstu 
jauną vaikiną, 17 metų am
žiaus, kuris restaurano vir
tuvėje dirba 56 valandas į 
savaitę ir tik gauna šešius 
dolerius į savaitę. Jis nusi
skundžia, kad darbas biau- 
rus ir sunkus, valandos il
gos, atlyginįęųas menkas, 
bet vargas priverčia jį dir
bti. Tokių faktų būtų gali
ma priskaityti šimtus tūk- 
stąnčįų. Ir akivaizdoje tų 
faktų, kas gali tikėti darb
davių pasakymams, kad 
jie myli darbininkus ir jų 
Reikalus atjaučia? Kas ti
kės, kad jie darbininkų tei-
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sės pripažįsta?
Šv. Tėvas Popiežius gra

žiai ir teisingai pasakė, 
kad tikrą meilė turi išpil
dyti teisingumą. Jie sako: 
“Nutraukti nuo darbinin
ko atlyginimą, į kurį jis 
turi griežtą teisę, nėra tik
roji meilė, bet tik tuščias 
žodis, tik iš meilės pasity
čiojimas. Darbininkas ne
turi gauti išmaldos pavida
lu tai, kas jam priklauso 
teisėtai”. (BK. 49).

PROGA TEISES 
APGINTI

Darbininkams padės 
gauti iš darbdavių pragy
venimo atlyginimą unijos 
ir valdžios įstatymai. Wag- 
ner-Connery įstatymas lei
džia darbininkams laisvai 
organizuotis į savo unijas. 
Deja, ne visi darbininkai 
dar supranta unijos reika
lą. Daugelis prie unijos ne
prisideda, nes reikia duok
les mokėti, bet užmiršta, 
kad tik organizuotai jie 
galės savo algas padidinti; 
antra, darbininkas, kuris 
turi gerą darbą ir gauna 
nemažą algą turėtų prisi
rašyti prie unijos, kad taip 
padėti kitiems broliams- 
darbininkams, kad jiems 
išreikalauti pragyvenimo 
atlyginimą. Darbininkui „ o_____
neužtenka tik apie save rū-' organizuos į unijas, jie pa- 
pintis, ar džiaugtis savo tys bus kalti. Darbininkų 
laime, bet reikia atsižvelg- susiorganizavimas 
ti į kitų darbininkų vargus, rins jų pačių būklę, 
rūpintis kaip jiems galima lins klasių kovą ir neduos 
padėti, kaip juos iš skurdo, komunizmui ar fašizmui i 
ir vargo pakelti. Jei visi progos išsiplatinti.

CIGARAS NU20DE ŽMOGŲ
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Pagaliau pasibaigė Pary
žiuje per visas teismo ins
tancijas perėjusi byla dėl 
cigaro, nužudžiusio žmogų. 
Paryžietis Garnero buvo 
didelis rūkorius. Pradžioje 
rūkydavo cigaretes, o sens
telėjęs ėmė rūkyti cigarus. 
Vieną dieną parsinešė nau
jos rūšies cigarų ir savo 
žmonai gyrė juos, kad la
bai skanūs esą. Užsirūkė 
vieną tų naujųjų cigarų ir 
po vakarienės. Truktelėjęs 
kelis dūmus ir — staiga 

sprogimas,

darbininkai būtų tvirtai 
organizuoti, visi būtų uni
jos nariais, tada darbda
viai būtų priversti mokėti 
pragyvenimo algas vi
siems; tada nebūtų tiek 
bado ir vargo, tada darbi
ninkai galėtų žmoniškai 
pragyventi ir savo šeimas 
išlaikyti. Kiekvienas pri
pažins, kad kur darbinin
kai yra susiorganizavę į 
unijas, ten skurdo ir bado 
mažiau, nes jų uždarbis žy
miai didesnis. Taigi darbi
ninkai turi dėtis į unijas. 
Žinoma, unijos nėra tobu
los, atsiranda kląstingų u-i pragariškas 
nijos vadų, kurie darbinin- svieste nusviedęs- Garne- 
kus suvedžioja, bet už tai an^ grindų; Nežmoniš- 
negalima sakyti, kad ne- ^i persigandusi Garnerie- 
verta organizuotis, reikėtų.116 kūlverčiais išvirto į na- 
dar smarkiau subrųsti, tai- ■ koridorių nesavu balsu 
syti negerumus, išrinkti saukdama Subėgo kaimy-J ’ * nai ir eme tirti ant grindųgerus, sąžiningus vadus,! kraujuose paplūdusį Gar- 
kune rūpinsis ne politikos,; nerą Ypačiai buvo sužalo- 
ne asmeniniais reikalais, tas vargšo veidas. Iššauk- 
bet grynai darbininkų gy- ta greitoji pagalba nuga- 
venimo pagerinimu.

Katalikų Bažnyčia liepia 
darbininkams organizuo
tis, Amerikos valstybės į-■ ]ai<jojusi vyrą, 

. statymai leidžia tai, ir bau-| 
i džia darbdavius, kurie 
draudžia darbininkams dė- 

i tis į savo unijas. Taigi, jei 
šiandieną darbininkai, tu-į 
rėdami aiškius nurodymus 
ir geriausią progą, nesusi-

beno sužeistąjį į ligoninę. 
. Tačiau gydytojai nebegalė
jo nieko pagelbėti — Gar- 

, nero nuo žaizdų mirė. Pa- 
_, Garnerie

nė iškėlė teisme bylą Pran
cūzijos valstybinei cigarų 
pramonei, kaltindama ją 
dėl vyro mirties ir pareik
šdama 200,000 frankų civi
linį ieškinį. Garnerienės 
advokatas įrodinėjo, kad 
sprogstamoji medžiaga į 
nelemtąjį cigarą, nužudžiu
sį Gamerą, buvusi įdėta 
pačioje cigarų gamykloje. 
Tegu sau, girdi, tai bus bu
vę skirta kuriam politi
niam veikėjui jo priešų, o 

T. Garneriui tik per klaidą pa- 
j teko, bet cigarų pramonė 
vis tiek esanti atsakinga, 
kad iš jos gamyklos išeina 

Škotu legenda pasakoja; nes buvau tikra, kad Die-: į ripką tokie cigarai. Kai 
apie vieną našlę motiną, vas tavęs gražins ir nore-;buvo priteisusios dalį Gįr. 
kurios vienintelis sūnūs, jau, kad kokiuo nebūt lai- nerienės ieškinio, bet ji ne
apleidęs gimtuosius na- ku tu būtum grįžęs, kaipo pasitenkino ir apeliavo iki 
mus, iškeliavo į tolimą šalį, ženklą mano meilės, rastu-, pat aukščiausiojo teismo, 
vesti palaidą gyvenimą. Po mei duris atdaras. Į Aukščiausias teismas gi vi-
kiek metų, išeikvojęs tur-‘ 
tą, nelaimingas sūnus, gė- 
didamasis žmonėms pasi
rodyti, nakties gylumoje 
prisiartino prie savo namų. 
Slenka artyn prie durų, ta- 
čiaus nę kiek nesitikėda
mas jas rasti atdaras. Bet 
štai nuostabumas! Mato 
duris atdaras ir seną moti- i 
ną su išskėtusiomis ranko
mis stovinčią ant slenks-; 
čio! Kada motiniška mei
lė buvo išlieta, sūnus už
klausė: — Mama, dėlko du
ris buvo atdaros vidurnak
tyj6’ — Motina atsakyda
ma tarė: — dėl to, mano 
mielas vaikeli, nuo to lai
ko, kada tu išvykai, aš nė 
kuomet durių neuždariau,

i
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1 Aukščiausias teismas gi vi-
Tas pats yra ir su Jėzaus ; sai atmetė Garnerienės 

Kristaus meilės durimis :\ skundą. Motyvavo, kad ne
jos ne kuomet nėra uždą- są įrodyta cigarą su sprog- 
ros. Kas tik prie jų prisiar- stamąja medžiaga išėjus 
tina, kokiuo nebūt laiku ar'pat cigarų gamyklos, 
vietos randa jas atdaras. Galjl0’ girdi sprogstamoji 

v nnnH^iocro Kiiti innto i to r»i_Sv. Rastas sako, kada' 
balandis, po visuotino tva
no, nesuradęs ant ko nu
tūpti, grįžo prie laivo, o 
Nojus, maloniai ištiesęs i 
ranką, jį įsivedė į laivą. Tą 
patį atlieka Kristus, mūsų 
Atpirkėjas, kada viena sie
la silpna ir suvargusi, ne
radusi pasaulyje ramybės, 
skrenda prie Jo begalinės j 
meilės lango. Su neapsa-; 
komai švelnia ranka ją į-Į 
sineša vidun.

Kun. J. Stašaitis, S. C.

medžiaga būti įdėta į tą ci
garą ir rinkoje, cigarus 
pardavinėjant. Taigi varg
šė Garnerienė galų gale ne 
tik nieko nelaimėjo, bet 
dar be reikalo prisidarė ne
maža bylinėjimosi išlaidų.

Ir n,ėra, o fcęųpųniatųiė propagandą, gudri, nesugaud,o- 
ęną, eina vis aršyn. Ir dairosi Amerikos tėvai, kas či,a 
bus toliau. B-

jūnams rusams kolonis
tams. Tokiu būdu ėjo Lie
tuvos kolonizavimas. Po 
1831 ir 1863 metų sukilimų 
rusų valdžia daug dvarų a- 
tėmė iš dvarininkų, daly
vavusių sukilimuose, Kai 
kuriuos tokius dvarus rusų 
valdžia" padovanojo savo 
ištikimiems savo genero
lams bei valdininkams. Ki
tus dvarus išdalino iš Rusi
jos gilumos atvežtiems 
burliokams.

Nepriklausomos Lietu
vos žemės reforma padarė 
galą Lietuvos dvarinin
kams ir dvarams. Dvarai 
buvo paversti stambiais ū- 
kialę, o paimtoji dvarų že
mė buvo išdalinta beže
miams ir mažažemiams. 
Pagal Lietuvos įstatymus, 
svetimšaliai Lietuvoje ne- 

I gali nuosavybės teisėmis 
turėti žemės ir miškų. Ku-

Lietuva nedidelė šąlis, ta
čiau joje būta stambių 
dvarininkų. Kai Lietuva 
susijungė su Lenkija į vie
ną valstybę, lenkų didžiū
nai ėmė grobti Lietuvoje 
žemes ir kurti didelius dva
rus. Atsirado ir Lietuvių 
stambių dvarininkų, kurie 
vėliau sulenkėjo. Tik nedi
delė lietuvių dvarininkų 
dalis paliko ištikima savo 
tautai. Kai 1893 — 1895 
metais rusai užvaldė suiru
sią Lietuvos - Lenkijos val
stybę, Lietuvoje ėmė ras
tis ir rusų dvarininkų. Vil
nijoje buvo dvąrinįnkų ir 
valstiečių rusų valdiški 
bankai. Dvarininkų bankas 
duodavo paskolas dvari
ninkams. Kai dvarįninkas 
iki aųsų prasiskolindavo, į 
dvąpninkų bankas jo dva
rą parduodavo iš varžyti
nių. Varžytinėse prasisko
linusius dvarus pirkdavo rie svetimšaliai žemės tu- 
valstiečių bankas, kuris rėjo, tie privalėjo, nustaty- 
dvarų žemes dalindavo atė- tu laiku savo nuosavybes

likviduoti. Žymiausias sve
timšalis žemininkas Lietu
voje yra grafas Šuazolis, 
Prancūzijos pilietis. Gra
fas Šuazolis iki šiol nepa
jėgia savo nuosavybės lik
viduoti. Plateliškis Šuazo
lis iki šiol tebeturėjo apie 
3000 hektarų miškų. Dabar 
žemės ūkio ministerija su
sitarė tuos miškus iš Šua- 
zolio nupirkti, nutarė su
mokėti apie 195 milijonus 
litų. Vedamos derybos su 
palangiškiais Tiškevičiais. 
Seniau visa Palanga pri
klausė Tiškevičiams. Pa
jūriu beveik iki Liepojo tę
sėsi jų miškai. Pagal žemės 
reformos įstatymą tiktai 
iš Palangos Tiškevičiaus 
buvo paimta apie 6000 hek- 
ko Tiškevičiaus apie 200 
tarų miškų ir laukų. Pali- 
hektarų žemės, pąlocius, 
didelis parkas Palangoje 
ir apie 10 vilų. Dabar Lie
tuvos valdžia vedą derybas 
ir nori iš Tiškevičių nupir
kti Palangoje jiems pri
klausantį palocįų, parką, ir 
visas vilas. Tiškevičius 
prašo pusantro milijono li
tų, o jiems siūloma milijo
nas. Tačiau manoma, kad 
bus susitarta. Taigų dvari
ninkai ir iš to, kas jiems 
po žemės reformos paliko, 
dar gali puikiai gyventi.

Tsb.
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Lietuvos Gynėjų Akcija
ROCtiESTEH H. Y.

PROTESTO SUSIRIN
KIMAS

Pirmadienio vakare ko
vo 21 d., Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje įvyko ben
dras lietuvių susirinkimas 
protestui prieš lenkų pąsi- 
kesįpimus užgriebti mūsų 
tėvynę Lietuvą. Susirinki
me dalyvavo skaitlinga mi
nia žmonių, kur buvo ats- 
tovąujami visi Rocheste- 
rip Lietuviai.

Kalbėtojai kųn. Jonas M. 
Bakšys ir J. K. Čiapas kar
štose savo kalbose ragino 
netiktai šios kolonijos, bet 
visus Amerikos Lietuvius, 
pasiaukoti tėvynės labui 
dedant aukas, kad tomis 
aukomis Lietuva įsigytų 
moderniškiausių ginklų: 
lėktuvų - bombnešių, kad 
sparnuotas lietuvis su plie
niniu paukščiu pasikėlęs į 
padangę galėtų apginti 
Lietuvą nuo užpuolikų. Į 
šitą dalyką turėtų atkreip
ti dėmesį visa Lietuvos iš
eivija, gyvenanti šioje ša
lyje. Vienas milijonas A- 
merikos lietuvių, dėdami 
tiktai po vieną dolerį ant 
tėvynės aukuro, lengvai 
galėtų įtaisyti Lietuvai 200 
kariškų lėktuvų apgynimui 
savo nepriklausomybės, o 
tas būtų skaudžiausias 
smūgis priešams, kurie kė
sinasi Lietuvą sudraskyti 
ir jos vardą nuimti nuo 
pasaulio žemlapio. Taipgi 
vienbalsiai priimtas sekan
čio turinio protestas prieš 
lenkų agresyvumą ir pa
siųstas Tautų Sąjungai. 
League of Nations Council 
Geneva, Switzerląnd.

Thousands Rpchester, 
New York Lithųąųian A- 
mericans in Mass Meeting 
unanimously protest Po- 
land’s illegal agrression 
against Lithuania’s Inde- 
pendence. Demand Vilna 
and occupied territory be 
restored to Lįthuania.

Rev John Bakšys 
Fr. Svetikas 
Joseph Chapas

Buvo taipgi pasiųsta- se
kančio turinio telegrama 
Lietuvos Atstovybei Wa- 
shington, D. C.

Rochesterio Apylinkės 
lietuviai viešame susirinki-

me vienbalsiai reiškia už
uojautą Lietuvai prižadė
dami moralę ir mate^ialę 
pagęlbą nesusipratime su 
lenkąis, siųsdami protestą 
Tautų Sąjungai prieš len- 
Kų agresyvumą.

Kun. Jonas Bakšys 
Fr. Svetikas 
Juozas Ciapas.

Apart viršminėtų kalbė
tojų, karštąs ir patriotin- 
gas kalbas sakė dar sekan
ti: Jonas - Čelkys Morkū
nas, A. Žiemys, J. J. Rie
tis, p-lė Izabelė Rovaitė, 
Fr. Svetikas ir M. Duseika. 
Kalbos buvo atydžiai klau
somos ir visų pasiryžimas 
buvo gelbėti Lietuvą kiek 
kas gali savo aukomis. 
'Nors ir sunkus nedarbas 
spaudžia vietinius lietu
vius, bet aukų surinko ga
na daug. Aukos pasiųstos 
į Tautos Fondą. Ačiū auko
tojams. Vyturys.

v •
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LAWREHCE, MASS.

Šv. Pranciškaus parapi
jos L. R. K. Federacijos 
skyrius, prie kurio priklau
so visa' organizuotoji liet, 
kat. visuomenė, pereitą se
kmadienį, kovo mėn. 20 d. 
savo nepaprastame susi
rinkime, išnešė protestus 
prieš lenkus ir pasiuntė 
prezidentui Roose veltui, 
Sekretoriui Hull, Tautų 
Lygai ir visoms didžio
sioms valstybėms.

NASHUA, N. H

se-

Aukštikalnis, M. Andriky- 
tė.

Vienbalsiai priimta pro
testo rezoliucija prieš Len
kiją ir pasiųstas prašymas 
Jung. Valstybėms, Angli
jai, Prancūzijai, sovietų 
Rusijai ir vietiniams gu
bernatoriui ir senatoriui, 
kad užtartų Lietuvą ir su- 

visi Lietuvių draustų Lenkiją.
— ' Taipgi vienbalsiai priim-

nian territorial integrity. 
We strongly urge that the 
ąuestion of Lithuanian- 
Polish relations be submi- 
tted to the League of Na
tions Council, and that it 
be settled by the members 
thereof in a spirit of justi- 
ce and in the interests of 
international peace”.

Pasirašė 
draugijų pirmininkai, ir 
protestas pasiųstas Tautų ta rezoliucija Lietuvos val- 
Sąjungai. ’ džiai, kuria reikalauja, kad

Taip-gi buvo padaryta sudarytų koalicijinę 
rinkliava Tautos Fondui, ir 
visai graži suma surinkta.

v •

val
džią.

WESTFIELD, MASS
—

MASINIS MITINGAS |
Kovo 20 d., bažnytinėje 

svetainėj įvyko viso West-: 
f ieldo lietuvių susirinki
mas, kuris buvo gana gy-t 
vas su įvairiomis karšto- i 
mis patrijotiškomis kalbo
mis.

Išnešta griežtas protes
tas prieš lenkus už grobuo
niškus žygius. Taipgi pa
siųsta protesto rezoliucija 
prieš Lenkiją Tautų Są
jungai ir atsišaukimas į 
viso pasaulio žmones padė
ti kovoje su Lenkija dėl 
padarytos Lietuvai skriau
dos.

WATERBURY, CONH

I

20 d. 
susi-

Sekmadienį, kovo 
Lietuviai gausingai 
rinko į massmitingą Šv. 
Kazimiero parapijos sve
tainėje, ir išklausę apie ne
seniai įvykusius incidentus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
išnešė sekantį protestą:

“The people of Lithua- 
nian descent of Nashua, N. 
H. vehemently protest 
against the high - handed 
methods and the autocra- 
tic action of Poland in the 
recent occurrences bet- 
ween the two coųntries. 
We cąnnot accept as finai 
ąny concession imposed by 
force and by threat of mi- 
litary invasion, whieh in- 
fringes upon Lithuanian
sovereignty and Lithua-laitis, J. Spalis, Dr. M.

PROVIDENCE, R. I.

GINKIM ŠALĮ.LIETL-
VOS

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

‘Darbininko’ Administracija. .

- • • Į
apginti Lietuvą nuo lenki 
Nors Worcesteryje sunkū 
laikai, bet tuojaus susirii 
kime pasipylė aukos: d< 
šimtinės, penkinės, dol< 
riai ir mažesnės aukos. V 
sos aukos bus pasiųsto 
tuojaus į naujai atgaivint 
Tautos Fondą.

Valio Worcesterio Lieti 
vių patrijotingumas! I

riųose buvo priimtos 
kančios rezoliucijos: 
League of Nations 
Geneva, Switzerland 
Europe

The Lathuanians of Phi- 
ladelphia numbering 15,000 
at meetings held at St. An- 
drew’s and St. Casimir’s 
Halis Sunday March 20th 
adopted the following reso- 
lutions:

Whęreas, the city of Vil
na and the surrounding 
Lithuanian territory com- 
prising about 1/3 of all Li
thuania was illegaly seized 
by General Zeligowski on 
the day after the Polish re- 
presentatives signed a pact 
with Lithuania in which 
it was explicitly stated 
that Vilna and its surroun
ding provinces were Lithu
anian territory.

Whereas, an unjust ulti- 
matum was lately issued 
to Lithuania reąuiring the 
said nation to establish di- 
plomatic relations with its 
aggressor neighbor.

Whereas, such tactics by 
Poland will only complica- 
te the issue and eventually 
lead to a war which may 
involve all Europe.

Be it therefore resolved 
that the govemment of the 
United Statės and all the 
peace loving nations ūse

I their influence in bringing 
abput a peaceful settle- 
ment of the issues invol- 
ved, and thus bring about 
a lasting peace between 
the contending parties.

Be it further resolved 
that a copy of these reso- 
lutions be submitted to the 
president of the United 
Statės and to the League of 
Nations.

Rezoliucijos buvo tele
grama pasiųstos į Washin- 
gtoną Prezidentui ir taipgi 
Tautų Sąjungai, Genevoje. 

Korespondentas.

I

MASINIS SUSIRINKI
MAS

Sekmadienio vakare, ko- 
įvo 20 d., tuojau po pamal
dų parapijos svetainėje vi- Į 

Įsi Providence lietuviai su
sirinko į masinį susirinki- 

Į mą. Dalyvavo ne tik senes- > 
nieji, bet jaunimas.

Pirm pradėsiant susirin-i 
kimą, vienbalsiai išrinkta 
sekanti komisija: Edvar
das čiočys, pirm., p-nia T. 
Turonienė, rašt., ir Dom. 
Bernatavičius — ižd. Visų 
kalbėtojų mintys ir noras 
buvo gelbėti Lietuvą. Ap
gailestavo, kad mūsų val
džia taip lengvai pasidavė 
lenkams. Priminta to gar-, 
siojo Amerikiečio Patrick 
Henry išsireiškimas, kuris 1 • te v » • te1 ----------3------- — *------- 1----

i
I 
I

kariaudamas už Amerikos 
laisvę yra pasakęs: “Give 

A. L. R. K. Federacijos us liberty or give us 
22 skyriaus susirinkimas death”. Tą jautė kiekvie- 
įvyko kovo 20 d. Lietuvos nas lietuvis susirinkime, 
gynimo reikalais. Nutarta Po klebbno kun. J. Vaite- 
ruošti masinį susirinkimą kūno kalbos, nutarta siųs-i 
bendrai prieš Lenkiją. Ma- ti protesto rezoliucijas 
sinis lietuvių susirinkimas prieš lenkus Tautų Sąjun- 
įvyko kovo 21 d., Šv. Juo- gai, Lenkų Ambasadoriui 
zapo lietuvių par. svetainė- Washingtone ir Tautinin- 
je. Dalyvavo apie 2000 kų valdžiai, Kaune, 
žmonių. Programos vedėju 
buvo komp. A. Aleksis. Jis 
pradėjo programą įžangi
ne kalba ir choro daino
mis.

Turiningas patriotines giedojo Lietuvos himną,
kalbas pasakė kleb. kun. vargoninikui pritariant
J. Valantiejus, Dr. Stanis- pianu,
lovaitis, T. Matas, V. Jaku
bonis, kun. E. Gradeckis, 
J. Raugalis, K. Balanda, S. 
Strižauskas, kun. B. Gau- 
ronskas, J. Taraila, Dr. F.
Hill, p. Klikna, ukrainas, p. labai susirūpinę Lietuvos 
Kangriuk, p. Kelly, J. Va- padėtimi. Sąryšio valdyba, 

susirinkus Šv. Jurgio par. 
klebonijoje nutarė pasiųsti 
Jung. Valstybių Preziden
tui sekančią telegramą:
Franklin D. Roosevelt 
Executive -Mansion 
Washington, D. C.

Mr. President:
The Lithuanians Chris- įmtį Lietuvą, rinkti aukas 

tian Alliance of Philadel- Lietuvos gelbėjimui, ant- 
I phia representing the Lith- rame sakė: “Pavojus Lie- 
uanian population in this tuvai tik laikinai praėjo. 

; City appeals to Your Ex- ^ass mitingai ęeikalingi. 
cellency to ūse your good Darykime pareiškimus 
offices to defer the Polish Tautų Sąjungai. Griežtai 

*---- st0Yėkime už Lietuvos lai
svę. Vilniaus neišsižadėki
me. Dėkime aukas Tautos 
Fondui. Po klebono kalbos 
buvo renkamos aukos. Lai
sva valia žmonės sudėjo 
nemažą sumą. Pinigai pa
siųsta Tautos Fondui.

Vėliaus reikalui esant 
Cambridge’io lietuviai au-

I

Vėliau buvo renkamos 
aukos atvadavimui Vil
niaus. Surinkta stambi su
ma.

Po susirinkimo visi už-

CAMBRIDGE, MASS.

l’lL

mm

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos lietuviai

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
PROTESTO MITINGAS

Abudu Katalikų Federa
cijos skyrių, Šv. Kazimie
ro ir Aušros Vartų Para
pijų, susitarę su klebonais 
kun. K. A. Vašiu ir kun. A., 
Petraičiu, sušaukė visų 
Worcesterio lietuvių masi
nį susirinkimą, sekmadie
nį, kovo 20 dieną, 3:00 va
landą po pietų, Mechanic 
salėje vidurmiestyje, kad 
kelti protestą prieš lenkus 
ir pareikšti krizės momen
te Lietuvai užuojautą.

Prisirinko didžiulė salė 
pilnutėlė žmonių, pilni 
kampai stovinčių, ypatin
gai suėjo daug suaugusio 
jaunimo, skaitlius galėjo 
siekti viso kur kas virš 
2500 žmonių. Susirinkimą 
vedė adv. Juozas Ginkus. 
Kalbėjo miesto mayoras 
William Bennett, pritarda
mas lietuvių žygiui, kalbė
jo visi vietos lietuviai ku
nigai, adv. A. Mileris, Juo
zas Grigaitis ir Tėvų Mari
jonų Provincijolas kun. J. 
J. Jakaitis. Priimta protes
to rezoliucijos prieš len
kus, pasmerktas Lenkijos 
kraugeriškas pasikėsinimo 
žygis link Lietuvos nepri
klausomybės, kreiptasi į 
galingas ir prietelingas 
valstybes, prašant, kad jos 
užtartų Lietuvą ir pasmer
ktų lenkų žygius. Rezoliu
cijos pasiųstos atatinka
moms valstybėms. Taipgi 
pasiųsta užuojauta tele
grama Lietuvai.

Tame masiniame susirin
kime atnaujinta katalikų 
darbuotė Lietuvos nepri
klausomybės apsaugoji
mui. Nutarta, kaip kad ir 
20 metų atgal, dabar vėl 
stoti į darbą už Lietuvos 
nepriklausomybę, rinkti 
aukas, daryti viską, kad

Negyvas Žmogus Važiavo 
Dviračiu

Neseniai vienam polic 
i ninkui Versalyje, Pranei 
zijoj, teko matyti keist 
sceną. Policininkas vaiki 
čioja viena gatve, kuri yr 
nuolanki. Staiga pamat 
jis atvažiuojantį priešai 
dviratininką. Policinink< 
dėmesį atkreipė, kad dv 
ratininkas važiavo didi 
liais zigzagais. Kai tik dv 
ratininkas nuvažiavo pž 
kalnėn, tuojau jis netek 

i lygsvaros ir su dvirači 
: nugriuvo. Policininkas pi 
• manė, kad pravažiavęs dv 
ratininkas yra girtas, t< 
dėl bėgo jam padėti, o j< 
būtų reikalas, tai ir dabol 
lėn nuvesti. Bet koks buv 
policininko nustebima 
kai pribėgęs jis pamat 
kad važiavęs dviratininką 
buvo negirtas, bet... neb< 
gyvas. Policininkas tuoja 
paskambino gydytojui, ki 
ris atvykęs tikrai patvirt 
no, kad dviratininkas yr 
miręs nuo širdies smūgi* 
Įdomiausia tai, kad gydj 
tojas konstatavo, kad dv 
račių važiavusis mirė r 
tuomet, kai nuvirto ne 
dviračio, bet jis buvo mirę 
jau anksčiau, dar tebevj 
žiuodamas gatve. Vadini 
si miręs žmogus dar “sug< 
bėjo” važiuoti dviračiu (ž 
noma( kol dviratis pa1 
nuo kalno bėgo).

I

Didelėms Raidėms Maldaknygė
PROTESTAS PRIEŠ 

LENKIJĄ
Kovo 20, vakare Cam

bridge lietuviai pareiškė 
savo protestą prieš Lenki
jos valdžios pasiryžimą 
užgrobti Lietuvą. Nutarė 
pasiųsti rezoliucijas Ame
rikos J. V. Prezidentui, 
Lenkų baldžiai, ir Lietuvos 
Prezidentui.

Gerb. klebonas pateikęs 
vėliausias iš Lietuvos ži
nias, perskaitė du telegra
mų gautus iš Federacijos 
sekretoriato p. L. šimučio. 
Viename buvo raginama 
šaukti gausius mitingus, 
kelti balsą prieš lenkus, 

i protestuoti prieš norą už-

I

nation from their unjust 
ąspiration in Lithuania. 
Michael Bigenis, President 
Auna Ungaras, Secretary.

Gerbami klebonai taipgi 
nutarė padaryti kolektą ir 
pagelbėti Lietuvai josios 
dabartiniame krizyje. Tele
gramos buvo tą pačią die
ną pasiųstos. Rytojaus die-
ną padaryta kolekta. Visos ■ kos ‘daug daugiau. Buvęs 
trys parapijos: šv. Kazi-I — ■
miero, Šv. Andriejaus ir 
Šv. Jurgio surinko stambią 
sumą ir tuojaus pasiuntė 
Tautos Fondui, Chicagoje.

Sekmadienį, kovo 20 d. 
Šv. Kazimiero ir Šv. An
driejaus parapijose buvo 
laikyti susirinkimai, ku-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS 6REBL1AUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 9. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

ŠVENTAS DIEVE, 656 puslapiai, juodi, tikros o- 
dos ir minkšti viršeliai, apvalūs kampai, 
auksuoti tikru auksų kraštai .......................$3.(

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaiku
čiams maldaknygė, mažo formato, juodi, ti
kros odos ir minkšti viršeliai; apvalūs kam
pai, auksuoti tikru auksu kraštai ............... $1.2

JĖZAU PAS MANE ATEIKI, juodi gausiai auk
suoti odos imitacijos viršeliai............................4

VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, 
šilkinės popieros, odos imitacijos viršelis $1.< 

PULKIM ANT KELIŲ, juodi, odos apdarai ...... $2Jž
Užsakymus ir money orderį siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mas

DIDELE EKSKURSU/

r—*-' * -•

| LIETUVIDėl informacijų kreipkitės

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICK

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. Brooklyn- N. T.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St., N«wark. N. J.

JOHN SEKYS
433 Park Si.. Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand Si.. Brooklyn. N.Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon Si.. Woreo»tor. Man.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St. Montello. Mom. 

PAUL MOLIS
1982 — 25th St.. Detroit. Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago. UI.

OHIO LITHUANIAN PUBUSHING 
ca DIEVĄ

■ K. S. KABPIUS
6820 Superior Are.. 

Claratand. Ohio

4. VARASIUS
108 AB Nations Bank Buflding 
UBO Canon Su Pfttotetngh. Pa.

5/

Rengia ir prižiūri
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
.AGENTŲ SĄJUNGA 
Tgį AMERIKOJE 

Populiariu Ekspresiniu Garlaiv

EUROPI
Išplauks iš Ne* Yorko

GEGUŽĖS 3 čia 193

Grer+i traukiniai prie pat laiv 
EUROPA Bremerhavene ūži 
krina patogią kelionę Į Kaun 

ir Klaipėdą

BBAMRVR6-AMERICM UBE 
pfjEOlTB 6EBM&I LLOYD

v* *
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mūsų tarpe.
L. Vyčių 25 kuopa

Westfieldiečiai dėkingi 
misijonieriui už gražų at
liktą darbą ir linki sveika
tos ir pasisekimo tame taip 
kilniame misijų darbe.

Penktadienis, Kovo 25 d., 1938

MONTELLO, MASS

LAWRENCE, MASS

o

WITH

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LDS 2 kp. SUSIRINKI
MAS

Įvyks ne balandžio 5 d., 
bet ankščiau, būtent, kovo 
30 d., tuojau po pamaldų, 
10 Arthur St.

Visi nariai kviečiami a- 
teiti. Labai svarbūs reika
lai verčia pagreitinti susi
rinkimą. Balandžio 4 d. 
prasidės mūsų parapijos 
bažnyčioje šv. misijos ir 
tęsis iki balandžio 10 d.

J. Jeskeliavičius.

Kovo mėn. 27 d., vakare, 
įvyks prakalbos Šv. Pran- 
cižkaus parapijos svetainė
je. Tą pačią dieną pirmą 
valandą ten pat įvyks Nau
josios Anglijos L. R. K. Fe
deracijos suvažiavimas. Be 
abejo iš minėtų susirinki
mų dalyviai tars savo žodį 
ir pasmerks lenkų pastan
gas pavergti Lietuvą.

Federacijos suvažiavime 
paskaitą skaitys žurnalis-

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrumbulI St. 
Worcester, Mass.

Dial 4-9430

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius 
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsvvorth St., 
VVorcester, Mass. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

tas Kazimieras Čibiras, Pa
minklinės Prisikėlimo baž
nyčios, Kaune, įgaliotinis 
Amerikai.

Pupų žaidimas kas tre
čiadienį eina vis smarkyn. 
Šį trečiadienį, ypatingai 
bus duodamos didelės do
vanos, tat nepasivėlykite 
ateiti. Trūbininkas.

GALIMA SKAITYTI IR BE 
AKINIŲ

Naujos Anglijos Vyčiams ir 
Visuomenei

Balandžio 24, 1938, įvyks 
N. A. L. Vyčių metinis su
važiavimas, Lawrence, 
Mass., Šv. Pranciškaus pa
rapijoj. Reikalas visoms 
kuopoms koskaitlingiausia 
dalyvauti. Taipgi kviečia
me Dvasios Vadus, Profe- 
sijonalus ir visus užjau
čiančius Vyčių organizaci
ją dalyvauti tame suva
žiavime. Pilnos informaci
jos bus vėliaus paskelbtos.

Gegužės 21-mą, 1938, į-
vyks apskričio metinis pa
rengimas — balius ir šo
kiai (dinner-dance), Eden 
Gardens, Franklin St., 
VVorcester, Mass. Kaina 
$1.50 asmeniui. Bus vi
siems proga linksmai pra
leisti vakarą su jaunimu. 
Informacijų galima gauti 
pas vietines Vyčių kuopos 
narius arba rašyti V. Ke- 
reišis, 71 Penn Avė., VVor
cester, Macss.

V. Kereišis, ’
N. A. Apskričio Pirm.

Stanislovas A. Marchukaitis
Stanislovas Marchukaitis dir

ba Millbury Fumiture Co., 178 
Millbury St., Worcester, Mass., 
kuris nuoširdžiai lietuviams pa
tarnauja.

Žiema jau baigiasi — tuojau 
susilauksime vasaros. Vasarą 
yra labai patogu turėti elektriki
nį šaldytuvą. Tai neapsakomas 

I parankumas ir labai ekonomiš
ka. Elektrikinį šaldytuvą turint 

j nereikia pirkti ledų, kurie daug 
daugiau kainuoja negu elektros 
jėga. O be to, elektrikinis šal
dytuvas palaiko vienodą tempe- 

Įratūrą.

Elektrikinį šaldytuvą įsigyti 
nėra sunku. Ši krautuvė duoda 
labai lengvais išsimokėjimais. 
Taipgi šioje krautuvėje galite 
pirkti visokių namams reikme
nų. Atėję į krautuvę visuomet; 
klauskite lietuvio pardavėjo A. 
Marčiukaičio. SZcZ.

Kovo 27, 3 vai. po pietų, 
parapijos salėje Mariana
polio Kolegijos studentai 
vaidins du veikalu: drama 
Kryžiaus keliu ir pjesė Sa
vanoriai. Pelnas skiriamas 
Marianapolio kolegijai. 
Kviečiami visi iš visur 
skaitlingai atsilankyti.

f0R IT OUT 
į? SauinĄ 

sovj'u. fwjoy

I

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

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

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

i.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 

Montello Office: 
10 Intervale St.

TEL. Brockton 2005

VYRAMS TIKRAS 
DŽIAUGSMAS

Šiomis dienomis iš Lietu
vos gavome maldaknygių 
“VYRAI BROLIAI”, “Die
vas Mūsų Gelbėtojas ir Sti
prybė”. Ši maldaknygė spe
cialiai parašyta vyrams. 
Ji atspausdinta ant šilki
nės labai plonos popieros, 
susidedanti iš 632 pusla
pių. Joje parinktos gra
žiausios maldos; gražiausi 
vyrams pamokinimai ir tt. 
Jos kaina tik $1.30. Prašo
me užsisakyti tuojau, nes 
apribotą skaičių teturime. 
Užsakymus siųskite, Dar- 
bninkas, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Ką tik gavome iš Lietu
vos DIDELĖMIS RAIDĖ
MIS maldaknygę — ŠVEN
TAS DIEVE”. Maldaknygė 
labai gražiai aptaisyta juo
dos odos apdarais; kraštai 
auksuoti tikru auksu, kam
pai apvalūs. Maldaknygė 
tinka senesniems žmo
nėms. Jos kaina su pri- 
siuntimu $3.00. Užsaky
mus prašome siųsti “Dar
bininkui”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje pro Ja 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVlŲ LAIVOkORČių AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

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

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

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

Worcester, Mass., Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kovo

Balandžio 3, choras pa
teiks gražių giesmių Šv. 
koncertą. Prašoma visų 
dalyvauti. Bus artistų iš 
Worcester, Montello ir ki
tų kolonijų. Įžanga nedi
delė. Pelnas vargonų fon
dui. Jis.

VYTIS APDOVANOTAS 
ORDENU

Lietuvos prez. Smetona 
apdovanojo Aleką Banį, 
L. Vyčių 25 kp. narį Gedi
mino ordenu V laipsnio. A. 
Banys yra buvęs 13 metų 
Tautos Fondo 22 skyriaus 
pirmininku ir daug yra pa
sidarbavęs šioje kolonijo
je. Sveikiname p. A. Banį 
ir linkime ilgus metus veik
ti

MISIJOS
Praeitą savaitę misijo

nierius A. Drazdys vedė 
misijas, kurio iškalba ir 
turiningi pamokslai žavė
jo visus.

DARBAI
Darbai mažai pagerėjo, 

bet yra viltis, kad baisikli- 
nė ir H. B. Smith, didžiau
sios kompanijos, ateinantį 
mėnesį pradės priimti dau
giau darbininkų. Moterys 
turi viltį, kad sekančią sa
vaitę prasidės darbai taba
kų farmose. H.

Įsigikite ABS Skalbiamą 
mašiną beveik nieko nekai
nuoja, nes ją įsigijus sutau
pysi daugiau, negu už ją už
mokėsi. Turint ABC Ckalbia- 
mą mašiną tuomet nereikės 
mokėti skalbyklos bilų.

ABC Skalbiama mašina la
bai gerai drabužius skalbia— 
juos padaro baltus kaip snie
ge

ABC stipriai padaryta, mo
delis No. 137 yra įrengtas su 
extra didele įtalpa. ABC išim
tinai turi Franch Type Agi- 
tatorį ir kitus įrengimus.

ABC turintis French Type 
Agitatorį, kurio principu dra
bužiai yra skalbiami puikiai 
kaip iš viršaus taip ir iš apa
čios. ABC skalbiama mašina 
išima iš drabužių smulkiausi 
nešvarumą — drabužį padaro 
baltą kaip sniegą.

ABC skalbiamą mašiną ga
lite įsigyti labai lengvais iš
mokėjimais, pritaikintais kli- 
jantui. Galite už ją mokėti 
tiek, kiek sutaupysite lan- 
drės išlaidas, ir nepamatysite 
kaip nejučiomis mašiną išmo
kėsite.

Leiskite Jums pademons
truoti šį ABC Heavy-Duty 
skalbiamos mašinos modelį 
137 Tamstų namuose.

Millbury Fwnltwe Co.
178-186 MILLBURY ST 

Worcester, Mass. 
Tel. 2-5936

There xi an authonzed Iron Fireman dealer in every principai city 
wbo is available for consultation with home owners, building: and 
estate managers, engineers, architects, manufacturers. or anyone 
who buys fuel to operate heating or power plants from domestic 

liže up to boilers developing 500 h.o

IRON
FIREMAN

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija į LIETUVĄ , 
MODERNIŠKUOJU BALTU MSGRIPSHOLM 
Išplauks iš Nev Vorko GEGUŽĖS 28 d. 
perGOTH£N&ukGA./n€persėdant įKLAI PĖDĄ

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-KLAIPEDA

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

Balandžio 16, Gegužės 3, Gegužės 12, Birželio 3, Birželio 9.

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 
SWEDISH AMĖRICAN LINE 

154 Boylston Str., Boston, Mass.

28 — Bal. 3, kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

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

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

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

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

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

you really
firing eąuipment and
this kind of service
• Thomas Edison said, 
"The first and best source 
of power is coal. We prob- 
ably can ūse coal at our 
present rate for 1,000 years 
or so without any danger 
of ezhausting the supply,
and it is highly improbable that we 
really know our supply.”

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

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

Automatic instrumentą regulate 
the fire and hold temperatures

ezactly where wanted. At 
the šame time, the inher- 
ent evenness with which 
coal gives off its heat rė
mams an advantage which 
is peculiar to coal only; 
Iron Fireman coal firing, 

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

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

We believe this is the kind of 
firing you really want.

BOLERIAMS KŪRENTI AUTOMATIŠKA MAŠINA
Šiandien nebereikalinga žmogui stovėti prie boilerio ir su lopeta mesti į pečių an

glis. Dabar yra išrastas automatas, kuris pats anglis palaipsniui į pečių pilia. Tik nu
statyk termometrą ir dalykas baigtas. Šis automatas vadinasi “IRON FIREMAN” — 
GELEŽINIS PEČKURYS, kuris elektros pagalba kūrena pečių. Šis naujas išradimas 
paliuosuoja žmogų nuo kūrenimo bolerio, teikia vienodą šilumą ir sutaupo daugiau 
kaip 25% anglių.

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

Batchelder Whittemore Coal Co

Tel. HIGhlands 1920
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JĖZUS KANTRUSIS
KENTEJIME
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BĮ. Claude*^hla Colombie re, S. J. 

Vertė Kun. A. T. (Samata)

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

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 Dm ——
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 Dm Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

|
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įš Jo išveržti kokį nusis
kundimą. Tačiau, taip ne
buvo, Jis pasiliko tylusis. 
Tūkstančiai liudininkų pa
sirodė ir liudijo prieš Jį; jie 
įkaitino Jį be įrodymo, be 
priežasties, net be protin
gos sąmonės; savo liudiji
me jie prieštaravo vienas 
kitam. O Jėzus, lyg reikš
damas: “Aš neatsakau”. 
Jis turėjo teisingiausias 
priežastis kalbėti apie Jo 
Tėvo garbės plitimą, apie 
Jo mokslo užlaikymą, apie 
papiktinimo vengimą arba 
nuodėmės neapkentimą. 
Jis tyli, nors ir prarastų 
Savo nuveikimų išdavas; 
Jis tyli, nors kunigai įsako 
ir Pilotas verčia Jį kalbėti, 
o Erodas klausinėja Jo. O 
Jėzus visgi buvo tylusis. 
Jis nebūtų nusikaltęs, jei 
būtų kalbėjęs; Jo atsaky
mai būtų buvę labai paguo
džianti; tačiau, Jo tylėji
mas tūkstantį kartų buvo 
geresnis.

NEKANTRIOS SIELOS
Siela, kuri trokšta sekti 

Jėzų Kristų, Jo malonei pa
dedant, apsaugo save prieš 
nekantrybę, pirmiausia per 
nuolankumą, nes tiki, kad 
nusipelno kentėti dar di
desnių sielvartų; antra, ji 
pati trokšta kentėti, nes 
mano, kad per kentėjimą 
susimažina visos nelaimės, 
jog jų neverta nė prisimin
ti; trečia, pagerbiant Die
vo Žodį ir ketvirta, turint 
baimę prarasti dvasiškąjį 
turtą, nes paslaptus kry
žius yra labai brangus da
lykas.

Nekantrios sielos mano, 
jei ir neatjaučia kentėjimo, 
tai savo sunkenybėmis ir 
sielvartais galinčios būti 
suramintos, kuomet skun
džiasi ir apsisako kitiems, 
ir taip elgdamosi, jos daro 
kaip tas asmuo, kurs ra
dęs aukso pilną maišą, iš
barsto rastą turtą, beeida
mas keliu. Nors jos viešai 
įr neapsakinėtų, o visgi ne
iškenčia prasitarti savo iš
tikimoms kaimynėms.Prie- 
šingai, šventoji siela trokš
ta, kad slaptoje visa praei
tų tarp jos ir Sužiedotinio.

Tačiau, gali tarti, aš kal
bu vien apie savo nelaimes,

Iš visų dorybių, kurių Jė
zus pratinosi Savo Karčios 
Kančios metu, Jo kantrybė 
skaisčiausiai šviečia ir 
spindi, ir mes turime prisi
pažinti, kad ji mums pa
tiems yra labai reikalinga 
ir turime jos mokintis iš 
Dieviškojo Pavyzdžio.

Mes nuo mūsų gimimo i- 
ki mirties valandai turime 
kentėti. Visi laikai, gyveni
mo visos apystovos, ir visi 
temperamentai turi savo 
lydinčius blogumus. Net 
nejausliai tvariniai verčia 
mus kentėti; taip pat ken
čia visi žmonės, mūsų vir
šininkai, mūsų valdiniai ir 
mums lygieji, mūsų bičiu
liai, mūsų priešai, ir mes 
patys. Kuomet taip yra, 
kaip gi galima liktis ra
miais «ir nesujaudintais ? Ir 
niekas kitas negali taip ge
rai padėti mums gauti tą 
dvasios laimingą ramybę, 
kaip Jėzaus Kristaus pa
vyzdys.

Pati nekantrybė reiškiasi 
kalba bei širdies sujudini- 
mu arba emocijomis. O 
kantrybė nutildo tas abi 
nenuosaikumo rūšis; ir ji 
kalbą pažaboja tylėjimu ir 
širdį nutildo jaukumu arba 
nuramina malonumu. Tik 
pažvelgk į Jėzų iš bent ku
rio Jo Karčios Kančios at
žvilgio, jei taip patinka, 
pav. nuo Jo suėmimo iki 
mirties valandai, o matysi, 
kad pats neklysti; Jėzus 
visada yra avis, avinėlis, 
visada nuolankus, tylus, 
kantrusis, ir maloningumo 
kupinas.
NETEISINGI KALTINI

MAI
Savo Karčios Kančios 

metu Jėzus rado Save tose 
apystovose, kuriose sun
kiausia užlaikyti tylėjimą. 
Neteisybė padaryta Jam 
buvo tokia baisėtina, ap
kaltinimai daryti prieš Jį 
buvo tokie begėdiški ir taip 
neteisingi, išniekinimui, 
kurių Jis datyrė, buvo to
kie žiaurūs ir nežmoniški, 
kar reikia stebėtis, kaip 
Jis galėjo kentėti visa tai 
neištardamas nė vieno žo
džio. Be to, kankinimai, x __
kurių Jis datyrė, buvo taip kaip įcad kalbėčiau apie ki- 
baisūs, reikia manyti, kad tų; ir vietoje išmetinėti, 
skausmo baisumas turėjo aš garbinu Dievą. Labai
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ŠŠ. VARDO VYRŲ 
DR-JOS VEIKIMAS ♦

Paskutiniame prieš Vely- 
jkąs ŠŠ. Vardo Jėzaus dr- 
’jos laikytame susirinkime, 
j >___ v •’ — - - - — "

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

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

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

Tel. SOUth Boston 2680
A
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108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

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

Joint Accounts from $1 to $8,000

“THE BANK ON THE HILL**
* ' ' *

BROCKTON SAVINOS BANK

gerai. O visgi, be įstatymo' daro, tai daro iš nežino ji-1 minti tuos, kurie tuo būdu 
savęs į tuštybės pagundą, mo, ir nors su tuomi rišasi užrūstina ar įžeidžia mus. 
pasitenkini, kad gausi pa-’ pavydas, pasaulinė garbė, Kokią gi skriaudą jie gali 
garbą ir užuojautą, jei tuo; dėmesis, neapykanta, pui-; man padaryti, jei aš esu 
būdu išreiški savo sielvar- kybė ir neteisybe, vis vien kantrus? Arba, velyk, ko
tus ar nelaimes. Man atro- Jo Širdis, pripildyta saldu-; kį gerą jie nedaro man? 

j do, kad tuomi nyksta pati mu, verčiau žiūri į tai, kas . Tačiau, argi ne daug netei- 
gėlė; daugiau nebėra pas- sumažina nuodėmę, o ne- sybės jie daro sau dabar ir 
lapties, ir pagaliau pragai- žvelgia į tai, kas padaugi- j ateičiai?
šta saldumas, pati geriau- na nuodėmę. Mes turėtume g Dėl jų Jis prisipildo 
šioji dalis. P-x~ ?
kvepalo, bet leidi išoruoti, patį, kuomet kiti užrūstina 
ištuštėti.

Trokšti, kad pats būtum 
pasigailėtas, ir žmonės 
neužjaučia tau, nes randa, 
kad esi nuobodus, arba ma
to, kad klysti. Atidengi sa
vo paties silpnybę vietoje 
parodyti neteisybę tų, ku
rie apsunkino bei nus
kriaudė tave; vietoje pasi
piktinti iš savo ištikimųjų, 
pats taip elgiesi, kad jie 
nepakenčia tavęs. Svajoji, 
kad pats rasi paguodą savo 
skausmui, o priešingai, ta
vo rūstumas ir nerimas 
pasidaugina. Bandydami į- 
rodyti kitiems, kiek daug 
blogo mums padaryta, ir 
padidindami blogumus, į- 
sitikriname, kad jie nebe
pakeliami. Kasdien mato
me atsitinkant pas žmones, 
kurie pradžioje pakenčia
mai pakėlė savo nelaimes, 
o pradėdami apie jas kal
bėti, taip įsikarščiavo, kad 
įpuolė į didžiausius siel
vartus. Tat, jei mums kar
tais ir išpuola reikalas de
juoti arba nusiskųsti, tai 
atvirai dejuokime ir savo 
vargus apsakykime Nu
kryžiuotajam Jėzui.
MYLĖKIME IR PRIEŠUS

Ryžkimės įeiti į Dievo 
Sūnaus Širdį ir patirkime, 
kaip Jis atsinešė bei atsi
kreipė į Savo priešus. Ir 
rasime nepalyginamą ge
rumą ir malonumą, kurį 
Jėzus rodė Savo priešams.

1. Jėzaus visi priešai ver
čia Jį kentėti, o visgi Jo ne
sustabdo jiems daryti tei
sybę. Jis mato, kad ką Me nęs”. Mes turėtume atsi-

* - -• ■ • •* • ♦ • *■
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trečiadienį, kovo 16 d., se
kanti įnešimai buvo įvyk
dyti. Buvo paaukota iš dr- 
jos iždo $25 papuošimui al
torių Didžiosios Savaitės 
ir Velykų iškilmėms. Pri
sikėlimo procesijoj balda- 
kiną apsiėmė nešti Kazys 
Pakalniškis, Jančys Pet
ras, Pugevičius Kazimieras 
ir Remeikių Ambras. Vely
kinę žvakę neš Jonas Let
kauskas, o Rezurekcijos 
Kristaus statulą bus Juozo 
Švederos-tėvo globoje. Vie
špaties karstą prirengti 
palikta parapijos zakristi
jonui Antanui Ivoškai. An
trą penktadienį po velykų 
nutarta turėti draugišką 
pasisvečiavimą vien tik dr- 

j jos nariams, iš kurio jokio 
! pelno nenorima. Tinkamą 
: programą tam vakarui su
rengti išrinkta komisija, į 
; kurią įėjo Jonas Letkaus
kas, Vincas Čeplinskas, Jo
nas Jasaitis-tėvas, Juozas 
Makarauskas, Juozas Kve- 
dera-tėvas ir Kazys Puge- 

| vičius. Kun. Dubinskas iš- 
- davė raportą, iš kurio pa

aiškėjo, kad dr-ja po pa
prasto metinio išbraukimo 
apsileidusių narių dar turi 
300 vyrų geram stovyje, 
kurie yra ištikimi mėnesi
niai šv. Komunijai.

•

dadienis. Mokyklos vaiku
čiai jį minėjo dieną prieš 
tai. Penktadienio rytą visi 
ir priėmė šv. Komuniją 
atėjo išklausyti šv. Mišių 
Klebono intencijai. Po mi
šių parapijos svetainėj bu
vo suruošta programėlė 
kleboną pagerbti. Buvo 
giesmių ir dainų ir eilių 
Klebono garbei. Tėvelis 
Lietuvnikas dėkodamas 
vaikučiams ir jų mokyto
joms pranešė, kad penkta
dienį mokyklos nebus, ku
rį pranešimą vaikučiai su
tiko garsiu rankų plojimu.

Šv. Juozapo iškilmėj 8 
vai. ryte Klebonas atnaša
vo mišias su asista už savo 
intencija. Tretininkės ėjo 
prie Šv. Komunijos. Šv. 
Juozapo altorius buvo sko
ningai papuoštas baltomis 
gėlėmis, ir degė apie 20 di
džiulių savaitinių lempų. O 
sekmadienį per sumą dr-as 
Mendelis pasakė tinkamą 
pamokslą, kuriame jis pa
aiškino, kad Šv. Juozapo 
didumas priklauso nuo to, 
kad jis paties amžinojo 
Tėvo buvo skirtas sužadė
tiniu Marijai ir globėjo, 
auklėtoju viengimiui Die
vo sūnui. Tas neįvyko be 
didelių nuopelnų ir dory
bių iš šv. Juozapo pusės. 
Pamokslininkas ragino vi
sus turėti ypatingą pamal
dumą į Šv. Juozapą, kad 
išsiprašius sau laimingos 
mirties.

A. A. STASYS SKVER- 
NAVIČIUS

__  Penktadienį, kovo 18 d., 
Pats nęišlieji didesnę priežastį daryti tą mĮįe. Jis turi męfungą pa^ anksti rYU mirė pasauli- 

sigailėjimą dėl jų. Jis mel- n^° karo veteranas a. a. 
mus, paprastai yra labiau j^iasi; Jis kenčia už juos, Stasys Skvernavičius. 
neapsimąstymas ir atsi- įr jjs jautrįaį kenčia. Jis Į Nors buvo dar jaunas ta-Nors buvo dar jaunas ta-v._ <. - - ir jis jautriai Kenčia, jis -------------- --—j------------ ~ —
ziurejimo stoka kaip pikty- trokšta juos išganyti, ir Jis Ičiau žymiai nukentėjęs nuo 
be ir blogumas iš puses tų, išgano juos, nes Jo maldal nuodingų dujų pasaulinio 
kurie įžeidžia mus; tai bū- veitui neina. Ir jie buvo at- karo metu nei kuomet ne
ita gal iš prigimimo sku- versti, skelbiant Šv. Petrui, turėjo geros sveikatos ir
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versti, skelbiant Šv. Petrui. 
“Kurį jūs nukryžiuojote ir 
piktųjų rankos nužudė... 
Jūs nenorėjote Šventojo ir 
Teisingojo, bet troškote, 
kad jums būtų išlaisvintas 
piktadaris; bet jūs nužu
dėte gyvenimo Kūrėją”. 
Kaip palaiminta, jei mes 
galėtume savo maldomis 
išgelbėti bent vieną iš mū
sų priešų! Ir dėl to kokis 
džiaugsmas ir laimė būtų 
Danguje! Ir kokis būtų jų 
didelis dėkingumas! Ir di-

baus užsikarščiavimo ar 
Įširdimo paseka, o gal jie 
buvo susijaudinę, ir rūs
čiau išsitarė kaip manė sa
vyje. Mes paprastai daro
me arba elgiamės kaip tik 
priešingai Jo paliktam pa
vyzdžiui. Mes padidiname 
mažmožius ir juos paver
čiame į piktadarybes ir di
džiausios neteisybės dar
bus, kuomet labai dažnai 
jie nėra nė paprasta kas
dienė nuodėmė. Mes džiau- __
giamės iš_ nelaimių tų, į 1 (įe|įs džiaugsmas bus tuo- 
Icunuoą žiūrime kaip musų se> kurie savo draugų bus 
priešininkus, ir liūdime, išgelbėti; tačiau, kaip di- 
kuomet gerai einasi jiems. desnis ^^„33 bus tų, 

kurie savo išganymą aptu- 
į v pugėg ^ų, kuriuos 

patys persekiojo!
Todėl, mokinkitės iš Jė

zaus, ne kaip sukurti pa
saulį ir visus matomus dai
ktus, bet ką nors daugiau 
padaryti dieviška. Jėzaus 
Širdis turi būti mūsų mo
kykla, jei norime atminti 
tą pamoka. Ir ją vykinki
me, mokindamiesi ir patir
dami jos veikimų, ir taiįrin- 
damiesi iš ven suderinti 
mūsų širdis.

tautiną! Kaip nuolankūs ir 
nuoširdūs turėtume būti, 
kuomet juntame kitų prie
puolius ar nelaimes. Ir juo
ktis iš artimo jo nepavyki
me, kąįp niekingą! Taip 
elgtis nepagirtina protin
gam tvariniui!

2. Jėzus ne vien kad daro 
teisybę Savo persekioto
jams, bet Jis nuoširdžiai 
dar gailisi jų; Jis apgailes
tauja jų neišmanymą ir 
tuos blogumus, kuriuos ga
li ant savęs užsitraukti. Jis 
Savo širdyje kalba: “Jei tu 
žinotum tuos dalykus, ku
rie yra tavo ramybei”. Jis 
Savo Paties kentėjimus 
palyginime laiko už nieką, 
kai tarią: “Neverkite Ma-
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“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaityto# paraimoa.

dažnai skundėsi dideliais 
širdies skausmais. Paliko 
dideliame nuliudime žmo
ną ir vieną mergaitę. Sek
madienio vakarą kun. Du
binskas ir ŠŠ. Vardo dr-jos 
susirinko į velionio namus 
ir atkalbėjo dalį rožan
čiau v už mirusio nario vė
lę. Laidotuvės įvyko antra
dienį, kovo 22 d. Kun. Du
binskas vadovavo.. Jam pa
gelbėjo kun. Klebonas ir 
svečias Tėvas Jėzuitas iš 
Šv. Ignoto bažnyčios. Gra- 
boriaus pareigas atliko 
mūsų energingasis Juozas 
Kašinskas. Nabišninkas 
buvo palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse. Jo šeimai 
reiškiame užuojautą, o už 
mirusio vėlę tariame nuo
širdų amžinąjį atilsį duok 
jam Viešpatie.

KLEBONO VARDINES
šeštadienį, Šv. Juozapo 

dienoj, pripuolė mūsų kle
bono kun. Lietuvniko var-

NUOTRUPOS
Vincas Tamulionis ištiki

mas ŠŠ. Vardo dr-jos na
rys sunkiai serga Franklin 
Sųuare ligoninėj.

Bažnyčios didysis choras 
džiaugiasi trimis naujais 
nariais, būtent, p. Stanke
vičių iš Pittsburgh’o ir p- 
lėmis Mockevičiūtė ir Stok- 
niutė iš Amsterdam, N. Y. 
Jie visi dirbo prie valdžios 
Sočiai Security — Socija- 
lės Apsaugos darbo. Svei
kiname ir linkime ilgai pa
silikti mūsų tarpe.

Trečiadieniais, gavėnios 
metu, po graudų verksmų 
yra aiškinami Kristaus 7 
paskutiniai žodžiai nuo 
kryžiaus.

Tretininkės savo susi
rinkime pereitą sekmadie
nį paskyrė $5 velykų gė
lėms.

Velykų jaunimo balius, 
kaip girdėjau, pavestas 
parapijos sodalietėms. 9 
asmenų orchestras jau pa
samdytas; bilietai visiems 
bus tik 40 centų, ir muzika 
gros nuo 9 vai. vakare iki 
1 vai. ryte. Baltimorės K.

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

Šv. Grigalius.

LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį kovo 27 d., 1 vai. po pietų, šv. 
Pranciškaus par. svetainėje, 94 Bradford St., Lawrcn- 
re, Mass. Šiuomi raginami visi Federacijos skyriai 
prisiųsti savo atstovus į Apskričio suvažiavimą, nes 
šių metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbus.

Apskričio Valdyba —
Pranciškus Strakauskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavetskas, Pirmininkas, 
B. Jakutis, Sekretorius.
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tas įteikė čekį sumoje $25.
00.

Bingo vakarėlio surengi-

DARBININKAS

WATERBURY, CONN.
PAGERBĖ KLEBONĄ
Kovo 18 d. šv. Juozapo mo darbe ir pačiame paren- 

parapijos mokyklos vaikai gime daug darbavosi ir 
pagerbė savo mylimą kle- ■ prisidėjo aukomis šiej A. 
boną kun. Juozapą Valan- 
tiejų, jo vardo dienos pro
ga. Pagerbimo programoje, 
dalyvavo 600 vaikų.

Kovo 20 d. apie 800 jau-

, Tamošiūnai, 
Mazalai, Manikai, Mončiū- 
nai, Morkus, Kaunietis, 
Ambrosai, J. Sekys, Petru- 

1 kevičienė, Capitol Packa- 
nuolių susirinko išklausyti Se WilsonGrill,^ El-
šv. mišių ir bendrai priim
ti šv. Komuniją, būtent, L. 
Vyčiai, Studentai, abu cho
ru. Po šv. mišių, Šv. Juoza
po lietuvių par. svetainėje 
įvyko bendri pusryčiai. 
Dalyvavo apie 300 jaunuo
lių. Kalbas pasakė misijo-

ri sporto ratelius ir rengia 
įvairius sportiškus vaka
rus, kurie įvyks pavasarį ir 
vasarą. Metiniai pavasario 
šokiai įvyks balandžio 30 
d., Mt. Carmel Lyceum 
ballroome. Komisija smar
kiai darbuojasi, kad šokiai 
būtų sėkmingi. Susirinki
me prisirašė 4 nauji nariai.

Rap.

NEWARK,N.J

ką rytais mišios su pamok
slu bus 9:00, o vakarais 
7:30 bus pamokslas ir pa
laiminimas Švenč. Sakra
mentu. Išpažintis bus klau
soma rytais prieš Mišias ir 
vakarais po pamaldų. Re
kolekcijas ves garsus pa
mokslininkas Tėvas J. Sta
šaitis, salezietis. Kviečia
ma visus lietuvius, kaip iš 
Jersey City, taip lygiai ir 
apylinkių kolonijų atsilan
kyti.

$v. Petro Parapija

8

man Cial Co., The Model 
Home Co., United Cleaners 
and Dyers. Visiems auko
tojams, darbininkams ir 
dalyviams tariame ačiū.

Rap.
Nuoširdžiai dėkojame

LDS 6 kp., jos valdybai ir 
nierius kun. Jonas Kidy- komisijai, ypač kleb. kun. 
kis, S. J. iš Lietuvos, kun.J- Ambotui už tokią stam- 
E. Gradeckis, A. Aleksis, bi4 paramą ir visiems ki- 
Dr. M. Aukštikalnis, V. tiems aukotojams ir kokiu 
Klimas, J. Stulginskaitė, būdu prisėdėjusiems,

“Darbinin
kui” įsigyti modernišką 
Intertype mašiną. Dėkų vi
siems. Lai Gerasis Dievu
lis atlygina savo malonė
mis.

p. Kanapkienė, K. Karinau- kad sudaryti gausią Jura
škas ir kiti. Toastmasteriu mą laikraščiui - -----
buvo p. Jonas Raugalas.

MISIJOS
Moterų ir merginų misi

jos pasibaigė sekmadienį. 
Gausiai dalyvavo ir klau
sėsi iškalbingo misijonie
riaus pamokinimų.

Šeštadienį, Šv. Juozapo 
šventėje, laike šv. mišių 
giedojo vaikučių choras 
giesmę už tėvynę. žodžius je jvyko jaunimo savaitė 
taip tarė aiškiai, kad visų nuo vasarįo 26 d. iki kovo 
maldininkų širdis pakėlė 6 d L Vyčių 67 kp. daly_ 
prie Dievo ir labai su jau- vavo pamaldose ir šv. Ka- 
dino, kada prisiminė lenkų zimiero šventę švęsdami 
daomą skriaudą Lietuvai. Į

Vyrų misijos prasidėjo ]yvavo §v. mišiose ir priė- 
pereito sekmadienio vaka- Komuniją. Po pa-
re- maldų įvyko bendri pusry

čiai. Dalyvavo apie 75 na
riai ir jų tėvai ir draugai. 
Dvasios Vadas kun. Petrai
tis sukalbėjo maldą ir pa
sakė sveikinimo kalbą. To
astmasteriu buvo p. D. Po
cius. Taipgi kalbėjo p. Edv. 
Macevičius, kuopos pirmi
ninkas, p. T. Kalanta, žy
mus darbuotojas ir p. Julė 
Šedvydytė, vietinė advo
katė ir kuopos narė.

Pusryčių rengimo komi-; 
sijoje buvo šie: ponia A. 
Marcinkienė, ponia J. Po
cienė, ponia J. Čurinskienė, 
pp. Ona Demitutė, M. 
Kvietkauskaitė, A. Sankiu- 
tė, A. Karmenaitė, E. Šaka- 
lytė, A. Pudaitė, ir pp. Pra- 

, Į nas Miške, D. Pocius, G. į 
vakarėlis davė Vanagas ir Edv. Masevi-j 
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BASKETBALL ŽAIDI
MAS

Kovo 19 d. L. Vyčiai žai
dė su juodukais basketball. 
Iš New Yorko Vyčiai žaidė 
su Šv. Vardo draugijos ra
teliu. Waterburiečiai vieną 
laimėjo, o kitą žaidimą 
pralaimėjo. Rap.

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Katalikų Jaunimo 
Savaitė

Bayonne, N. J. — šv. My
kolo lietuvių par. bažnyčio-

kovo 6 d. “in corpore” da-

Lietuvių Katalikų jauni
mo savaitė baigėsi iškil
mingai Šv. Kazimiero šven
tėje. L. Vyčių 29 kp. tą die
ną bendrai priėmė šv. Ko
muniją laike 8 vai. šv. mi
šių, Švč.. Trejybės lietuvių 
par. bažnyčioje, kovo 6 d. 
Iškilmingas šv. mišias at
našavo kleb. kun. Kelmelis 
ir pasakė atitinkamą pa
mokslą jaunimui.

Jaunimas — Vyčiai labai 
gausiai dalyvavo ir suda
rė gražų įspūdį išreikšda
mi viešai savo tikėjimą.

Kleb. kun. I. Kelmelis pa
gyrė Vyčipus už gražų pa
sirodymą ir ragino tėvus, 
kad jie prirašytų savo sū
nus ir dukteris prie L. Vy
čių organizacijos.

Po šv. mišių įvyko ben
dri pusryčiai Childs res- 
taurante.

Petras Podgalskis buvo 
toastmasteriu. Kalbėjo p. 
V. Grinevičius, L. Vyčių 
(Kearny - Harrison) 90 kp. 
narys, p. Jonas Remeika, 
pirmininkas vietinės kuo
pos, p. Juozas Grimalaus- 
kas, ir p. Kazys Vaškas, 
buvęs kuopos pirmininkas f

Anglų spauda labai pla-’ 
čiai ir gražiai aprašė šį į- 
vykį.

Rengimo komisija užsi
tarnavo nuoširdaus pagy
rimo už surengimą sėkmin
gai pusryčių, ir kuopos na
riai ir svečiai už gausų da
lyvavimą.

Lai gyvuoja L. Vyčiai!
Narys.

BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Pranešimas Moterų 
Sąjungos Conn. Apskričio 

Kuopoms
Pranešu visų kuopų ži

niai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. Apskričio pusmeti
nis ir prieš gegužinis suva
žiavimas įvyks balandžio 
24 d. 1938. Tinker svetai
nėje Main St., kampas 
Birch St., So. Manchester, 
Conn. Prasidės 1:00 valan
dą po pietų.

Kviečiu visas kuopas 
skaitlingai atstovių prisių
sti, ir pagaminti naudingų 
.įnešimų apskričio ir visos 
organizacijos gerovei.

Kadangi nuo kovo 1 d. 
prasidėjo Moterų Sąjungos 
naujų narių vajus ir tęsis 
lig birželio 1 d. Taigi kvie
čiu visas kuopas stoti į 
darbą, prirašinėti naujas 
nares. Vajaus metu įstoji
mas yra dykai. Taigi gera 
proga naujas nares ver
buoti.

Apskritys iš savo iždo pa
skyrė dovaną $5.00 tai na
rei, kuri vajaus metu pri
rašys daugiausia naujų 
narių. Sąjungietė padėkite 
visus darbus į šalį ir vajau 
metu pasidarbuokite savo 
organizacijai ir padidinki
me jos narių skaičių.

M. Jokubaitė, 
Są-gos Conn. Apsk. 

Raštininkė.
Mot.
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New Yorko ir New Jersey 
Apskritis

SUTEIKĖ STAMBIĄ PA
RAMĄ “DARBININKUI”

Šiomis dienomis LDS 6 
kuopa pasiuntė “Darbinin
ko” Intertype fondui $64. 
55. Šiais nedarbo laikais 
tiek galėjome sukelti. Kuo
pa iš iždo aukavo $10.00, 
kovo 1 d. 
pelno $29.55 ir atėjęs į va-!čius. 
karėlį kleb. kun. J. Ambo- Lietuvos Vyčių 67 kp. tu

doje buvo paskelbta, kad 
du ministeriai atsistatydi
no, bet prez. Smetona jų 
atsistatydinimo nepriimąs. 
Kodėl nepriimąs? Jeigu to
ji valdžia privedė Lietuvą 
prie tokio nusileidimo Len
kijai, tai ji turėtų atsista- 

(tydinti ir užleisti vietą pa- 
' triotingiems Lietuvos va- 
| dams, kurie gal nors dery
bas pravestų pakenčiamai. 
Amerikos lietuvių katalikų 
spauda jau seniai matė, 
kad tautininkai veda Lie
tuvą pražūtin. Tik įsivaiz
dinkime sau, Lietuva, ku
rioj gyvena 80 nuošimtis 
katalikų, neturi laisvės ir 
traktuojami posūniais, val- 

1 džia nutraukė santykius 
su Vatikanu. Tautininkų 
valdžia ir jų spauda puolė 
katalikus už tai, kad jie 
reikalavo respektuoti jų 
teises; kąd Lietuvai ne
są jokio pavojaus. Kitaip 
manė ir viešai sakė, kad

Lenkijos ultimatumas 
Lietuvai ir Lietuvos priė
mimas Lenkijos reikalavi
mų buvo skaudus smūgis 
ne tik Lietuvos, bet ir A- 
merikos lietuviams, kurie 
tiek daug darbo ir aukų su
dėję, kad atgauti Lietuvos 
sostinę Vilnių, kurį lenkai 
smurtu užgrobė spalių 9, 
1920. Lietuviai daug sielo
jasi, bet tos kalbos mažai 
ką pagelbės, žinant, kad 
Lenkiją remia Vokietija. 
Lenkija viena būtų to ne
drįsus daryti, nes jai vie
nai, kad ir su daug mažes
ne valstybe būtų sunku ka
riauti. Lenkai tai žino iš 
praeities. Tik prisiminki
me lietuvių - lenkų karą 
ties Širvintais ir Giedrai
čiais. Jei ne Alijantai, tai 
lietuviai būtų ir į Varšuvą 

s nuėję.
Be to, Rusija ir net Lietu- Lietuvai yra rimtas pavo- 

vos tautininkų valdžia ir jus> įr dabar tas pavojus

į Buffalo. Policija jį ten su
gavo ir tyrinėjo. Sako, 
kad jis prisipažinęs kaltu. 
Jis šokęs iš policijos nuo
vados iš trečio aukšto per 
langą ir sunkiai susižeidęs, 
ir už kelių dienų mirė. Mo
teris palaidotos Detroite, 
bet be bažnytinių apeigų.

ŠV. KOMUNIJOS DIENA
Bal. 3 d. Moterų draugi

jos ir Susivienymo nariai 
ir narės priims bendrai šv. 
Komuniją, šeštadienį, ba
landžio 2 d. svečias kuni
gas pagelbės klausyti išpa
žinčių. Tai gera proga at
likti išpažintį.

Sekmadienį, įvyks tre
jos šv. mišios: 8, 9 ir kaip 
paprastai vėliaus. Laike 8 
vai. ir paskutiniųjų šv. mi
šių bus lietuviški pamoks
lai. Devintą valandą šv. 
mišios dėl svetimtaučių.

DETROITO VYSKUPIJA 
SUMAŽINTA

Detroito vyskupijoj iš 30 
apskryčių beliko tik 8, bet 
gausiau apgyventi. Nese
niai dalį vyskupijos Lan- 
sing, o dabar kitą dalį Sa- 
ginaw. Saginavv diecezijo
je yra mažai lietuvių. Toje 
diecezijoje yra tik vienas 
lietuvis kunigas, S. Kučas, 
darbštus, mandagus, bet 
jo parapija maža. Tame 
krašte lietuviai yra labai 
išsiskirstę, sunku juos su
traukti į vieną parapiją, ir 
todėl atšala tikėjime, nes 
prie svetimtaučių nenori 
kreiptis.

jos rėmėjai tvirtino, kad atėjo. Dabar ir tautininkai 
jeigu kas Lietuvą pultų, 
tai Rusija -tikrai gelbėtų 
Lietuvą, nes su ja turėjo 
sutartį. Bet Rusija drau-i 
ginga ir prietelinga buvo,! 
kada Lietuvai nebuvo rei- 
kalinga pagalba, bet atėjus 
kritingam momentui, Rusi
ja pirma vertė Lietuvą pri
imti Lenkijos reikalavi-

1 mus.
Taigi aišku kaip diena, 

kad Lietuvai nebuvo kito 
išėjimo kaip tik priimti 
Lenkijos reikalavimus, 
nors jie yra neteisingi ir 

; smurtiški.
Reikia žinoti, kad iš di

desniųjų valstybių tik Ru
sija pripažino Lietuvai 
Vilnių, o Rusija šiandien 
neturi pasitikėjimo kitose siuntimo protestų prieš 

j valstybėse ir gyvena narni- tautininkų valdžią ir pro- 
nės revoliucijos išvaka
rėse. Mes Amerikos lietu
viai protestuojame prieš 
lenkų agresyvumą; reika
laujame atitaisyti Lietu
vai padarytą skriaudą, bet 
Europos didžiosios valsty
bės yra taip silpnos, kad 
jos mums šiuo momentu 
negali pagelbėti, nes kiek
viena saugo savo kailį.

Detroito lietuviai nori 
gauti teisingą žodį iš Lie
tuvos. Nori žinoti ką tik
rai mano patys Lietuvos 
žmonės šiuo taip kritingu 
momentu. Valdžia, kuri 
ligšiol nesiskaitė su dau
gumos Lietuvos piliečių 
žodžiu ir spauda, tai nors 
dabar turi skaitytis ir išti
kimiesiems Lietuvos pilie
čiams duoti laisvai pasi
sakyti ir juos įtraukti į 
Lietuvos gynimo darbą. 
Turi informuoti Amerikos 
lietuvių spaudą ir centrali- 
nes organizacijas, kurios 
rūpinasi Lietuvos gerove, 
kaip ten ištikrųjų dalykai 
dedasi. Dabar mūsų spau

v •

kitaip kalba. Bet vistiek 
nenori Lietuvos vairo ati
duoti atsakingiems Lietu
vos vadams. Kada supras 
Lietuvos dabartinė valdžia 
kas yra jos geriausi rėmė
jai, tautininkai ar katali
kai?

Šv. Petro lietuvių parapi
jos klebonas laike šv. mi
šių aiškino skaudžius įvy
kius Lietuvoje ir susida
riusį jai pavojų. Jis sako 
kaip sunku šiandien Ame
rikos lietuvių vadams ku
nigams ginti Lietuvą kata
likiškame pasaulyje, kada 
Lietuvos valdžia neturi 
santykių su Vatikanu. Šiuo 
kritingu momentu lietuviai 
katalikai susilaikė nuo i

Nesimato žinių iš Scott- 
ville apie kun. Vincą Visno- 
raitį, kuris darbuojasi net 
trejose parapijose, o vasa
ros metu turi ir ketvirtą 
parapiją. Ten yra apsigy
venę daug lietuvių, atvy
kusių iš Chicagos. Prieš 
kun. Visnoraičio atvykimą 
lenkas kunigas aptarnavo 
lietuvius, bet turėjo mažas 
pasekmes. Dabartinis kle
bonas yra jaunas, darbš
tus ir mandagus. Dauguma 
atšalusių lietuvių grąžino 
tikėjiman. Susiorganizavo 
stiprios draugijos. Visi 
žmonės patenkinti.

Ten visi lietuviai yra ū- 
kininkai. Žemė neperge
riausia, bet gaudami leidi
mą galvijus ganyti valsty
bės žemėje, žmonės sau gy
venimą pasidaro, ir taip 
laikosi apgyventose vieto
se. Yra ten jau pasenusių 
šeimynų ir seneliai neap
leidžia ūkių; apsipratę ir 
gyvena. Yra ir tokių sene
lių, kurie nebegali apdirb
ti laukų; vaikai kviečia 
juos į miestą, bet jiems ten 
geriau. Jie sau dainuoja 
lietuvišką dainelę: “Ten 
šalelė daug geresnė, juoda 
duona daug gardesnė”. 
Kun. Visnoraitis užsitar
nauja didžiausios pagar
bos už savo darbus, nes jis 
ten ne tik palaiko tikėjimą, 
bet ir lietuvybę.

testuoja prieš išorinį prie
šą. Susilaikė nuo protestų 
prieš Lietuvos valdžią, nes 
mano, kad toji valdžia gal 
nors dabar pamatys savo 
klaidas ir pažins, kurie ti
krai myli Lietuvą ir dėl 
jos pasiruošę viską atiduo
ti, kad tik jos nepriklauso
mybę apginti.

Detroito lietuviai prašo,- 
kad mūsų laikraštis “Dar
bininkas” plačiai nušvies
tų dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Lietuvos valdžios į- 
staigos ir pati valdžia tu
rėtų informuoti “Darbinin
ką” kaip ten ištikrųjų da
lykai yra ir kokiu būdu 
Lietuvos valdžia mano tą 
visą incidentą likviduoti. 
Mes sekame ir seksime 
“Darbininką” kaipo vadą 
Amerikos lietuvių Lietu
vos gerovei. Tuo tarpu su 
protestais prieš Lietuvos 
dabartinę valdžią susilai
kome. Linkime laimės ir 
šviesesnės ateities mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Prieš užgavėnias įvyko 
New Yorko ir Nevv Jersey
L. Vyčių apskričio Sidab
rinio Jubiliejaus balius, 
Bayonne, N. J. Dalyvavo 
apie 400 žmonių. Dvejose 
svetainėse šoko. Šios kuo
pos buvo atstovaujamos: 
Nevv York City, Brooklyn, 
Maspeth, Great Neck, Nevv 
York, Bayonne, Jersey Ci
ty, Elizabeth, Linden, 
Newark, Harrison - Kear- 
ny, Paterson ir Philadel- 
phia. Taipgi dalyvavo kun.
M. Kemėžis iš Elizabeth, 
Apskričio Dvasios Vadas.

Baliaus rengimo komisi
jos pirmininkė buvo p. Ona 
G. Žemaitytė. Jai pagelbė
jo šios komisijos: Surengi
mo: p. K. Basonas, iš Jer
sey City; p. A. Baronaitė iš 
Newark; p. A. Lacevičius 
iš Paterson; p. A. J. Mažei
ka iš Brooklyn; p. Alek
sandra Wesey iš Great 
Neck; p. V. Kruze iš Lin
den; p. L. Ketvirtis iš Jer
sey City; p. A. Savickas iš 
Keamy; p. M. J. Kacenai
tytė iš New York; p. S. 
Čarneckis iš Maspeth; p. 
A. Dobaras iš Elizabeth, ir 
p. Ona G. Žemaitytė iš Ba
yonne.

Gėlių komisija:
Mickunaite, M. Grigaliu- 
naitė, K. Jurewick ir Ona 
Mickunaitė.

Priėmimo: — pp. Marijo
na Miške, Petras Miške, F. 
Miške, B. Masalskis, G. Va
nagas, A. Sankiūtė, A. Vil- 
kalytė įr Ona Novitt

Pasilinksminimo: — K. 
Basonas, A. J. Mažeika, D.

VIEŠA PADĖKA
Vasario 26 d. mūsų arti

mieji ir draugai suruošė 
netikėtą puotą mūsų vedy
binio gyvenimo 30 metų su
kakties proga, už ką esa
me labai dėkingi.

Nuoširdžiai * dėkojame 
broliui ir brolienei Bugai- 
liškiam, seserims ir svai
niams Belevičiams ir Ma- 
čenams ir jų šeimoms, Bal
trams iš Maspetho.

Dėkojame visiems sve
čiams ir giminėms už gra
žų atminimą, už brangias 
dovanas; svočiai už gražų 
pyragą ir piršliui A. Bud
raičiui. Ačiū vakaro
jui p. K. Krušinskui ir vi
siems dalyviams už gra
žius linkėjimus.

J. ir U. Mikulskai.

jo visuomet reikalausite.

BROCKERT’S ALE

I

60 Ellsworth St. 
Worce8ter, Mass.

Į

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

X •
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vedė-

JERSEY CITY, N. J
I

KORTAVIMO VAKARAS
Kovo 27 d., parapijos sa

lėje, Grand Street & Man- 
ning Avenue įvyksta dide
lis metinis kortavimo va
karas. Pradžia 7:00 P. M. 
Įėjimas 35c. suaugusiems 
ir 15c vaikams. Bus duoda
mos dovanos lošėjams, ne- 
lošėjams ir prie durų. Ma
loniai kviečiame visų daly
vauti.

REKOLEKCIJAS
Parapijos metinės reko

lekcijos prasidės kovo 27 
d. į. sekmadienio vakare 
6:15. Tęsiasi per visą sa
vaitę ir užsibaigs balandžio 
3. Per visą rekolekcijų lai-

pp. M.

A. Doba-

Pocius, A. Savickas, A. 
Baronaitė, M. Kacenaitytė, 
O. Grigaliūnaitė, Ona De- 
mitutė.

Orkestras
ras, L. Ketvirtis, Ona Že
maitytė ir Mikalina Kvet- 
kauskaitė.

Publikacijos: — Ona Že
maitytė, J. šedvydytė, A. 
Marcinaitė, A. Barisonytė, 
E. Macevičius, G. Vanagas, 
J. Zeblackas ir A. Griga
liūnas.

Tik i e tų: — B. Masalskis, 
Petras Miške, Pranas Miš
ke, P. Žemaitis, J: Zėblac- 
kas, F. Mockus irOrSan- 
kiutė. Rap.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ
Pereitą savaitę kaip pra

neša policija Petras Burs- 
tonis nužudęs Moniką Jo- 
nonienę ir Uršulę Jaku
bauskienę. Monika yra ge
rai pažįstama lietuviams. 
Ji turi Monika Beauty 
Shop. Ji'buvo divorsuota 
su pirmu vyru, ir pernai 
civiliame teisme gavo leidi
mą gyventi su Burstonu 
Pagyvenę tik kelias savai
tes ir persiskyrė.

Pereitą sekmadienį, kaip 
sako, jis pas ją atsilankė, 
ir tą pačią naktį abi mote
rį nužudęs; pririšęs prie 
lovų ir viele pasmaugęs.

Burstonas buvo pabėgęs

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurj noriai pasiųsime 
kožnam Šio laikraSčio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie 
tingę, arba labai 
siųs, jeigu turit 
tfti kožnoje oro 
maino j. Štai jums pro
ga išbandyt! paprastą, 
kuris pagelbėjo Slm-

3U9-
Jau- 
k“n- 
per-

p!zų Metodu, 
toms.

Mes noriai pasltjsim Jums PILNĄ 
Pakeli. 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUI, ir jeigu nortefte naudoti 
daugiau, t* galMt daryti už mažus 
ki Atus. Mes kviečiame Jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mflstj kan
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą * 
tuojau j
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